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Porządek obrad

42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 31 maja i 1 czerwca 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służ-
by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektó-
rych innych ustaw.

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

3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

5. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku leśnym.

7. Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

9. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskie-
go dla Państwa Polskiego.

10. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Centralne Biuro Antykorupcyjne  – szef Ernest Bejda

Narodowy Fundusz Zdrowia  – zastępca prezesa Maciej Miłkowski

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Marian Banaś 
  – podsekretarz stanu Paweł Cybulski

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Jacek Bogucki

Ministerstwo Środowiska  – sekretarz stanu  
     Mariusz Orion Jędrysek

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu  
     Marek Tombarkiewicz

Związek Zawodowy Celnicy PL  – przewodniczący Sławomir Siwy 
   





(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Adam Bielan, Michał Seweryński i Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę o ciszę i o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, bardzo proszę o zajęcie 

miejsc. Proszę o ciszę.
Otwieram czterdzieste drugie posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-

szałkowską)
(Oklaski)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Waldemara Sługockiego oraz senatora Marka Pęka.
Listę mówców prowadzić będzie pan senator 

Marek Pęk.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 27 maja 

zmarł profesor Zbigniew Brzeziński, były szef Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego w ekipie prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera, jeden 
z najbardziej wpływowych politologów i strategów 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Proszę 
o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci pana 
profesora Brzezińskiego.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na czterdziestym drugim po-

siedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. przyjął wszystkie 
poprawki Senatu do ustawy o restytucji narodowych 
dóbr kultury.

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

Informuję, że protokoły trzydziestego dziewią-
tego i czterdziestego posiedzenia Senatu, zgodnie 
z Regulaminem Senatu, są przygotowane do udo-
stępnienia senatorom. Jeśli nikt z państwa senatorów 
nie zgłosi do nich zastrzeżeń, zostaną one przyjęte na 
kolejnym posiedzeniu.

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

W projekcie porządku obrad, który został państwu 
wysłany drogą elektroniczną, znajdowała się ustawa 
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych. 
Ustawa ta nie została uchwalona przez Sejm i nie 
będzie przedmiotem obrad Senatu.

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, trze-
ciego, czwartego oraz piątego projektu porządku ob-
rad, pomimo że sprawozdania komisji w sprawie tych 
ustaw zostały dostarczone w terminie późniejszym 
niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję uzu-
pełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie prawnej odmian roślin – i roz-
patrzenie go jako punktu piątego, po punkcie doty-
czącym ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu 
wspólnej polityki rolnej; ustawa o zmianie ustawy 
o rybołówstwie morskim – i rozpatrzenie go jako 
punktu siódmego, po punkcie dotyczącym ustawy 
o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku 
leśnym.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc) Czy jest wniosek przeciwny?
Bardzo proszę, pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Oczywiście, że jest wniosek przeciwny. Ale ja 

mam też 2 pytania do pana senatora…

Wicemarszałek Maria Koc:
Ale to nie jest kwestia… Panie Senatorze, to nie 

jest czas na zadawanie pytań….
(Senator Jan Dobrzyński: Dobrze, Pani Marszałek, 

oczywiście, skoro tak nie można…)
Zgłasza pan wniosek przeciwny…
(Senator Jan Dobrzyński: Tak, zdecydowanie je-

stem przeciw.)
Rozumiem, dobrze.
Szanowni Państwo, zatem przystępujemy do gło-

sowania. Jest wniosek pana senatora Rulewskiego 
o wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady 
i jest wniosek przeciwny.

Zarządzam głosowanie.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana 

senatora Rulewskiego o poszerzenie porządku obrad? 
Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 53 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
W związku z tym wniosek pana senatora został 

odrzucony.
Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek, 

w sprawie formalnej.)
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Chciałbym w związku z tym, że ten wniosek jest 

po raz kolejny odrzucany, zapytać, w jaki sposób ta 
sprawa będzie zakończona, czyli w jaki sposób zo-
stanie rozpatrzony projekt uchwały zgłoszony przez 
grupę senatorów.

(Senator Kazimierz Wiatr: To nie jest wniosek 
formalny.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, zadecyduje o tym pan marsza-

łek, więc jest to kwestia do poruszenia w rozmowie 
z panem marszałkiem na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

Szanowni Państwo, informuję, że grupa senato-
rów klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 
w dniu 16 maja 2017 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 
Regulaminu Senatu, zgłosiła wniosek o uzupeł-
nienie porządku obrad o punkt: informacja Rady 
Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą 
do 2025 r.). Marszałek Senatu postanowił włączyć ten 
punkt do porządku obrad posiedzenia, które przewi-
dziane jest po przerwie wakacyjnej.

Czy mimo to wnioskodawcy podtrzymują swój 
wniosek? Nie.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w tej sprawie? Nie.

Wobec tego stwierdzam, że Senat…
(Głos z sali: Jeszcze pytanie, czy ktoś chce zabrać 

głos w sprawie przedstawionego porządku.)
No tak, to zapytałam…
(Głos z sali: Ale senator Rulewski…)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę. Nie zauwa-

żyłam pana senatora.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Proszę Wysoką Izbę, a szczególnie panią mar-

szałek, o uzupełnienie porządku posiedzenia, tego 
posiedzenia, o punkt ósmy, czyli drugie czytanie 
uchwały grupy senatorów wnoszącej o uznanie wybo-
ru pana Donalda Tuska na przewodniczącego Komisji 
Europejskiej.

(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
I powagę, Pani Marszałek.
Wyjaśniam, że ta potrzeba wynika z faktu, że do-

tychczas nie zdarzyło się w pracach Senatu, a uczest-
niczę w nich trzecią kadencję, aby uchwała, którą 
wniesiono w lutym, nie była do tej pory rozpatrzo-
na. Nie skorzystano z trybu natychmiastowego czy 
pilnego, który odpowiadałby terminowi wydarze-
nia, które się odbywało. Uzupełniam informację, że 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Ustawodawcza przyjęły sprawozda-
nie i nie ma żadnych formalnych przeszkód, ażeby 
Wysoka Izba to rozpatrzyła na dzisiejszym posie-
dzeniu. Zatem skoro nie ma innych okoliczności, nie 
wykazano ich, proszę o ujęcie w punkcie ósmym tej 
uchwały.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

(wicemarszałek M. Koc) Wysoka Izbo!
Będziemy dzisiaj zajmować się petycją indywidu-

alną dotyczącą zmiany jednego z przepisów ustawy 
o drogach publicznych.

Otóż dotychczasowy zapis w tejże ustawie, mó-
wiący o tym, że pobiera się opłaty w określone dni 
robocze, doprowadził do takiej oto sytuacji, że część 
samorządów interpretowała go w sposób dopuszcza-
jący pobieranie opłat w soboty, a część uważała, że 
w soboty jest to niemożliwe.

Na tym tle i w związku z kontrowersjami związa-
nymi z różną interpretacją zapisów tejże ustawy do-
szło do kilku rozstrzygnięć sądów administracyjnych, 
które również – tak się zdarzyło – były rozbieżne. 
Sytuacja została wyjaśniona w jakiś sposób przez 
Naczelny Sąd Administracyjny, który wypowiedział 
się w tej sprawie w swoim wyroku i zinterpretował 
zapisy tej ustawy tak, iż ani w soboty, ani w niedziele 
opłaty parkingowe nie mogą być nakładane przez 
gminy na terenie, którym gminy te zarządzają.

W związku z tą sytuacją do Senatu została skiero-
wana petycja, której autor wnosił, iżby zapis „w okre-
ślone dni robocze” zamienić na „w określone dni 
powszednie”. Zdaniem autora tej petycji rozwiązałoby 
to problem w ten sposób, iż organy samorządowe mo-
głyby nakładać opłaty parkingowe w soboty. Na tle tej 
petycji w Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji wywiązała się dosyć złożona dyskusja. Mogę 
powiedzieć, że była to dyskusja ponad politycznymi 
podziałami, dyskusja związana z tym, w którym kie-
runku właściwie powinniśmy pójść i czy jest w ogóle 
potrzeba nadania biegu tej sprawie. Bo przecież, ar-
gumentowali niektórzy, w tej chwili, po orzeczeniu 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, mamy już do 
czynienia z sytuacją, w której de facto nie można na-
kładać tych opłat w soboty. W związku z tym byłoby 
to tylko potwierdzenie zaistniałej sytuacji. Druga 
cześć senatorów argumentowała, że mimo wszystko 
dalej są pewne rozbieżności i że należałoby sprawę 
wyjaśnić do końca. Proponowali oni zapis, który bez-
dyskusyjnie rozstrzygałby, że w soboty tych opłat nie 
można w żaden sposób nakładać. Był też trzeci nurt 
w tej dyskusji. Niektórzy twierdzili, że należałoby 
może pójść w zupełnie odwrotnym kierunku, tzn. 
pozwolić samorządom na zupełnie swobodne nakła-
danie opłat również w soboty i w niedziele. No, oczy-
wiście taki zapis również jest możliwy. Sprawa zosta-
ła przekazana do konsultacji w Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Ta ko-
misja również stwierdziła, iż należy podjąć działania 
dotyczące tej petycji.

W konsekwencji zaproponowano niniejsze roz-
wiązanie tego problemu. Ten przepis ustawy o dro-
gach publicznych będzie miał następujące brzmienie: 
„Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobie-
ra się za postój pojazdów samochodowych w stre-

Szanowni Państwo, dzisiejsze obrady rozpocznie-
my od rozpatrzenia punktu: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Informuję, że po przygotowaniu przez komisję 
senacką sprawozdania o projekcie uchwały w sprawie 
uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego 
dla Państwa Polskiego porządek obrad zostanie uzu-
pełniony o drugie czytanie tego projektu uchwały.

Informuję ponadto, że jutro o godzinie 12.00 zo-
stanie zarządzona półgodzinna przerwa na otwarcie 
wystawy „Czerwiec ’76. Życie i działalność księdza 
Romana Kotlarza”.

Przystępujemy…
(Głos z sali: Jeszcze informacja, że porządek obrad 

został zatwierdzony.)
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad czterdziestego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 401, a sprawozda-
nie komisji zawarte jest w druku nr 401 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc 

i proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, ogłaszam 2 minuty przerwy, 

żebyście mogli państwo zająć miejsca i żeby sala się 
wyciszyła.

Przepraszam, Panie Senatorze, ale…
(Senator Aleksander Pociej: Jasne, jasne, oczy-

wiście. Czekam.)
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 11  

do godziny 11 minut 13)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

(senator sprawozdawca A. Pociej) w środku, czyli „we wszystkie”… Ja już nie pamiętam 
tego sformułowania, ale chodzi o dni…

(Wicemarszałek Maria Koc: Trzeba by to po prostu 
przeredagować.)

Przeredagować.
(Senator Aleksander Pociej: W wyznaczonym 

miejscu w określone dni z wyjątkiem sobót lub 
świąt…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pan senator spra-
wozdawca podziela tę wątpliwość?)

Gdyby tam było „w określone dni w określonych 
godzinach lub całodobowo”, a dalej „z wyjątkiem 
sobót i świąt”, to wtedy mielibyśmy to przesądzone.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, ten zapis został zaproponowany 
przez Biuro Legislacyjne. Chciałbym podkreślić, że 
również ministerstwo – zapomniałem o tym powie-
dzieć – nie wyrażało sprzeciwu, a nawet wyraziło 
aprobatę względem tego rozwiązania. Nie potrafię… 
Ja to czytam i nie widzę problemu, ale bardzo możli-
we, że pan senator bardziej wnikliwie wszedł w tekst. 
Myślę, że warto by było… Oczywiście pan senator 
może złożyć taką poprawkę. Może udałoby się teraz 
porozmawiać z legislatorami.

(Senator Marek Borowski: Jasne.)
Oni są w tej chwili chyba najbardziej predestyno-

wani do tego, żeby odpowiedzieć na tę wątpliwość.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ta regulacja jest 

stworzona w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego, 
ale Sąd Najwyższy…

(Senator Aleksander Pociej: Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.)

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale Sąd 
Najwyższy nie określił obowiązku zniesienia bądź 
wprowadzania opłat. Czy jest to prawda, czy jest to 
tylko wniosek pochodny? Czy mogłyby tu być wpro-
wadzone inne rozwiązania? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy podczas prac komisji oma-
wiano fakt, że ta opłata nie ma charakteru wyłącznie 
fiskalnego, ale też regulacyjny? Chodzi tu o zasadę, że 
w soboty, niedziele i dni świąteczne obywatele w rów-
nym stopniu mieliby dostęp do płatnych, a w tym 
przypadku bezpłatnych, parkingów. Co się stanie, gdy 
niektóre osoby zablokują parking na 3 doby – może 

fie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, 
w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uzna-
wanych ustawowo za wolne od pracy, w określonych 
godzinach lub całodobowo”. Chodzi tu oczywiście 
o niedziele i święta.

Po równie burzliwej… No, może nie burzliwej, bo 
obrady były spokojne. Po złożonej dyskusji w Komisji 
Ustawodawczej podjęto decyzję, iż ta komisja również 
rekomenduje Wysokiej Izbie, żeby ten zapis przyjąć. 
Tyle mogę w imieniu komisji państwu przekazać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania również pana senatora 
Aleksandra Pocieja.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, pan odczytał nową wersję tego 

przepisu i tam jest sformułowanie „w określonych 
godzinach lub całodobowo”. Ja oczywiście nie wi-
dzę tego tekstu. Czy to sformułowanie jest na końcu 
zdania?

(Senator Aleksander Pociej: W połowie zdania.)
Czy pan senator mógłby jeszcze raz to przeczytać?
(Senator Aleksander Pociej: Tak, mogę przeczy-

tać.)
To poproszę.

Senator Aleksander Pociej:
„Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, po-

biera się za postój pojazdów samochodowych w stre-
fie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, 
w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych 
ustawowo za wolne od pracy, w określonych godzi-
nach lub całodobowo”.

Senator Marek Borowski:
Jasne. Czy teraz z kolei nie powstanie taka wąt-

pliwość, że sformułowanie „w określonych godzinach 
lub całodobowo” dotyczy wszystkich dni tygodnia, 
łącznie z sobotami i niedzielami? Zastanawiam się, 
czy nie należy tego przestawić i umieścić tych słów 
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(senator J. Rulewski) gument, który przeważył i po prostu spowodował 
zaklepanie status quo, czyli tego, co wynika z wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale absolutnie 
dopuszczalne jest pójście ustawodawcy w zupełnie 
innym kierunku.

Przepraszam, zapomniałem treści drugiego py-
tania.

Senator Jan Rulewski:
Czy w niektórych miastach – tam, gdzie jest naj-

większy deficyt parkingowy i ruch ludności, ruch 
turystyczny, np. w Warszawie i w dużych miastach – 
ten przepis nie zablokuje aż na 3 tygodnie możliwości 
korzystania z parkingu tylko przez tych…

(Senator Aleksander Pociej: Na 3 dni. Wcześniej 
pan senator mówił o 3 dobach.)

Na 3 doby, przepraszam. W skrajnym przypadku, 
kiedy jest wolna sobota, niedziela i dzień świąteczny 
po niej następujący.

(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze…)
Czy nie zablokuje poprzez, powiedzmy, normalne, 

naturalne zachowania innym dostępu…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze…)
Np. przed dworcami.

Wicemarszałek Maria Koc:
Zaraz, chwileczkę. Pytanie już padło?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Tak? To proszę o odpowiedź.

Senator Aleksander Pociej:
Ja nie potrafię panu odpowiedzieć, czy może 

dojść do zablokowania, czy nie. Ale argumentem… 
Bo padły argumenty ze strony kilku senatorów, że 
mamy miejsca, o których pan wspomniał, które żyją 
z turystyki i które w związku z tym, o czym pan 
mówił – że przez weekend, wtedy, kiedy jest wzmo-
żony przypływ turystów, a jednocześnie nie ma tego 
bodźca, żeby oszczędzać… że to będzie negatywne. 
Ale pojawiły się, co też należy powiedzieć, i takie 
głosy, że może będzie odwrotnie, bo czasami decyzja 
o nieprzyjechaniu jest podejmowana dlatego, że trze-
ba płacić. Konia z rzędem temu, kto to rozstrzygnie.

I ostatnia rzecz… Już sobie przypomniałem tę 
pana wątpliwość. Tak, padł argument, że to nie jest 
problem tylko fiskalny, ale i organizacyjny, i że to daje 
samorządowi możliwość nie tylko ściągania pienię-
dzy, ale i pewnej regulacji. Jak we wszystkich tego 
typu rozwiązaniach mamy do czynienia ze zderze-
niem dwóch interesów, dwóch wartości. Obywatele 
zapewne w dużej części powiedzą „my chcemy jak 
najmniej płacić”, a samorząd odpowie „a ja nie chcę 
mieć tego bałaganu, a poza tym potrzebuję pieniędzy, 
żeby tu było czysto”.

się tak zdarzyć w skrajnych przypadkach – dla swoich 
prywatnych celów, eliminując tysiące pozostałych 
użytkowników, np. przed dworcem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, odpowiedź na pańskie pierwsze 

pytanie jest bardzo prosta. Absolutnie można sobie 
wyobrazić zupełnie inne rozwiązanie tego proble-
mu – zresztą mówiłem o tym w swoim sprawozda-
niu – które dokładnie odwrotnie uregulowałoby… 
Komisje poszły de facto w odwrotnym kierunku, 
niż proponował autor petycji. Bo autor petycji chciał 
rozwiązać ten problem poprzez taką zmianę zapisu, 
który właśnie dopuszczałby możliwość pobierania 
opłat w soboty. Taka była propozycja.

W związku z tym, że większość członków komi-
sji bardziej przychylała się do takiego rozwiązania, 
w którym poszerzamy niemożność pobierania tych 
opłat o soboty, de facto idziemy w takim kierunku, 
w jakim rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. 
Ale Naczelny Sąd Administracyjny w żaden sposób 
nie powiedział, że w soboty bądź w niedziele w ogóle 
ustawodawca nie może dać gminom takiej możliwo-
ści, tylko wypowiedział się na tle przepisów, które 
były niejasne. W związku z tym większość senatorów 
postanowiła doprecyzować te przepisy tak, żeby było 
jasne, że w soboty nie można pobierać tych opłat. 
Ale absolutnie nie ma żadnego problemu, żeby to 
rozwiązać zupełnie inaczej.

Największym powodem tego, że większość se-
natorów nie przychyliła się do takiego rozwiązania, 
był fakt, że to – zresztą pan o tym mówił i chyba to 
proponował – zmieniłoby zupełnie sytuację, którą 
mamy dzisiaj w gminach. Bo dzisiaj jest tak, że je-
żeli gmina pomimo interpretacji Naczelnego Sądu 
Administracyjnego chce pobierać opłaty w sobotę 
i podejmie taką uchwałę, to prokuratorzy mają obo-
wiązek zaskarżyć tę uchwałę jako niezgodną z prze-
pisami. Wydaje mi się – jeżeli dobrze zrozumiałem 
intencje większości senatorów – że oni poszli w tym 
kierunku, żeby przynajmniej wyjaśnić stan prawny. 
Bo dużo poważniejszą debatą byłoby odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy ustawodawca centralny może 
ograniczać – co de facto było przez wiele, wiele lat – 
swobodę samorządu terytorialnego co do nakładania 
tych opłat w sobotę i w niedzielę, czy takiego prawa 
nie ma. I to, wydaje się – jeśli dobrze zrozumiałem 
z tej dyskusji – dla większości senatorów był ten ar-



10
42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

w Opolu, a drugi już nie pamiętam gdzie, zupełnie 
różnie wypowiedziały się na ten temat. Dopiero 
Naczelny Sąd Administracyjny to rozstrzygnął. Nie 
mam żadnej wątpliwości, że debata, o której wcze-
śniej mówiłem, na temat problemu, czy ma decydo-
wać centrala, czy ma decydować samorząd, jest… 
On tak naprawdę jest najważniejszy w kontekście tej 
inicjatywy. Większość poszła w tym kierunku, żeby 
to przyklepać i żeby było bez sobót i niedziel… To 
znaczy przede wszystkim bez sobót, bo co do niedziel 
to już wcześniej nie było żadnych wątpliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Tak.)
Rząd reprezentuje sekretarz stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury i Budownictwa, pan poseł Kazimierz 
Smoliński.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senator sprawozdawca, pan senator Pociej bardzo 

dokładnie te aspekty prawne wyjaśnił. Ja może przed-
stawię sytuację, jaka jest w tej chwili.

Obecnie jest tak, że żadna gmina ani żadne miasto 
nie wprowadziły płatności w soboty. Przed wydaniem 
orzeczeń sądu administracyjnego, jednego z ostatnich 
orzeczeń, 5 miast takie opłaty miało, ale zlikwido-
wało te opłaty po wydaniu orzeczenia sądu, który 
zajął się tym w związku z tym, o czym pan senator 
mówił, że były wątpliwości co do tego, jak rozumieć 
dotychczasowe przepisy, czy sobota jest dniem wol-
nym od pracy, czy nie. W tej chwili ten przepis idzie 
w kierunku jednoznacznego określenia, w jakie dni 
możemy te opłaty pobierać, a w jakie nie możemy.

Oczywiście część samorządów… Tu przynajmniej 
3 samorządy zgłosiły sprzeciw. No, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę to, że jest prawie 400 samorządów powia-
towych, miast powiatowych i ponad 2 tysiące gmin, 
to zakres pobierania opłat, do tej pory 5 miast i te 3 
sprzeciwy stanowią nieznaczną liczbę wobec całej 
samorządności terytorialnej.

Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju, o czym 
chciałbym poinformować Wysoką Izbę, trwają prace 
nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze Sprawozdawco, słusznie pan 

mówi, że głównie w miastach, w miastach turystycz-
nych jest ten problem. Tam raczej nie ma tego proble-
mu w poniedziałek, wtorek, środę czy czwartek, tylko 
głównie właśnie w sobotę i niedzielę. Należałoby się 
zastanowić, czy ustawodawca nie powinien dać wię-
cej wolności samorządom, tak żeby one decydowały, 
czy w sobotę…

(Senator Aleksander Pociej: Mikrofon przestał 
działać.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, prze-
praszam…)

Przepraszam, może przesunę się bliżej, bo chyba 
za daleko siedziałem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, to ja wyłączy-
łem przez przypadek. Przepraszam bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Ta inicjatywa, która była w Senacie, zmierza do 

tego, żeby uregulować to, co moim zdaniem właściwie 
już jest regulowane. Moje pytanie dotyczy tego… 
Jak poinformowano nas na posiedzeniu komisji, to 
chyba Sopot w listopadzie przestał pobierać opłaty, 
a Poznań, o ile pamiętam, w lutym. Moje pytanie 
jest takie, czy ta ustawa w takiej formie, jaką tutaj 
zaproponowano, ma w ogóle sens. Czy jest jeszcze 
jakieś miasto w Polsce czy jakaś gmina, która po 
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego pobie-
ra tę opłatę w sobotę? Jeżeli pan nie wie, jeżeli nie 
było to przedmiotem dyskusji – chyba nie było – to 
będę chciał przekierować to pytanie do pana ministra. 
Chodzi o to, że być może w tej chwili nie ma problemu 
i należałoby podjąć inicjatywę szerszą, odnoszącą 
się do tych sobót, szczególnie jeżeli chodzi o miasta 
turystyczne. Dziękuję.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, argumenty, o których pan wspo-

mniał, faktycznie się pojawiały. Jeszcze raz powta-
rzam, że większość komisji – i to wszystkich trzech, 
bo i ustawodawczej, i samorządu terytorialnego, 
i praw człowieka – poszła w tym kierunku, żeby nie-
jako skasować tę niepewność prawną. I teraz, czy my 
to zrobimy, czy nie… Ja zawsze stoję na stanowisku, 
że lepiej mieć jasność w ustawie, niż później czekać 
na skomplikowaną interpretację sądów. A były róż-
ne argumenty sądów. Dwa sądy apelacyjne, jeden 



11
42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

(sekretarz stanu K. Smoliński) wspierania gmin w zakresie wykonywania ich obo-
wiązków wobec swoich mieszkańców?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Kazimierz Smoliński: Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jak sam pan powiedział, to jest 

pana indywidualna decyzja, czy pan pozostawi pojazd 
na te 2 bądź 3 doby. Jeżeli nie jest to pana potrzeba, 
to będzie to blokowanie.

(Senator Jan Rulewski: Ale to jest miejsce pu-
bliczne.)

Myślę, że nikt bez potrzeby pojazdu nie pozostawi, 
więc zaspokaja to potrzeby konkretnej osoby.

Dodam, że nie ma znaczących sygnałów, przynaj-
mniej nie docierają one do ministerstwa, żeby rzeczy-
wiście problemem było to, że blokowane są miejsca 
w dni wolne od pracy. To są indywidualne czy bardzo 
incydentalne problemy. Ale, tak jak powiedziałem, 
Ministerstwo Rozwoju pracuje nad rozwiązaniem 
tego problemu i myślę, że te wszystkie wątpliwo-
ści, o których pan senator mówi, zostaną wzięte pod 
uwagę w tej zmianie ustawy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym. My też będziemy współpracowali 
z Ministerstwem Rozwoju, żeby ten problem roz-
wikłać.

Ta propozycja, która tutaj jest, w obecnie istnieją-
cym stanie prawnym… Tu może jeszcze odpowiem 
panu senatorowi Borowskiemu, że do tego stanu 
prawnego, który jest, my dodajemy dwa słowa: „so-
bót” i „oraz”. To jest jedyna zmiana. Poza tym szyk 
zdania i cała konstrukcja są zachowane, są takie jak 
dotychczas. I dotychczas w praktyce nie budziły one 
żadnych wątpliwości, ani w stosowaniu, ani w ocenie 
prawnej przez sądy. Nie było wątpliwości, jak ten 
przepis stosować. Tak więc uważam, że raczej nie 
należy tu nic zmieniać, bo można popsuć ten przepis. 
On jest dobry. Jedyne wątpliwości – o czym była 
tutaj mowa – to kwestia tego, czy soboty są dniami 
wolnymi od pracy, czy nie. I to, o czym tu mowa, to 
jest moim zdaniem słuszne wyjaśnienie, żeby tych 
wątpliwości nie było. A jakakolwiek inna zmiana 
wymaga naprawdę gruntownej debaty i gruntownej 
znajomości problemu. I nie da się tego tak jednym 
słowem zmienić. Dziękuję.

Rozważane jest tam m.in. to, czy wprowadzić śród-
miejską strefę parkowania, gdzie byłyby zdecydo-
wanie wyższe opłaty, żeby też te prywatne parkingi, 
które funkcjonują, mogły konkurować na rynku ze 
strefami płatnymi, szczególnie w strefie śródmiej-
skiej. Ale prace prowadzone są też w innym kierunku, 
zastanawiamy się, czy rzeczywiście dokonać tu pew-
nych zmian, czy sobotę wyłączyć, czy wprowadzić 
jakieś strefy, szczególnie te turystyczne, czy dać sa-
morządom większe uprawnienia w tym zakresie. Te 
prace trwają, zajmuje się tym Ministerstwo Rozwoju 
i myślę, że tam te wszystkie wątpliwości, które ma 
Wysoki Senat, zostaną wyjaśnione.

Z naszego punktu widzenia projekt idzie w do-
brym kierunku, zmierza do tego, żeby wątpliwości, 
które były do tej pory, zostały jednoznacznie wyja-
śnione, więc my go popieramy. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, ja zgadzam się z tym, że wąt-

pliwości, problemy prawne ta ustawa rozwiązuje, 
ale nie rozwiązuje problemu parkowania nie tylko 
w miejscowościach turystycznych, także w zakresie 
dostępu zmotoryzowanych ludzi, w tym pacjentów, 
do miejsc publicznych, mianowicie dworców, szpitali, 
nawet urzędów, które przecież czasami są czynne 
w soboty, przez fakt, że dopuszcza powszechność 
dostępu, a zatem możliwość wykorzystywania tego 
w celach, brzydko mówiąc, egoistycznych. Sam jako 
senator będę z tego uprzywilejowania korzystał w ten 
sposób, że nie będę korzystał z parkingu prywatnego, 
tylko jak będę jechał do parlamentu, to w te określone 
dni na 3 doby zostawię samochód przed dworcem na 
parkingu bezpłatnym. Tym samym setkom ludzi unie-
możliwię zaparkowanie, choćby na parę minut, w celu 
dokonania zakupu biletów, towarzyszenia osobie uda-
jącej się w podróż pociągiem, niepełnosprawnym etc. 
Dlaczego rząd popiera takie rozwiązanie?

Drugie pytanie. Jest głód parkingów. Najlepiej 
by było, gdyby tych parkingów było jak najwięcej, 
bardzo dużo i miały one niskie ceny. Czy rząd nie 
widzi potrzeby jednak rozbudowy parkingów, czyli 



12
42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące kwe-
stii, która moim zdaniem wymaga uregulowania, mia-
nowicie uiszczania dodatkowej opłaty w przypadku, 
gdy kwota, która została zapłacona, jest mniejsza 
od tej, która powinna być zapłacona, np. kiedy ktoś, 
dajmy na to, postawi gdzieś samochód, przewidując, 
że będzie on tam stał godzinę, a samochód musiał 
stać 3 godziny. Różna jest praktyka w różnych mia-
stach. W Krakowie oczywiście służby komunalne 
łupią ludzi i każą płacić 50 zł, jeżeli ktoś zaparkował 
samochód na dłuższy czas niż ten, który był wykupio-
ny. Z kolei w Katowicach postępuje się uczciwiej, bo 
wymaga się jedynie opłaty uzupełniającej. Czyli ktoś 
stał 3 godziny, a zapłacił za godzinę, to ma jedynie 
dopłacić za 2 godziny. Uważam, że to chyba jednak 
powinno być uregulowane w ustawie. Bo w prze-
ciwnym przypadku mamy do czynienia z ewidentną 
niesprawiedliwością. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi, 
którzy przyjeżdżają np. do urzędów czy do sądów, 
spełnić swój obywatelski obowiązek i np. złożyć ze-
znania. Ktoś przewiduje, że będzie tam przebywał 
godzinę czy 2 godziny, tak jak to zresztą jest wy-
znaczone na wokandzie, a niestety sąd się spóźnia 
i dany człowiek przebywa tam 4 czy 5 godzin. No, 
i w zamian za to nie dość, że traci czas w sądzie, to 
jeszcze musi zapłacić 50 zł kary.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję, Panie Senatorze, za zasygnalizowanie 

problemu. On wykracza poza rozstrzygnięcie, które 
dzisiaj jest przedmiotem obrad. Ale, tak jak powie-
działem, Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad 
ewentualną zmianą. Przekażę też tę sugestię czy te 
wątpliwości, które pan senator zgłosił. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina. Później pan senator Rulewski.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam takie py-

tanie. My tą ustawą próbujemy rozwiązać problem, na 
który zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny. 
Czy nie wydaje się panu ministrowi, że my tym rozwią-
zaniem jednak trochę brniemy w złym kierunku? Czy 
nie lepsze byłoby takie rozwiązanie, że damy samorzą-
dom pełną swobodę co do sposobu organizowania par-
kingów? Bo teraz mówimy, że ta zmiana, ta propozycja 
doprecyzuje, że w weekend, w sobotę i niedzielę, będą 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy, trochę 

w związku z omawianą ustawą, kwestii parkowa-
nia osób niepełnosprawnych. Otóż dotarły do mnie 
sygnały, że często mamy do czynienia z sytuacją, 
w której dana gmina udziela pewnych ulg, jeżeli 
chodzi o parkowanie przez osoby niepełnospraw-
ne, tak żeby nie musiały one wnosić opłat, kiedy 
parkują na miejscach wyznaczonych. Ale dotyczy 
to tylko tych osób, które są mieszkańcami danej 
gminy. A jeśli osoba niepełnosprawna przyjedzie 
i będzie chciała parkować na miejscach wyznaczo-
nych, to już musi taką opłatę uiścić. I pojawiają się 
pewne wątpliwości – ja sam też nie bardzo mogę 
to rozstrzygnąć – czy nie mamy tu do czynienia 
z pewną niekonstytucyjnością tego przepisu, skoro 
jedna osoba, która ma uprawnienia, może nie płacić, 
a druga, która też ma uprawnienia, musi zapłacić, 
bo nie jest z danego miasta. Pytanie jest takie: czy 
państwo się spotykali z takimi przypadkami? Czy 
odnotowujecie je? A jeśli tak, to czy uważacie, że 
należałoby tu zareagować, czy też nie? Dziękuję 
bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Panie Senatorze, takich sygnałów nie ma, po-
nieważ państwo, jako ewentualny regulator tego 
rynku, nie reguluje kwestii wysokości wspomnia-
nych opłat. My tylko zobowiązujemy do tego, żeby 
były wyznaczone miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Ale z tego, że ktoś jest niepełnosprawny, nie 
wynika, że powinna mu przysługiwać ulga. Bo 
przecież osobą niepełnosprawną może być osoba 
zamożna, a osobą pełnosprawną może być osoba 
niezamożna. Tak więc taki podział uważam za 
niewłaściwy. Ale jest obowiązek wyznaczania 
miejsc dla osób niepełnosprawnych, które mu-
szą mieć odpowiednie parametry. I te wymogi 
są spełnione.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
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(senator K. Kleina) orzeczenia trybunału administracyjnego? Bo my cza-
sami brniemy w taką sytuację, że jak trybunał zwraca 
nam uwagę na lukę w jednym przepisie, to my ten 
przepis doprecyzowujemy. A może dobrym rozwią-
zaniem byłoby w ogóle wyrzucenie tych wszystkich 
przepisów i powiedzenie, że decyzje w zakresie par-
kowania to jest domena samorządów i to samorządy 
organizują to według własnego uznania. Ja jestem 
w stanie sobie wyobrazić, że w jednej gminie będą 
parkingi bezpłatne, a w drugiej będą płatne w taki 
czy w inny dzień itd., co będzie wynikało z lokalnej 
specyfiki. Np. w jednej gminie w jakieś dni są dni 
targowe i należy to parkowanie jakoś zorganizować, 
w innej gminie są jakieś inne ważne wydarzenia 
cykliczne, coroczne, kiedy parkowanie trzeba w ja-
kiś sposób zorganizować itd. A my z perspektywy 
Warszawy mówimy, że można wprowadzać opłaty na 
cały tydzień z wyjątkiem sobót i niedziel. Właściwie 
to nasze rozstrzygnięcie, ta nasza propozycja de facto 
pogłębia problem, który się pojawia, bo ograniczamy 
swobodę działania samorządów, a nie rozwiązujemy 
problemów, które np. w weekendy mogą być w in-
nych gminach. Ale jak mówię, pytanie było takie: 
jeżeli całkowicie odrzucilibyśmy, jeżeli nie uregulo-
walibyśmy dokładnie tego przepisu, o którym tutaj 
pan minister wspomniał, to czy nie wykonalibyśmy 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

(Senator Leszek Czarnobaj: NSA.)
Przepraszam, NSA.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Być może pan senator ma rację, ale tak jak powie-

działem, nie da się w ramach propozycji, która jest od-
powiedzią na petycję, doprecyzować tych wątpliwo-
ści, bo petycja wynikała z praktyki i z wątpliwości…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja wiem.)
Senat słusznie zmierza do tego, żeby doprecy-

zować ten przepis, i to nie jest żadne ograniczanie, 
bo to doprecyzowanie zmierza do tego, żeby utwier-
dzić praktykę, która w tej chwili ma miejsce. Chodzi 
o to, żeby nie było wątpliwości co do tego, że kiedy 
w gminach w soboty parkingi są bezpłatne, to jest to 
zgodne z istniejącym stanem prawnym i nie trzeba 
tego rozstrzygać poprzez sądy. Więc ta kwestia jest 
rozstrzygnięta.

(Senator Kazimierz Kleina: Zgadzam się z tym.)
Oczywiście, tak jak powiedziałem, pracujemy nad 

tym i zastanawiamy się, czy nie wprowadzić tutaj 
zmian. Czy powinniśmy dać całkowitą swobodę sa-
morządom, czy też wprowadzić pewne regulacje? 
Uważam, że pewne regulacje powinny być. Można 
samorządom przekazać pewne kompetencje, ale cał-

bezpłatne miejsca parkingowe. Ale przecież w związku 
z tym w różnych gminach występują problemy, i są to 
różne problemy. I często dzięki wprowadzeniu takiej re-
gulacji, wprowadzeniu opłat za parkowanie w niedzielę 
czy sobotę można byłoby rozwiązać wiele problemów, 
a bezpłatne parkowanie można byłoby wprowadzić 
w pozostałe dni tygodnia. Klasycznym przykładem są 
miejscowości turystyczne, gdzie najwięcej samochodów 
przyjeżdża właśnie na weekendy i taka ilość samocho-
dów dezorganizuje cały lokalny rynek. Więc wydaje 
mi się… Moje pytanie jest takie: czy nie powinniśmy 
w tej materii dać samorządom pełnej swobody? Chodzi 
o to, żeby to samorządy mówiły: u nas parkingi są płat-
ne w czasie weekendu, a w pozostałe dni tygodnia są 
bezpłatne i można swobodnie parkować, bo wtedy nie 
ma problemu związanego z natłokiem samochodów. 
Czy nie wydaje się panu, że my tutaj, odpowiadając 
wprost na sugestie wynikające z wyroku, brniemy coraz 
bardziej, żeby uregulować coś, co powinno być domeną 
swobodnego działania samorządów?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Panie Senatorze, po raz kolejny powtarzam, że to roz-

strzygnięcie miało na celu tylko i wyłącznie doprecyzo-
wanie przepisów w związku z orzeczeniami Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i do tego też zmierzała petycja. 
I wyłącznie taki jest cel… Ale to wcale nie znaczy, że 
nie można rozpocząć prac czy analiz związanych z tym, 
o czym pan senator mówił, bo to wymaga całkowitej 
przebudowy przepisu w art. 13b. Rozstrzygnięciem, 
które tutaj jest, nie rozwiążemy problemów, o których 
pan senator mówi. Tak jak powiedziałem, Ministerstwo 
Rozwoju prowadzi prace, które zmierzają do tego, czy 
wyznaczać specjalną strefę śródmiejską, czy zwolnić na 
zasadzie decyzji właściwej rady samorządu, rady gminy 
pewien obszar z opłat sobotnio-niedzielnych. Nad tym 
ministerstwo pracuje. Ale w ramach tego rozwiązania 
nie da się tego zrobić.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, do-
precyzuję, bo być może…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Moje pytanie zmierzało do tego, czy takie rozwią-

zanie, o którym mówimy, że samorządy będą miały 
swobodę w organizowaniu całego systemu parko-
wania w mieście, właśnie nie konsumowałoby tego 
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(sekretarz stanu K. Smoliński) Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, znam pana jako miłośnika sa-

morządów, więc zostawię na razie projekt tej ustawy. 
Chciałbym zapytać o przyszłość, o którą pytał tutaj rów-
nież pan senator Rulewski. Bo dla nas ważna byłaby 
informacja… Jeśli można, proszę pana ministra o infor-
mację – jak nie teraz, to po konsultacji z ministerstwem 
infrastruktury – kiedy możemy spodziewać się projektu 
ustawy, która da swobodę kreowania polityki parkowa-
nia w poszczególnych gminach. Bo ja się zgadzam, że 
pewne ramy należy określić, ale co do szczegółów to 
należałoby pójść w tym właśnie kierunku.

I drugie pytanie: czy pan osobiście jako minister, 
który nie jest autorem tego projektu, ale uczestniczy 
w pracach nad nim, będzie opowiadał się za wzmoc-
nieniem roli samorządów, czy też uważa pan – ostatnio 
często mamy tutaj do czynienia z takim poglądem – że 
jednak rola samorządów sprowadza się do wykonywa-
nia postanowień Sejmu, Senatu i rządu, a nie polega 
na kreowaniu własnej polityki w gminach? Chodzi 
o stosunek pana i pana ministerstwa do tego projektu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
No, ja nie mogę prezentować tu mojego prywat-

nego stanowiska. Mogę prezentować stanowisko mi-
nisterstwa. Nie wiem, jaki jest stan prac. Mogę się 
jedynie dowiedzieć w Ministerstwie Rozwoju, jaki 
jest przewidywany okres wprowadzenia zmiany usta-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach 
której ta sprawa też ma być rozstrzygnięta.

Co do oceny tego, czy ograniczamy, czy zwięk-
szamy uprawnienia samorządów, to w tym wypadku 
jest to kontynuacja tej dotychczasowej, wieloletniej 
polityki. Ani nie zmniejszamy, ani nie zwiększamy. 
To jest to, co zostało ustalone w ostatnich latach, tak 
więc tutaj się nic nie zmienia. To jest tylko dopre-
cyzowanie, które absolutnie nie ma wpływu na to, 
czy zwiększamy, czy zmniejszamy uprawnienia sa-
morządów.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam. Czy 
mogę zadać jeszcze jedno pytanie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ta informacja, o którą proszę, 

byłaby dla nas bardzo istotna, dlatego że jeżeli 

kowita swoboda… Mamy sygnały, że rozstrzygnięcia 
samorządów byłyby różne. A przecież znamy takie 
przykłady: swoim mieszkańcom dajemy wolne miej-
sca, innym nie dajemy. Tak więc muszą tu być pewne 
ograniczenia ustawowe, bo inaczej doszłoby do pew-
nych rozstrzygnięć, które byłyby niekorzystne dla 
mieszkańców i które mogłyby być niekonstytucyjne. 
Ustawodawca musi określić pewne ramy, a jeżeli już 
byśmy w tym kierunku poszli, to szczegóły mogłyby 
być uchwalane przez poszczególne rady. Tak jak po-
wiedziałem, to jest jedyne rozwiązanie, które może 
zostać dzisiaj w takim kształcie przyjęte. Albo Senat 
je przyjmie, albo pozostawimy stan niepewności, któ-
ry istnieje w obecnym systemie prawnym.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy w świetle pańskiego, potrój-

nego już, zobowiązania czy oświadczenia, że rząd 
pracuje nad jakąś koncepcją, nie uważa pan… Pytanie 
pierwsze jest takie: kiedy należy się spodziewać roz-
strzygnięcia, czyli projektu ustawy? I drugie: czy nie 
uważa pan, że w tym stanie rzeczy, z uwagi na różne 
wątpliwości, prace nad tą petycją, która została już 
niejako ubrana w koszulkę ustawy, należałoby jeszcze 
kontynuować w Senacie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:
Jeżeli można, Panie Marszałku…
Nie jestem w stanie odpowiedzieć kiedy. Raczej 

nie tak szybko, dlatego że zmiana ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym będzie dosyć dużą 
zmianą, a ta ustawa będzie tylko fragmentem sze-
rzej zakrojonych rozstrzygnięć. My nie jesteśmy 
autorami tych zmian. Będziemy je tylko konsulto-
wać z Ministerstwem Rozwoju, więc raczej… No, 
uważam, że powinniśmy jak najszybciej ten wątpli-
wy stan prawny rozstrzygnąć. Kiedy Ministerstwo 
Rozwoju będzie w stanie przygotować projekt? Nie 
jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie jesteśmy jako 
ministerstwo infrastruktury autorami tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
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(senator L. Czarnobaj) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Jeżeli można… Panie Senatorze, gminy się wy-
cofywały, ale czekają na rozstrzygnięcie; niektóre są 
nawet gotowe wejść w spór z sądem, podejmować te 
uchwały i czekać na ewentualne uchylenie. A więc 
mamy sygnały, że gminy są gotowe rozpocząć takie 
prace. Chcemy jednoznacznie przeciąć niepewność 
co do tego, czy warto wchodzić w ewentualne spo-
ry, czy nie. Chodzi o to, żeby sądy nie musiały czy 
wojewoda nie musiał uchylać tych uchwał. Gminy 
będą trafiały do sądu w celu rozstrzygnięcia tego, 
szczególnie chodzi o gminy nadmorskie. Uważam 
więc, że taką ustawę należy przyjąć, żeby ten stan 
niepewności usunąć. Jak powiedziałem, postaram się 
jak najszybciej przedstawić stanowisko Ministerstwa 
Rozwoju, powiedzieć, na jakim etapie są prace i kiedy 
one ewentualnie mogą mieć swój finał w postaci pro-
jektu ustawy, żeby Wysoka Izba miała wiedzę w tym 
zakresie i mogła zdecydować, czy rozpocząć jakieś 
prace, podjąć inicjatywę w tym zakresie, czy nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
To chyba wyczerpuje listę zgłoszonych do zadania 

pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.
(Senator Jan Rulewski: O, byłem na trzecim miej-

scu. Rozumiem, że pan stosuje preferencje…)
Tak, preferencje dla pana senatora. Po znajomości.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister w sposób dość rzeczowy przedstawił 

sytuację, z wyjątkiem faktu… Powiedział, że sto-
sujemy tę ustawę, ponieważ już tak było, a ustawa 
ma rozstrzygnąć wątpliwości prawne. Otóż sytuacja, 
Panie Ministrze, się zmieniła. Od momentu, kiedy ta 
ustawa zaczęła obowiązywać, minęło kilka lat – nie 
powiem dokładnie, ile – i przybyła olbrzymia liczba 
samochodów, zwiększyła się potrzeba tworzenia par-
kingów nie tylko dla tych osób czy instytucji, które 
w sposób trwały, powiedziałbym, powtarzalny z nich 
korzystają. Interesuje mnie zwłaszcza zagadnienie 
tych miejsc postojowych, parkingowych, które są wy-
znaczone przez władze publiczne i które służą realiza-

to jest bardzo odległy termin – z różnych powo-
dów, w które nie wnikam – to zastanowimy się 
nad tym i prawdopodobnie przygotujemy inicja-
tywę Senatu. Osobiście uważam jednak, że podej-
mowanie inicjatywy senackiej, kiedy rysuje się 
perspektywa kompleksowej ustawy, jest trochę 
bezsensowne, i dlatego ta informacja byłaby dla 
nas cenna. Jeżeli można, to proszę pana ministra 
o taką informację na piśmie. To byłoby dla nas 
cenne.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Dobrze, postaram się uzyskać takie informacje 
z Ministerstwa Rozwoju i przekazać je Wysokiej 
Izbie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, petycja była 

konsekwencją niejasności prawnych, które miały 
miejsce. Naczelny Sąd Administracyjny wypowie-
dział się w tym względzie. Pan przekazał nam in-
formację, że żadna gmina w tej chwili nie pobiera 
opłat w sobotę. Pozostaje mi więc postawić pyta-
nie, czy w tej chwili ta regulacja właściwie nie jest 
zbędna. Jeżeli ona nie dotyczy żadnej gminy, bo 
nie ma w Polsce gminy, która w tej chwili pobiera 
te opłaty, to zmiana w tym przepisie nie spowo-
duje niczego. Wydaje mi się, że ona była aktualna 
w pewnym czasie, ale obecnie moim zdaniem nie 
ma sensu podejmować takiej uchwały. Sensowne by 
było to, o czym państwo przed chwilą mówiliście, 
żeby szerzej popatrzeć na te zmiany, szczególnie 
w kontekście gmin turystycznych, które chciały-
by udrożnić u siebie ruch w sobotę. I ewentualnie 
moglibyśmy wtenczas podjąć inicjatywę ze strony 
Senatu, ale, tak jak pan minister powiedział, po-
czekamy w takim razie, czy warto podejmować 
tę inicjatywę, czy ministerstwo kompleksowo nie 
ureguluje również tej sprawy. Tak że wydaje mi się, 
że… Panie Ministrze, chodziło mi tylko o ustalenie, 
jaki jest sens podejmowania przez nas tej inicja-
tywy, skoro żadna gmina nie pobiera w tej chwili 
tych opłat. Dziękuję.
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(senator J. Rulewski) W tej sytuacji, skoro nie ma jasnego przekonania 
Wysokiej Izby, o czym mówił pan sprawozdawca, 
wiernie odtwarzając dyskusję w 3 połączonych ko-
misjach i o czym również mówił pan minister, który 
deklaruje chęć prac rządu nad tym problemem, to, 
Wysoka Izbo, ja stawiam wniosek, aby projekt ustawy 
przyjęty przez 3 komisje został uzupełniony o spra-
wozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Liczę przy tym, że to zmityguje, zdyscyplinuje rząd 
w zakresie przedstawienia wyraźnego stanowiska 
co do kompleksowego rozwiązania problemu po-
bierania opłat, przyznania przede wszystkim praw 
samorządowi. Nie ma równej miary samorządowej, 
tak jak to mówi ustawa. Są samorządy, w których 
ten problem w ogóle nie występuje, małe miejsco-
wości, w których nawet dworców nie ma czy władzy 
nie ma, a jeśli już, to tylko wójt czy sołtys. Ale są 
miejsca, stolice województw, gdzie to zjawisko jest 
zmultiplikowane. Zatem jest też problem finansowy, 
zarówno w zakresie ponoszenia opłat, tego, gdzie, 
w jakich miejscach… Np. problematyczna jest sprawa, 
czy szpital, do którego obywatel jest kierowany na 
badania, szpital państwowy może pobierać dowolną 
opłatę, choćby po to, żeby zmniejszyć natłok chorych, 
czy też to może być w jakiś sposób, czy powinno być 
regulowane. A może te osoby powinny być w ogóle 
zwolnione z opłat? I są też samorządy, o które tu ko-
ledzy moi z Wybrzeża walczą, w przypadku których 
to zjawisko ma zupełnie inny wymiar.

Dlatego uważam, że pańskie sugestie co do przy-
spieszenia powinny spotkać się z pracą państwa se-
natorów w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
tak żeby można było ten proces skalkulować – obli-
czyć, jak to ma wyglądać, zarówno co do czasu, co 
do określeń nominalnych, jak i do wydatków gmin 
i budżetu. Dziękuję.

I taki wniosek formalny stawiam. Tak, Panie 
Marszałku? Pan słyszał. To wniosek o skierowanie 
projektu do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Rozumiem, bardzo dziękuję.
Pan senator Florek…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, do komisji finansów? Tak, 

Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak, do finansowej.)
Do komisji finansów.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy dotyczy tylko jednej sprawy, czyli 

niejasności co do parkowania w sobotę. Na tym kon-

cji potrzeb publicznych mieszkańców. Wspominałem 
tu już o dworcach, trzeba też powiedzieć o szpitalach 
jako miejscach publicznych, o urzędach, do których 
wzywany jest obywatel. A przynajmniej w wiel-
kich aglomeracjach nie ma możliwości poruszania 
się innymi środkami lokomocji czy dotarcia do 
tych miejsc w oparciu o inne środki niż samochody 
lub inne pojazdy. I myślę, że istnieje zobowiązanie 
władzy do rozwiązania problemu w tym zakresie. 
Prawdą jest, że deficyt miejsc parkingowych powo-
duje napięcie. Powoduje też szkody. Mianowicie jest 
walka – zwłaszcza w Warszawie to zauważyłem – 
o możliwość choćby krótkiego zaparkowania pojazdu 
czy pojazdu jednośladowego, ale są, powstają z tego 
tytułu problemy związane z niszczeniem chodników, 
zieleni miejskiej. Myślę tu o bliskich mi miastach, 
w których z powodu braku parkingów, miejsc, sa-
mochody parkują w innych miejscach. Oprócz tego 
oczywiście występują zjawiska okresowe, sezonowe. 
Tutaj mówimy o turystyce, która w niektórych miej-
scach ma charakter trwały, jak w miejscowościach 
górskich, a w niektórych, jak nad morzem, ma charak-
ter sezonowy. Ale występują też potrzeby związane 
z realizacją powszechnych praw i obowiązków, np. 
w święto zmarłych.

I to dobrze, że pan minister zapowiedział prace 
nad rozwiązaniem problemu parkowania w Polsce. 
Źle, że nie jest w stanie określić terminu wejścia 
w życie zmian. A to by spowodowało, że te prace, 
które miały miejsce m.in. w komisji, w której jestem, 
nie skupiałyby się, nie ograniczały się wyłącznie do 
zabezpieczenia formułki prawnej, ale rozwiązywa-
łyby problemy praktyczne. Te problemy praktyczne 
najlepiej rozwiązać za pomocą nadwyżki miejsc par-
kingowych, a nie deficytu.

Znane mi są rozwiązania, chociaż te problemy 
nigdzie na świecie… Jest powszechna wiedza, że 
problem parkowania praktycznie w żadnym pań-
stwie rozwiniętym, państwie motoryzacyjnym nie 
jest rozwiązany do końca. Ale bywa on częściowo 
rozwiązany. Np. w Szwecji za parking przed urzędami 
publicznymi, zwłaszcza tymi, do których wzywany 
jest obywatel, obywatele, mieszkańcy właściwie nie 
płacą w ogóle w żadnym dniu i w żadnych godzinach 
nie wnoszą opłaty, ale jest jeden warunek: ten po-
stój, bo tak to raczej można nazwać, nie może trwać 
dłużej niż godzinę. To dobre rozwiązanie, bo jeśli 
urząd wzywa w sprawach dotyczących urzędu, nie 
tyle obywatela, ile urzędu, to dobrze, gdyby obywa-
tel z tego tytułu nie ponosił konsekwencji. Ale żeby 
z kolei nie powstało zjawisko, że nadużywa się tego 
przywileju, to oczywiście jest określony czas, są sank-
cje karne, jest kontrola tego procesu, bo taka jest po 
prostu potrzeba.
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42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

(senator P. Florek) Dlatego moim zdaniem nie warto tego regulować 
w proponowany tu sposób. Wydaje mi się, że projekt 
ustawy, który tutaj mamy… Jeżeli nie dokonamy tu 
pewnych korekt, zmian, to właściwie okaże się, że 
chcemy przyjąć projekt ustawy, która, tak jak powie-
działem, nie dotyczyłaby na dzisiaj nikogo. A więc 
po co przyjmować projekt ustawy, która nie miałaby 
żadnego przełożenia? Jeżeliby miała miejsce taka 
sytuacja, że… Ale rozumiem, że ta wspomniana 
petycja była zgłoszona kilka miesięcy temu, a więc 
kiedy nie było jeszcze wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, w międzyczasie to wszystko, 
co powiedziałem, się zdarzyło, tak więc bez sensu 
jest przyjmowanie projektu ustawy, która nikogo nie 
dotyczy. Jestem jednak za tym, żeby sprawa trafiła 
do komisji budżetu i żebyśmy mogli zaproponować 
jeszcze inne zmiany w ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie mam więcej zgłoszeń.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Szymański oraz Łuczak złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Głos z sali: Nie, bo chyba nie ma wniosków.)
A, nie.
W związku z tym, że zostały… Pan senator 

Rulewski złożył wniosek o skierowanie projektu do 
komisji finansów i budżetu. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Czy jest jakiś głos sprzeciwu?
(Senator Rafał Ambrozik: Ja zgłaszam… wniosek…)
Pan senator zgłasza wniosek… sprzeciw, w związ-

ku z tym będziemy musieli ten wniosek przegłosować.
Jak sądzę, w tej chwili nie ma kworum. W związ-

ku z tym ogłaszam przerwę do godziny 12.20.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 11  

do godziny 12 minut 20)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Przypomnę, że przed przerwą pan senator 

Rulewski złożył wniosek o skierowanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych do 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Padł też 
sprzeciw, w związku z czym głosujemy nad wnio-
skiem pana senatora Rulewskiego.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 
Rulewskiego?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

centrowaliśmy się w komisji i to właśnie jest tematem 
przedłożenia, które tu mamy. Przy okazji dyskutuje-
my szerzej, tj. o tym, czy można odgórnie uregulo-
wać te sprawy, czy nie należałoby w tej kwestii dać 
więcej kompetencji samorządom, bo, tak jak powie-
dział mój przedmówca, są gminy, które praktycznie 
w ogóle z tego prawa nie korzystają, ale są i gminy 
turystyczne, które przykładają do tego wielką wagę, 
tak że różnie to w poszczególnych gminach wygląda. 
Jednakże ta petycja, która przed kilkoma miesiąca-
mi była skierowana do Senatu, miała doprowadzić 
do wyjaśnienia, czy sobota to jest, tak jak niedziela 
i święto, dzień wolny i czy należy wtedy pobierać 
opłatę za parkowanie, czy nie należy pobierać takiej 
opłaty. Chodzi tu o to, że były w tym względzie róż-
ne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych 
i pojawiały się pewne wątpliwości. Ale Naczelny Sąd 
Administracyjny w swoim wyroku jednoznacznie to 
określił i od pewnego momentu nie było już z tym 
problemu. Wiem nawet, że są gminy, które odwoły-
wały się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
a po tym wyroku już z tego zrezygnowały, bo to nie 
miałoby najmniejszego sensu, skoro jest już taki wy-
rok i jest taka interpretacja. W związku z powyższym, 
tak jak pan minister powiedział, dzisiaj nie ma już 
w Polsce gminy, która pobierałaby opłaty w sobotę.

Pan minister powiedział, że może być tak, że jakaś 
gmina… Nie sądzę, żeby po tych wyrokach, które 
zapadły, i po tym, gdy sprawa stała się jasna, było 
kilka takich gmin, które trwałyby przy tych poborach 
opłat. To chodzi głównie o gminy turystyczne, ale, 
jak mówiłem, w Sopocie chyba w listopadzie skoń-
czono pobierać takie opłaty, w Poznaniu – a to było 
chyba ostatnie miejsce – w lutym przestano pobierać 
opłaty za parkowanie w sobotę, tak że w tej chwili 
nie ma już gminy, która takie opłaty by pobierała. 
W związku z tym wydaje mi się, że albo warto wrócić 
z tą sprawą do komisji, tak jak tutaj kolega to zapro-
ponował, jeszcze pozajmować się tą zmianą w usta-
wie – tym bardziej że inicjatywa senacka wynikła 
z petycji – i możemy tu jeszcze uwzględnić pewne 
sprawy, o których była mowa w dyskusji, a na które 
na pewno warto… Bo na pewno warto dać większą 
władzę samorządom. Samorządy w Polsce są różne, 
nie jesteśmy więc w stanie uregulować w skali kraju 
tego, czy wszystkie samorządy mają pobierać opła-
ty w soboty, czy mają ich nie pobierać, zwłaszcza 
że być może niektóre ze względu na mieszkańców 
zrezygnowałyby z opłat np. w tygodniu, a chciałyby 
pobierać je w sobotę. Samorządy to przecież gminy 
i to mieszkańcy, tu zaś mamy problem, który dotyczy 
samych mieszkańców, a więc niech to oni w uchwa-
łach gminy zadecydują, czy oni mają mieć te opłaty, 
czy mają ich nie mieć.
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42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego…

(wicemarszałek A. Bielan) mundurowych, rozszerza jej zakres podmiotowy. 
Obejmuje się nim również dotychczasowych funkcjo-
nariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej.

Nowelizacja z dnia 11 maja 2017 r. została do- r. została do- została do-
konana w związku z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. – sygnatura akt 
K 39/13. Rozpatrywany problem konstytucyjny spro-. Rozpatrywany problem konstytucyjny spro-
wadzał się do zgodności przepisów ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mun-
durowych w zakresie, w jakim wśród podmiotów 
uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają 
funkcjonariuszy Służby Celnej, z zasadą równości 
wobec prawa i zakazem dyskryminacji.

Wyrok zapadł na gruncie przepisów obowiązują-
cej przed 1 marca 2017 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o Służbie Celnej. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził niezgodność z konstytucją ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb munduro-
wych w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych 
do świadczeń emerytalnych pomija funkcjonariuszy 
Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone 
w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o Służbie Celnej. Do zadań wykonywanych 
przez funkcjonariuszy Służby Celnej należało roz-
poznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 
określonych przestępstw i wykroczeń, podobnie jak 
do zadań funkcjonariuszy Policji określonych w art. 1 
ust. 1 pkty 3 i 4 ustawy o Policji, którzy m.in. inicjują 
i organizują działania mające na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawi-
skom kryminogennym i współdziałanie w tym za-
kresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi, a także wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 
Trybunał uznał, że funkcjonariusze Służby Celnej 
bezpośrednio rozpoznając, wykrywając, zapobiegając 
i zwalczając określone typy przestępstw i wykroczeń, 
wykonują zadania podobne do ustawowych zadań 
funkcjonariuszy Policji. Podobieństwo wykonywa-
nych zadań przekłada się na zakres faktycznie po-
dejmowanych czynności i stopień narażenia życia 
i zdrowia.

Ustawa uwzględnia zmiany w stanie prawnym 
wprowadzone z dniem 1 marca 2017 r., to jest wejście 
w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej i utworzenie Służby Celno-
Skarbowej, której funkcjonariusze, podobnie jak 
funkcjonariusze Służby Celnej, nie byli objęci za-
opatrzeniem emerytalnym, lecz pozostawali w sys-
temie powszechnego ubezpieczenia społecznego. 
Ustawa przyznaje uprawnienie do emerytury poli-
cyjnej oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb 
mundurowych również funkcjonariuszom objętym 
ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz 

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 55 senatorów, 16 było za wnioskiem 

pana senatora Rulewskiego, 37 – przeciw, 2 wstrzy-
mało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Stwierdzam, że wniosek został odrzucony.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 506, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 506 A i 506 B.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Panie i Panowie Senatorowie, chciałbym powitać 

obecnych na posiedzeniu przedstawicieli komitetu ini-
cjatywy ustawodawczej z panem Sławomirem Siwym 
na czele. Witamy. (Oklaski)

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Krzysztofa Słonia, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie 
uchwalonej przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r. usta-
wy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja debatowała nad ustawą w dniu 23 maja 
i wnosi o poparcie załączonego projektu uchwały.

Przyjęta przez Sejm 11 maja 2017 r. nowelizacja 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r., zwanej dalej ustawą 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb 
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42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego…

(senator sprawozdawca K. Słoń) Wyżej wymienione komisje sejmowe przedstawiły 
sprawozdanie zawarte w druku nr 1521. Komisje za-
proponowały przyjęcie projektu ustawy, który posze-
rza krąg podmiotowy objętych ustawą o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych 
o funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, upraw-
niając ich do emerytury policyjnej, a także określo-
nych funkcjonariuszy podlegających ustawie z dnia 
24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

Dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-
Skarbowej przyjęto, obok 15 lat służby, warunek ukoń-
czenia 55 lat i staż co najmniej 5 lat pełnienia służby przy 
wykonywaniu zadań o charakterze policyjnym, tj. wska-
zanych w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
lub służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Podczas drugiego czytania, które odbyło się na 
czterdziestym pierwszym posiedzeniu Sejmu, zgło-
szono poprawki. Dotyczyły one rozszerzenia zakresu 
podmiotowego objętych uprawnieniami emerytalny-
mi służb mundurowych, ponadto zakładały one odej-
ście od konieczności spełnienia przez funkcjonariusza 
celnego odchodzącego na emeryturę łącznie 2 warun-
ków: wieku i stażu pełnienia służby, a nabycie upraw-
nień do emerytury policyjnej po 15 latach służby bez 
względu na wiek. Komisje rekomendowały Sejmowi 
odrzucenie wszystkich poprawek. Sejm odrzucił 
wszystkie poprawki i na czterdziestym pierwszym 
posiedzeniu przyjął ustawę: 425 posłów głosowało 
za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Podczas obrad komisji zabrali głos przedstawiciele 
służb celnych, m.in. członkowie związku Celnicy.
pl. Po tej dyskusji komisja rekomenduje Wysokiemu 
Senatowi uchwalenie załączonego projektu uchwały. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłosze-

nia sprawozdania z posiedzenia Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych o uchwalonej przez Sejm 
ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. 
W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub 
Służby Celno-Skarbowej przyjęto, obok 15 lat służ-
by, dodatkowy warunek – ukończenia 55 lat i stażu 
co najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu 
zadań o charakterze policyjnym, to jest wskazanych 
w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, lub 
służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Funkcjonariusze Służby Celnej lub Służby Celno-
Skarbowej, którzy w dniu zwolnienia ze służby, prze-
kształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, 
osiągnęli staż 15 lat służby, w tym co najmniej 5 lat 
pełnienia służby przy wykonywaniu zadań policyj-
nych, ale nie osiągnęli wieku 55 lat życia, nabywają 
prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku 
niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wy-
liczenia wysokości emerytury policyjnej oraz zasad 
jej wzrostu, dostosowując je do zasad przewidzia-
nych w uregulowaniach dla służb mundurowych. 
Chodzi o uwzględnienie cezury czasowej przewi-
dzianej dla przyjętych po raz pierwszy do służby 
przed albo po 31 grudnia 2012 r. oraz konsekwencji 
tego dla uprawnień emerytalnych. Ponadto usta-
wa przewiduje dla funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej zwolnionych ze służby świadczenie 
pieniężne w wysokości 40% średniego uposażenia 
wypłacanego, przez okres do 12 miesięcy, od mie-
siąca złożenia wniosku o emeryturę policyjną do 
miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia wypła-
cania tej emerytury.

Projekt ustawy zawarty w druku sejmowym nr 30 
wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r. Stanowił on oby-
watelską inicjatywę ustawodawczą. Pierwsze czytanie 
projektu odbyło się na trzecim posiedzeniu Sejmu 
w dniu 2 grudnia 2015 r., a następnie projekt skierowa-
no do rozpatrzenia w Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten 
stał się punktem wyjścia do prac legislacyjnych 
związanych z wykonaniem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r.

Rada Ministrów pozytywnie oceniła dążenia wnio-
skodawców obywatelskiego projektu ustawy do wy-
pracowania rozwiązań legislacyjnych zmierzających 
do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
W ocenie rządu zakres uprawnień emerytalnych 
dla funkcjonariuszy Służby Celnej proponowanych 
w obywatelskim projekcie był zbyt daleko idący i wy-
kraczał poza zakres wynikający z sentencji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ projekt za-
kładał objęcie wszystkich funkcjonariuszy Służby 
Celnej zakresem regulacji ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) ze strony związków zawodowych, jak również poszcze-
gólnych oddziałów, funkcjonariuszy Służby Celnej. To 
było po części omówione, ponieważ niektóre poprawki 
po prostu się powtarzały w tej korespondencji, która 
została skierowana do przewodniczącego komisji bu-
dżetu. Tak jak wskazałem wcześniej, 1671 osób będzie 
objętych uprawnieniami wedle szacunków ministerstwa. 
Wprowadzenie poprawek spowodowałoby zwiększenie 
liczby uprawnionych nawet do 10 tysięcy zgodnie z sza-
cunkami przedstawionymi przez ministerstwo.

Co do kosztów wdrożenia tej ustawy – koszty są 
na poziomie 404 milionów rocznie w pierwszym roku 
realizacji ustawy; w kolejnych latach ta kwota będzie 
się zwiększać, a w dziesiątym roku obowiązywania 
maksymalnie będzie to kwota 546 milionów. Łącznie 
w okresie 10 lat będzie to kwota 4 miliardów 745 mi-
lionów. Te kalkulacje czy analizy były w jakiś sposób 
negowane i podważane przez przybyłych funkcjonariu-
szy Służby Celnej, mówiono, że są one, że tak powiem, 
przeszacowane. Z kolei ze strony Biura Legislacyjnego 
i ze strony ministerstwa padł argument, że taki sposób 
szacowania tego jest konieczny, bo jest to podejście 
bardzo ostrożnościowe i wariant pesymistyczny musi 
być uwzględniony. Nie można, że tak powiem, nie 
doszacować czegoś i nie zapewnić źródeł finansowania 
niezbędnych do realizacji zapisów ustawy.

Tak jak wspomniałem na początku, jeśli chodzi o sam 
wyrok, to była podjęta szeroka dyskusja właśnie odno-
śnie do treści wyroku i tego, co Trybunał Konstytucyjny 
nałożył na ustawodawcę, jaki obowiązek. Ta ustawa 
jest wyjątkowa, bo jest to pierwsza ustawa w polskim 
parlamencie, która jest inicjatywą obywatelską, która 
przeszła pełną ścieżkę sejmową i trafiła do Senatu. Tak 
że jest to, można powiedzieć, taki trochę historyczny 
moment. Pierwszy raz się pochylamy nad inicjatywą 
obywatelską, która została zaakceptowana przez izbę 
parlamentu. Poprawek do projektu ustawy tak naprawdę 
było kilkadziesiąt, ale one nie uzyskały akceptacji ze 
strony Ministerstwa Finansów z uwagi na brak źródeł 
finansowania… Może nie brak źródeł finansowania, 
ale… Chodzi o to, że w sposób skokowy, w miarę, że 
tak powiem, wprowadzania poprawek podwyższa się 
koszty wdrożenia tej ustawy.

Jeśli chodzi o samą treść ustawy, to ma ona wy-
miar jak najbardziej pozytywny. Funkcjonariusze 
służb celnych byli faktycznie dyskryminowani na 
poziomie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu-
szy. Ta służba nie była uwzględniona w tym zaopa-
trzeniu, a teraz jest dwunastą służbą, która uzyska 
odpowiednie zaopatrzenie na mocy ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie…
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku…)

Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
odbyło się w dniu 26 maja 2017 r. W trakcie posiedzenia 
padł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Uzyskał 
on stuprocentowe poparcie członków komisji, 4 człon-
ków komisji było za. I taki projekt uchwały komisja 
przedkłada pod obrady Wysokiego Senatu.

Szanowni Państwo, w zasadzie jeśli chodzi o ma-
terię zawartą w ustawie, mój przedmówca, senator 
Krzysztof Słoń, jako sprawozdawca komisji polityki 
społecznej, omówił tę ustawę w sposób kompleksowy 
i wyczerpujący.

Jeśli chodzi o sam przebieg posiedzenia komisji 
budżetu, to na posiedzeniu był obecny pan mini-
ster Paweł Cybulski, ministerstwo reprezentowała 
też pani dyrektor departamentu Barbara Smolińska. 
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele funk-
cjonariuszy służb celnych i celno-skarbowych. Był 
obecny oczywiście przedstawiciel grupy inicjatywy 
obywatelskiej, pan Andrzej Siwy.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to… 
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że istnieją interpreta-
cyjne różnice co do treści projektu, może nie tyle sa-
mej treści, ile do wskazania w wyroku, w orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego… co do konieczności re-
alizacji zasady niedyskryminowania funkcjonariuszy 
Służby Celnej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
co zostało wskazane w trakcie posiedzenia komisji, 
jest wyrokiem zakresowym i opiera się w zasadzie 
na jednej cesze relewantnej. Trybunał nie wskazał 
zakresu niezbędnych zmian, toteż przedstawicie-
le ministerstwa w trakcie prac sejmowych, a także 
większość parlamentarna, zdecydowana większość 
parlamentarna, nie wsparli projektu złożonego z ini-
cjatywy obywatelskiej. Ten projekt stał się punktem 
wyjścia do prac, jak wskazał senator Słoń, a propo-
nowane w projekcie obywatelskim regulacje wyda-
ły się Sejmowi zbyt szerokie i wykraczające poza 
zakres wynikający z sentencji wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o uwagi do ustawy sformułowane 
przez senackie Biuro Legislacyjne, to powiem, że 
były zgłoszone 3 uwagi, mające tylko i wyłącznie 
charakter technicznolegislacyjny. Innych uwag Biuro 
Legislacyjne nie zgłaszało.

Jeśli chodzi o posiedzenie komisji… Pewnym novum 
w Senacie jest ocena skutków regulacji. Chciałbym tutaj 
wskazać, że zgodnie z szacunkami przedstawionymi 
w tej analizie ustawa obejmie w kształcie przedłożonym 
Senatowi, czyli bez uwzględnienia poprawek, 1671 osób. 
Poprawki, które były zgłaszane… Wpłynęła bardzo 
szeroka korespondencja przed posiedzeniem komisji 
budżetu. Były to wnioski o wprowadzenie poprawek 
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(wicemarszałek A. Bielan) o charakterze, nazwijmy to, policyjnym? Pytam, bo ta 
różnica dokładnie zaprzecza istocie samego wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o zrówna-
niu uprawnień. Dlaczego tak postąpiono?

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o uzasadnienie… 

Projekt przedłożony Senatowi został przegłosowa-
ny, co bardzo ważne, ponad podziałami partyjnymi 
przez w zasadzie wszystkich obecnych na sali posłów. 
Jedyny poseł, który był przeciw ustawie, po odbytym 
posiedzeniu przyznał, że się po prostu pomylił.

Ustawa, która trafiła do Senatu, jest efektem prac 
komisji sejmowej. W zasadzie pracę rozpoczęła spe-
cjalnie powołana podkomisja sejmowa, która proce-
dowała nad tą ustawą. I to jest efekt prac tej komisji.

Na posiedzeniu komisji budżetu, w trakcie dys-
kusji, które zostały wywołane przez przedstawicieli 
funkcjonariuszy służb celnych w związku ze złożo-
nymi poprawkami, które to poprawki tak naprawdę 
zwiększały liczbę uprawnionych funkcjonariuszy, 
ministerstwo uzasadniało niemożność wprowadze-
nia tych poprawek właśnie koniecznymi nakładami 
finansowymi na zapewnienie źródeł finansowania 
w związku z poszerzeniem grupy osób uprawnionych. 
Bo takie źródła finansowania są niezbędne.

Jeśli zaś chodzi o wprowadzenie kryterium wieku, 
o wymóg ukończenia 55 lat, i o wymóg posiadania co 
najmniej 5-letniego stażu o charakterze policyjnym, 
to nie było to jakoś specjalnie uzasadniane na posie-
dzeniu komisji. Nie padło tak naprawdę pytanie o tę 
materię, o ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma…
A, senator Komarnicki, bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Ja chciałbym pytanie, które przed chwilą zadał pan 

senator, trochę rozszerzyć. Bo niepokoi mnie pewien 
fakt. My, jako izba Senatu, powinniśmy się zawsze 
zastanawiać nad tym, co krzywdzi poszczególnych 
ludzi, w poszczególnych zawodach. Osobiście spo-
tkałem się ze Służbą Celną, rozmawiałem z nimi, 
ogromna… Służba Celna… Mówię tutaj o granicy 
zachodniej. Dlaczego był potrzebny aż projekt oby-
watelski, żeby ta sprawa miała swój finał? Do projektu 
obywatelskiego wprowadzono nieznaną w przypadku 
innych służb przesłankę wieku emerytalnego, to jest 
55 lat dla funkcjonariuszy przyjętych przed 1 stycz-
nia 2013 r. A w każdej innej formacji mundurowej 

Ma pan pytanie, tak?
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie. Chciałbym jako 

przewodniczący komisji…)
Pan senator Bierecki. Bardzo proszę, Panie 

Przewodniczący.

Senator Grzegorz Bierecki:
Jako przewodniczący komisji budżetu i finan-

sów jestem Wysokiemu Senatowi winien informa-
cję o sprostowaniu oceny skutków regulacji, którą 
otrzymałem wczoraj o godzinie 11.39, a więc już po 
zakończeniu posiedzenia komisji. Senator sprawoz-
dawca rzetelnie przedstawił informację, posługując 
się danymi z OSR, która była dostępna podczas po-
siedzenia. Ja chciałbym przekazać państwu senato-
rom informację, że jest dostępny nowy dokument 
OSR, który pojawił się wczoraj o godzinie 11.39. On 
w istotny sposób zmienia dane liczbowe, które komi-
sja posiadała w trakcie swojego posiedzenia.

Przytoczę nowe dane. Przewidywany wzrost licz-
by funkcjonariuszy celnych, którzy będą mogli uzy-
skać emeryturę policyjną, to wzrost o maksymalnie 
8 tysięcy 217 osób. Dodatkowy wzrost wydatków 
sektora finansów publicznych wyniesie maksymalnie 
226 milionów 800 tysięcy zł rocznie, co w okresie 
10 lat daje przewidywany łączny wzrost wydatków 
w wysokości 2 miliardów 659 milionów.

Na posiedzeniu komisji dysponowaliśmy OSR, 
która mówiła o wzroście wydatków wynoszącym 
ponad 4 miliardy. Jest tu istotna różnica, więc po-
zwoliłem sobie w tym trybie poinformować Wysoki 
Senat o sprostowaniu wyliczeń, którymi komisja po-
sługiwała się podczas posiedzenia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomniał pan 

o tym, że jest to realizacja postulatów zawartych 
w inicjatywie ustawodawczej. Czym oprócz wzglę-
dów finansowych uzasadniono wprowadzenie no-
wych warunków w zakresie stażu pracy i wieku, 
które będą decydowały o przyznawaniu świadczenia 
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(senator W. Komarnicki) wę w Senacie, zwróciła uwagę właśnie na to, że nie 
rozstrzygniemy tej sprawy w ten sposób.

Stanowisko rządu jest takie, że rząd miał prawo… 
Tak naprawdę to parlamentarzyści mieli prawo przy-
jąć tego typu uregulowania w zakresie spełnienia 
kryteriów dotyczących zabezpieczenia emerytalnego 
funkcjonariuszy.

Jeśli chodzi o samych funkcjonariuszy Służby 
Celnej… O ile dobrze pamiętam, padła tutaj licz-
ba około 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy funkcjona-
riuszy. W skrajnym przypadku, w razie przyjęcia 
wszystkich proponowanych poprawek, funkcjona-
riuszy, którzy mogliby odejść na emeryturę, by-
łoby bodajże około 8 czy 9 tysięcy. Już teraz nie 
pamiętam. Nie jestem przekonany, czy wszyscy 
funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-
Skarbowej wykonują zadania, o których mówił 
Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jasno wskazał, 
że ma to odniesienie do funkcjonariuszy wykonują-
cych zadania o charakterze policyjnym. Tylko i wy-
łącznie. Ci funkcjonariusze, w ocenie Trybunału 
Konstytucyjnego, są w jakiś sposób dyskrymino-
wani. Mówię o tym, żeby była jasność. Nie jest 
tak, jak pan, Panie Senatorze, wskazał, że cho-
dzi o wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej 
i Służby Celno-Skarbowej. Chodzi o tych, którzy 
wykonują zadania policyjne. Nie wiem, czy to jest 
dla pana wystarczająca odpowiedź.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo. 
Mam jednak wrażenie, że na pewno nie raz będziemy 
wracać do tej ustawy.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez…
(Senator Krzysztof Słoń: Panie Marszałku, mam 

jeszcze jedno pytanie do kolegi sprawozdawcy.)
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:

Jeśli pan marszałek pozwoli, zadam pytanie spra-
wozdawcy komisji finansów.

Podczas obrad Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej przedstawiciele strony wy-
stępującej z wnioskiem o przyjęcie projektu, przedsta-
wiciele inicjatywy obywatelskiej oraz przedstawiciele 
związku celników podkreślali, że mimo uwag, które 
mają, i tego, że w pewnych kwestiach się nie zgadza-
ją, i tak z wielką satysfakcją przyjmują efekty prac 
sejmowych, prac w komisjach nadzwyczajnych, jak 
również to, że ustawa wreszcie ujrzy światło dzienne.

Czy podczas obrad państwa komisji również były 
przedstawiane takie pozytywne uwagi? Dziękuję.

przesłanki wieku funkcjonariuszy w ogóle nie ma, jest 
jedynie przesłanka osiągnięcia 15 lat służby. Jest to 
niewłaściwe, gdyż Trybunał Konstytucyjny w senten-
cji stwierdził, że tacy funkcjonariusze są dyskrymino-
wani, właśnie dlatego, że nie są w zaopatrzeniowym 
systemie emerytalnym – to, co ja teraz mówię, jest 
bardzo ważne – nie można zatem mówić o wykony-
waniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jedno-
cześnie dokładając dodatkowy warunek osiągnięcia 
wieku 55 lat. Warunek, którego, przypominam, nie 
ma w innych służbach mundurowych.

Wprowadzono również nieznaną w innych służ-
bach mundurowych przesłankę wykonywania okre-
ślonych zadań jako warunek nabycia uprawnień 
emerytalnych, podczas gdy zgodnie z ustawą Służba 
Celna, przypominam, jest służbą jednolitą, czyli nie-
podzielną, umundurowaną formacją. Funkcjonariusze 
nie dzielą się według rodzaju wykonywanych zadań. 
Chcę przypomnieć, że nie pozwala im na to specy-
fika służby, są oni bowiem dyspozycyjni zawodowo 
i ich zadania oraz miejsce wykonywania obowiązków 
zmieniają się podczas służby wielokrotnie, nawet do 
kilku razy w karierze funkcjonariusza. Czy nie warto, 
Panie Senatorze Sprawozdawco, wrócić do kwestii 
tych niekorzystnych przesłanek? Ja to mówię z au-
topsji, po rozmowie z ludźmi, którzy czekają na to, 
jak się zachowa Senat wobec omawianej tu grupy. 
Bardzo dziękuję za uwagę.

(Senator Stanisław Kogut: Rzetelnie się zachowa.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o spór czy problem, 

który wystąpił w trakcie procedowania w komisji nad 
tą ustawą, to ja go już tutaj przywołałem. To jest kwe-
stia interpretacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Przedstawiciele funkcjonariuszy Służb Celnych 
i Służby Celno-Skarbowej stoją na stanowisku, że 
przedłożona przez Sejm, uchwalona przez Sejm 
ustawa nie realizuje sentencji zapisanej w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei przedstawiciele 
strony rządowej, tak jak mówię, wskazują na to, że jest 
to wyrok zakresowy. Ja mogę odczytać orzeczenie, 
jeśli pan chce, Panie Senatorze, ale myślę, że pan zna 
to orzeczenie.

(Senator Władysław Komarnicki: Ja je znam, 
Panie Senatorze.)

To jest, tak jak mówię, kwestia interpretacji wyro-
ku. Pani legislator, która niejako prowadziła tę usta-
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na art. 2 ust. 1 pkty 4–6 ustawy o Służbie Celnej i na 
to, że uprawnieniami emerytalnymi powinni być ob-
jęci ci funkcjonariusze, którzy wykonywali zadania 
policyjne. A więc po prostu nie możemy tutaj mówić 
o wszystkich funkcjonariuszach, jak to było postulo-
wane przez niektórych działaczy związków zawodo-
wych. I to był zasadniczy spór. Bo gdyby tego sporu, 
proszę państwa, Wysoka Izbo, nie było, ta ustawa 
byłaby już uchwalona. 

Spór poszedł tak daleko, że właściwie był również 
powodem wywołania protestów, które miały miejsce 
w czerwcu 2016 r., kiedy to 4,5 tysiąca funkcjona-
riuszy protestowało, poszło na zwolnienia lekarskie, 
zagrażając bezpieczeństwu państwa, bo mieliśmy 
2 wielkie wydarzenia światowe – Światowe Dni 
Młodzieży i szczyt NATO – i również byliśmy za-
grożeni terroryzmem. Przecież wiemy, że kilka mie-
sięcy wcześniej był napad terrorystyczny we Francji 
i nie tylko, a więc było to realne zagrożenie. A jednak 
posunięto się tak daleko, do wywierania presji na 
rządzie, aby poszedł on na kompromis… Nie aby po-
szedł on na kompromis, tylko aby wypełnił właściwie 
wszystkie żądania i objął tym wszystkich funkcjo-
nariuszy. Niestety, po prostu my jesteśmy odpowie-
dzialnym rządem, odpowiedzialnym ministerstwem 
i działamy zgodnie z przepisami prawa. Nie ugięli-
śmy się. Granica została zabezpieczona, jak również 
obowiązki były wykonywane prawidłowo. I rzeczy-
wiście podjęliśmy kolejne działania, aby te postulaty 
zostały zrealizowane. Dzisiaj właściwie jesteśmy na 
finiszu. Po prostu realizujemy te postulaty. Właściwie 
pozostali funkcjonariusze też są z tego zadowoleni. 
Kompromis został zawarty. Była dyskusja w Sejmie, 
na posiedzeniach komisji i na posiedzeniu plenarnym, 
wszyscy to zaakceptowali i dzisiaj jest swego rodzaju 
kompromis. I ta ustawa może zostać uchwalona bez 
poprawek również przez Senat, o co apelujemy jako 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.
(Senator Czesław Ryszka: Ja byłem wcześniej.)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mówił pan o kompromisie. 

Myśmy tego na posiedzeniu komisji nie widzieli. 
Przedstawiciele celników zgłaszali wątpliwości 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, tak jak na posie-

dzeniu komisji polityki społecznej, przedstawiciele 
funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej podnosili u nas, że wyra-
żają swoje zadowolenie z ustawy, z tego, że po tylu 
latach dyskryminacji, co jasno wykazał w orzecze-
niu Trybunał Konstytucyjny, zostają w końcu objęci 
określonym systemem zaopatrzenia emerytalnego.

Oczywiście, tak jak wcześniej tutaj wskazałem, 
poprawki próbujące przywrócić pierwotną wersję 
projektu, który wpłynął do Sejmu jako inicjatywa 
obywatelska… Przedstawiciele funkcjonariuszy sta-
rali się uzyskać akceptację w tej sprawie, ale argu-
mentacja… Myślę, że przedstawiciel ministerstwa 
powtórzy to, co było mówione na posiedzeniach 
komisji. Argumentacja Ministerstwa Finansów była 
taka, że głównie ze względów związanych z zabezpie-
czeniem środków finansowych na realizację ustawy 
te poprawki są nie do zaakceptowania przez stronę 
rządową. Dziękuję.

(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez obywateli. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Marian Banaś: Tak.)

Bardzo proszę.
Rząd reprezentuje sekretarz stanu w Ministerstwie 

Finansów, pan Marian Banaś.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rząd Prawa i Sprawiedliwości od razu pochylił się 

nad tym projektem obywatelskim i od samego począt-
ku byliśmy za tym, aby zrealizować postulaty, które 
przedstawione zostały w projekcie. Nie mogliśmy się 
jednak zgodzić w pełni z zapisami, które były w tym 
projekcie obywatelskim, ponieważ w tej sprawie 
został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nas tutaj 
wiązało, a myśmy przede wszystkim chcieli realizo-
wać to orzeczenie. Orzeczenie wyraźnie wskazywało 
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(senator M. Augustyn) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marcin Banaś:

To jest znaczna grupa, bo tu chodzi o prawie 
400 pracowników wywiadu. Gdyby oni zostali włą-
czeni, otrzymali te uprawnienia, to koszty znacznie 
by się podniosły. Myśmy absolutnie nie przewidywa-
li… Takich wariantów w ogóle nie brano pod uwagę, 
bo oni nie są funkcjonariuszami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania ze strony państwa sena-

torów?
Skoro nie, to dziękuję panu ministrowi.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy w dyskusji wystąpi pan senator 

Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja reprezentuję ugrupowanie, które podjęło się… 

popierało kontynuowanie reformy zapoczątkowanej 
przez rząd AWS w zakresie systemu emerytalnego. 
I nie taję, że kwestia przywilejów emerytalnych za-
wsze budziła ogromne emocje, także na tej sali, ile-
kroć dotykaliśmy tego systemu. Przez lata byliśmy 
w sporze z celnikami, którzy domagali się uprawnień 
podobnych do tych, które miały służby munduro-
we, podczas gdy bardzo wielu parlamentarzystów 
mojego ugrupowania chciało powrotu do źródeł tej 
reformy emerytalnej, która zrównywała wszystkich 
obywateli i inkorporowała, wcielała cały ten system 
zaopatrzeniowy służb mundurowych do ogólnego 
systemu zusowskiego. Mówię o tym dlatego, żeby być 
od A do Z uczciwym. Niektórym spośród państwa nie 
pierwszy raz z tej mównicy patrzę w oczy.

Państwo nie tylko tym razem, jak mówi pan mi-
nister, ale i wcześniej rzeczywiście zdecydowanie 
protestowali, także strajkowali. Bo skoro, że tak 
powiem, przywrócono policjantów do służb mun-
durowych, to powstała wątpliwość, konstytucyjna 
także, co do równego traktowania innych służb 
o podobnym charakterze. Ostatecznie rzecz skoń-
czyła się w Trybunale Konstytucyjnym korzystnym 
dla państwa wyrokiem. W 2015 r. państwo mogli-
ście powiedzieć, że trybunał przyznał wam rację. 
I trzeba powiedzieć, że determinacja tego środo-
wiska budzi szacunek, bo państwo błyskawicz-
nie potrafiliście przygotować obywatelski projekt 
i nadać sprawie bieg, składając ją w parlamencie. 

i o nie chciałbym pana ministra zapytać. Najpierw 
jednak chciałbym zadać pytanie, czy Prawo 
i Sprawiedliwość w 2015 r. popierało projekt ini-
cjatywy obywatelskiej bez zastrzeżeń, czy mi się 
to zdawało. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym zapytać, Panie Ministrze, 
czy pana zdaniem wydziały realizacyjne oraz wy-
wiad skarbowy, jak też służby prowadzące postępo-
wania przygotowawcze to są osoby, które wykony-
wały czynności o charakterze policyjnym. Bo nam 
nawet przedstawiono dowody w postaci tego, jak ci 
funkcjonariusze pracują, jak są wyposażeni, jakie 
podejmują akcje. Przyznaję, że dla mnie jako laika 
wyglądało to na działania stricte policyjne, to zna-
czy bardzo przypominające takie, które podejmują 
służby mundurowe. Prosiłbym o to, żeby pan się do 
tych pytań odniósł.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marcin Banaś:

Panie Senatorze, chcę powiedzieć, że projekt oby-
watelski mówi o funkcjonariuszach, podobnie jak 
Trybunał Konstytucyjny. A w przypadku tej części 
pracowników, o których pan senator mówi… To nie 
byli funkcjonariusze, tylko pracownicy urzędów kon-
troli skarbowej. I tu mamy pewną prawną przeszkodę 
co do tego, aby ich objąć…

(Senator Mieczysław Augustyn: Przeszkodę?)
Od samego początku myśmy mówili o funkcjona-

riuszach, Trybunał Konstytucyjny również. Tak jak 
już powiedziałem, my ściśle trzymamy się orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Czesław Ryszka: Ja się zgłaszałem.)
Oczywiście, tak.
Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, kontynuuję wątek z zapyta-

nia senatora Augustyna. To jest jednak ważne, że 
ci urzędnicy, że tak powiem, wykonywali funkcje 
funkcjonariuszy. O jaką grupę osób chodzi? Jakie 
środki finansowe wchodziłyby w grę, gdyby jednak 
uznać ich za funkcjonariuszy? Bo ważne jest to, czy 
to jest duża grupa ludzi, czy chodzi o duże środki 
finansowe itd.
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(senator M. Augustyn) funkcjonariuszy nie jest na tyle duża i różnica w wy-
liczeniach – które, jak widać, są bardzo chwiejne, bo 
w kwestii liczby okazało się, że jest większa, a co do 
sum, to, mimo że liczba jest większa, one są mniejsze, 
jeśli mnie pamięć nie myli… Porównuję tylko to, co 
mówił senator sprawozdawca, z tym, co mówił pan 
senator przewodniczący. W każdym razie wydaje się, 
że te względy finansowe to nie jest wystarczający po-
wód do odmowy przyjęcia argumentów, które, wydaje 
mi się, są bezsporne.

Dlatego ponownie zgłaszamy poprawki. I liczę, 
Panie Ministrze, na refleksję. Myśmy, nie mogąc prze-
forsować ujednolicenia systemu emerytalnego, nie 
uginali się długo przed żądaniami celników. Ale skoro 
ich prawa zostały konstytucyjnie stwierdzone, to, jak 
się wydaje, nie ma wyjścia, nie ma też sensu zostawiać 
furtki do kolejnej skargi, zostawiać pola do kolejnej 
inicjatywy. Tym bardziej że, jak podkreślał pan mi-
nister, reprezentujecie rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
a to właśnie Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej 
kadencji czy raczej w poprzednich kadencjach, bo 
spór jest bardzo długi, popierało celników. To Prawo 
i Sprawiedliwość popierało w całej rozciągłości, bez 
wyjątków, obywatelski projekt inicjatywy ustawo-
dawczej. To Prawo i Sprawiedliwość przyczyniło się 
do zaskarżenia tego przepisu. A więc wydaje mi się, 
że ostatecznie, na końcu, zabrakło konsekwencji, 
byście państwo mogli razem z celnikami, z podnie-
sioną głową, mówić o pełnej satysfakcji – ona jest 
częściowa.

Dlatego też i my, w naszym klubie, mamy po dzi-
siejszej dyskusji dylemat, jak się zachować. Z jednej 
strony, mimo różnicy zdań, gratulujemy celnikom 
uporu i postawy; z drugiej strony nie wiemy, czy 
popierać projekt, który nie w pełni realizuje inten-
cje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i państwa 
oczekiwania, słuszne w moim przekonaniu. Liczę 
wobec tego, że państwo rozstrzygną te nasze dyle-
maty pozytywnie, opowiadając się, tak dodatkowo, 
za zgłoszonymi poprawkami. Przecież dzisiaj – tu 
patrzę na pana przewodniczącego, który dobrze to 
wie – nie o takie pieniądze i nie o takie liczby chodzi 
w systemie emerytalnym. Rząd robi i powinien robić 
wszystko, by jak najmniej osób skorzystało z prawa 
do wcześniejszych emerytur. Tu chodzi nie o set-
ki osób, ale o dziesiątki tysięcy osób – a daj Boże 
i setki tysięcy! – i o to, żeby poprawić sytuację FUS, 
my zaś kruszymy tutaj kopie o pieniądze zupełnie 
niewielkie, w porównaniu do tamtych corocznych 
miliardowych sum, i o kwoty, od których budżet nie 
zależy. Z tej mównicy tyle już razy ostatnio słysze-
liśmy, że kondycja budżetu – a tu chodzi o system 
zaopatrzeniowy, budżetowy – jest znakomita, będzie 
dobra, będzie jeszcze lepsza. Panie Ministrze, chyba 
zgodzi się pan z tymi stwierdzeniami. No więc o co 
chodzi?

Wszyscy ci, którzy są przywiązani do życia w pań-
stwie prawa, mają prawo, mają możliwość teraz 
powiedzieć: to działa. Wieloletni spór udało się 
w drodze demokratycznych procedur przybliżyć do 
rozstrzygnięcia, a możliwości działania obywateli 
zostały w pełni spożytkowane przez tych, którzy 
bronili swoich praw.

Rzeczywiście bylibyśmy w pełni usatysfakcjo-
nowani, gdybyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, że ten 
projekt inicjatywy, ten obywatelski projekt został 
przyjęty w takim brzmieniu, w jakim państwo go 
proponowaliście. Niestety, stało się inaczej, co już 
wybrzmiało w pytaniach. Satysfakcja nie jest pełna, 
dlatego że niektórzy pracownicy, którzy nie mają 
statusu funkcjonariuszy, ale służą w wydziałach re-
alizacyjnych i w wywiadzie skarbowym, niestety, nie 
zostali tą ustawą objęci.

I oczywiście nie jest tak, Panie Ministrze, że 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zabrania-
łoby wyjść z tej sytuacji z korzyścią dla pracowni-
ków. Na to jest wiele orzeczeń trybunału, jest wiele 
przykładów, że ludziom można zrobić lepiej. To za-
pytanie było tak sformułowane, że rzeczywiście ob-
jęło ten artykuł, który odnosił się do funkcjonariu-
szy, ale gdy czyta się ten wyrok, gdy czyta się jego 
uzasadnienie, to z niego wynika, że Trybunałowi 
chodziło jednak o zrównanie w uprawnieniach 
funkcjonariuszy czy osób ze Służby Celnej, któ-
re wykonują czynności o charakterze policyjnym. 
To oczywiście dotyczy nie tylko funkcjonariuszy, 
o czym pan minister zapewne dobrze wie, ale tak-
że pracowników w tych specjalnych komórkach, 
o których już mówiłem.

Ta sprawa wybrzmiała w czasie debaty. Był pro-
test. Mimo to w Sejmie nie przyjęto poprawek, zgła-
szanych także przez Platformę Obywatelską. Mnie 
się to wydaje nie w porządku. Dlatego że można się 
spierać, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zo-
stał wykonany, i co do litery pewnie da się, Panie 
Ministrze, to obronić, ale co do istoty, co do mate-
rii to ja śmiem twierdzić, że nie został wykonany. 
Jestem nawet przekonany, że gdybyśmy w Polsce 
mieli Trybunał Konstytucyjny, który budzi zaufa-
nie co do bezstronności, i gdyby zakwestionowano 
i tę ustawę, to Trybunał Konstytucyjny ponownie 
przyznałby rację wnoszącym tę sprawę. Być może 
trzeba będzie tej drogi spróbować, ale obawiam się, 
że tylko po to, aby przekonać się, że jest to już inny 
trybunał i inna sytuacja. Choć pewnie warto takie 
sprawdzenie zrobić.

Czy trzeba się do tego posuwać? Nie. Zarówno 
w Sejmie, jak i tutaj za chwilę będzie okazja do zło-
żenia poprawek, które by w sposób jednoznaczny 
rozstrzygnęły te kwestie. Wydaje się, że grupa 400 
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wiele pism ze strony funkcjonariuszy urzędów… 
przepraszam, pracowników, by błędnej terminologii 
nie wprowadzać – pracowników urzędów kontroli 
skarbowej, którzy w swoich pismach dowodzili, że 
także wykonywali zadania policyjne. Ich ten wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego nie obejmuje, nie byli 
także w projekcie obywatelskim ujęci. Ale przecież 
są prace, jest wykonana praca w parlamencie, są te 
oceny skutków regulacji, są poprawki, są projekty. 
Więc może trzeba, wiedząc o tym, że nie ma tej peł-
nej satysfakcji, pomyśleć nad inną ścieżką, nad inną 
propozycją ustawy, a teraz nie spowalniać tego suk-
cesu. 17 lat to dostatecznie długie oczekiwanie. Jeśli 
mielibyśmy teraz z powodu zrobienia czegoś jeszcze, 
dodania czegoś do tej ustawy opóźnić bądź utrud-
nić przyjęcie tej dobrej ustawy, dobrej, bo przecież 
cały Sejm głosował za nią jednogłośnie, to nie róbmy 
tego. Nie róbmy tego. Lepsze jest wrogiem dobrego. 
Chcemy, żeby była to dobra ustawa i żeby ona była 
jak najszybciej. Więc ja będę apelował do państwa 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. A kwestie, które 
były podnoszone w trakcie prac parlamentarnych, 
zapewne staną się w przyszłości przedmiotem prac 
Sejmu i Senatu. Mamy czas i możemy to zrobić w na-
stępnym ruchu. 

Teraz służba skarbowa jest przecież w historycz-
nym dla siebie momencie. Pan minister wytrwale, pra-
cowicie, niestrudzenie buduje Krajową Administrację 
Skarbową, a my bardzo mu kibicujemy. Widzimy 
sukcesy tej reformy, bo przecież publikowane są dane 
liczbowe. Mówię o sukcesach z punktu widzenia bu-
dżetu, z punktu widzenia ilości środków, które do 
niego napływają. No, skutecznie zwalczani są prze-
stępcy skarbowi. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie sły-
szeli o likwidacji kolejnych grup, które wyłudzały 
VAT i organizowały przestępcze karuzele. Mówimy 
tutaj o dobrej ochronie budżetu i o napływie podat-
ków, które sprawią, że będzie nas stać na wszystko to, 
o czym mówiliśmy, a co jest potrzebne, żeby naprawić 
Polskę. Tak więc proponuję, abyśmy jak najszybciej 
tę ustawę uchwalili, tak aby ona weszła zaraz w ży-
cie. A po ocenie funkcjonowania tej ustawy, która 
musi być też powiązana z oceną wdrożenia Krajowej 
Administracji Skarbowej, zapewne przyjdzie czas na 
korekty, przyjdzie czas na zmiany. I do tych zmian 
będziemy się ochoczo zabierać. Dobrze byłoby przyj-
rzeć się rezultatom, dobrze byłoby ocenić sytuację, 
w której się znajdujemy. Co najważniejsze, po roku 
2017 chcemy mieć pewność, że budżet jest stabil-
ny, a służby skarbowe odpowiadające za ściąganie 
podatków okrzepły i stabilnie funkcjonują. I wtedy 
będziemy przyjmować następne wydatki, mogąc od-
powiedzialnie państwu powiedzieć, że nas, Polskę, 
na to stać.

A teraz jeszcze raz gratuluję komitetowi inicjaty-
wy ustawodawczej. Dziękuję państwu za ten projekt, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze, dziękuję.
Czy pan nie zgłasza poprawek legislacyjnych?
(Senator Mieczysław Augustyn: Zgłaszam, zgła-

szam.)
Zgłasza pan poprawki? Dobrze, dziękuję bardzo.
Głos ma pan senator Grzegorz Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo 

Reprezentujący Komitet Inicjatywy Obywatelskiej!
Trzeba było czekać 17 lat, żebyśmy mogli o tej 

zmianie rozmawiać. Wiele trzeba było w Polsce 
zmienić, aby można było mówić o właściwym usy-
tuowaniu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariu-
szy Służby Celnej. 17 lat oporu ugrupowań, które 
różnie się nazywały, ale zawsze chciały wszystkich 
wrzucać do jednego worka emerytalnego w imię ja-
kiejś szalonej ideologii, która nie odróżnia pracy od 
służby. A my jesteśmy przekonani, że jest fundamen-
talna różnica w pracy i w służbie dla Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, za którą wam dziękujemy i za którą 
państwo polskie powinno was wynagradzać i powin-
no wam dawać przywileje, które się wam należą.

17 lat to trwało, ale Polacy wybrali rząd, który 
w końcu stawia sprawy we właściwy sposób i który 
słucha obywateli. To jest pierwsza inicjatywa oby-
watelska, która nie trafiła do kosza, która kończy 
swój bieg legislacyjny. Za chwilę będziemy głoso-
wali. Dziś rano nawet poprosiłem pana marszałka 
Karczewskiego, aby z przedstawicielami komitetu 
inicjatywy obywatelskiej zrobił sobie zdjęcie, bo to 
jest historyczny moment w polskim parlamencie, gdy 
inicjatywa obywatelska przeszła całą drogę. Wielkie 
gratulacje, słowa uznania. Panie Przewodniczący, 
bardzo dobra robota. Tak więc gratuluję uporu. Ale 
mamy przecież do czynienia ze środowiskiem, które 
z dumą nosi mundury, polskie mundury, które jest 
dobrze zorganizowane i które potrafi konsekwentnie 
domagać się swego, tak jak rzetelnie pracuje, tak też 
i konsekwentnie i rzetelnie domaga się swoich praw. 
Szczęście nasze, że po drugiej stronie jest rząd, jest 
minister, który wysłuchał tego głosu.

Ja mam trochę kłopot, słysząc o tym, że będą 
zgłaszane poprawki. Bo pan senator powiedział o tej 
częściowej satysfakcji. Ja tę częściową satysfakcję 
zawsze widzę jako zapowiedź dobrej, trwałej relacji. 
Bo jeśli satysfakcja jest pełna i końcowa, to co więcej 
mamy robić? Myślę, że ta praca, która została wyko-
nana, dyskusja nad uposażeniem emerytalnym dla 
służb mundurowych, szerzej mówiąc, czy też osób, 
które wykonują zadania o charakterze policyjnym… 
Mówię o tych osobach, o których dyskusja właści-
wie w Senacie się rozpoczęła, bo mieliśmy bardzo 
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Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego…

(senator G. Bierecki) skarbowy, i szedł po 8 godzinach do domu… No, 
nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia pytam, 
na jakiej podstawie należałby mu się ten przywilej, 
że uzyskuje uprawnienia emerytalne. Więc to też 
jest jeden z ważnych elementów, które braliśmy pod 
uwagę przy naszym podejściu.

Ograniczyliśmy to, tak jak jest to w przypadku 
innych służb mundurowych, gdzie rzeczywiście ktoś 
jest do dyspozycji przez 24 godziny, ale faktycznie, 
nie teoretycznie. Tu mówimy o teorii. Tak, ustawa 
o Służbie Celnej mówiła o dyspozycyjności wszyst-
kich funkcjonariuszy, ale de facto tylko nieliczni 
z nich, właśnie ci, których obejmujemy w tej chwili 
uprawnieniami, wykonywali te zadania.

Więc podkreślam raz jeszcze, że jest to opty-
malne wyjście. Od samego początku byliśmy za, 
ale chcieliśmy wziąć pod uwagę nie tylko ten ele-
ment prawny, ale i czysto ludzki. Dzisiaj byłoby 
to naprawdę bezwzględnie niesprawiedliwe, gdyby 
część pracowników, która pracowała po 8 godzin 
i wykonywała zadania pomocnicze, w księgowo-
ści, w logistyce, została objęta tymi uprawnienia-
mi. Wnoszę o odrzucenie tych poprawek. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
Tak?
(Senator Mieczysław Augustyn: W trybie spro-

stowania.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pozwolę sobie z miejsca.
Panie Ministrze, poprawki, które zgłaszamy, nie 

idą tak daleko, jak pan mówi. Są one precyzyjne 
i dotyczą tylko tych wyszczególnionych komórek, 
kilkuset osób, a nie tysięcy, tych osób, które w na-
szym przekonaniu powinny być objęte tym systemem 
zaopatrzeniowym, tak jak inni funkcjonariusze wy-
konujący zadania o charakterze policyjnym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

ale przede wszystkim dziękuję za służbę dla naszej 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że pan senator Andrzej 

Kamiński złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożył pan senator Mieczysław Augustyn.

Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-
wać do tych wniosków?

Proszę, głos ma pan minister Banaś.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana se-

natora Augustyna. Panie Senatorze, chciałbym tylko 
podkreślić, że było 8 lat rządów PO-PSL, więc też 
mieliście okazję, żeby przyjąć tę ustawę bez żad-
nych poprawek, uwzględniając wszystkie postulaty 
w takiej formie, jak zaproponowano w inicjatywie 
obywatelskiej, ale niestety państwo tej ustawy nie 
uchwaliliście. Robi to Prawo i Sprawiedliwość. To 
jest jedna sprawa.

A druga sprawa dotyczy kwestii merytorycz-
nych. Dlaczego zawężony został krąg funkcjonariu-
szy, którzy nabywają te uprawnienia na podstawie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? Wysoka 
Izbo, otóż gdybyśmy przyjęli takie założenia, jakie 
były przedstawione w tym projekcie obywatelskim, 
wówczas każdy pracownik, każdy funkcjonariusz, 
15 tysięcy osób, byłby objęty tymi uprawnieniami. 
A wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi wyraź-
nie o zadaniach policyjnych. Więc gdybyśmy teraz, 
w nowej strukturze, w której działamy, w Krajowej 
Administracji Skarbowej, kiedy mamy prawie 50 ty-
sięcy pracowników skarbowych, którzy pracują po 
8 godzin – to już, jak mówię, taki element sprawie-
dliwości ludzkiej, społecznej – przyjęli te postulaty, 
które również pan senator tu proponuje, i poszerzy-
li ten krąg… Przecież zasada sprawiedliwości też 
za tym przemawia, że jeżeli nawet ktoś miał status 
funkcjonariusza, ale pracował w tych pomocniczych 
komórkach przez 8 godzin, jak każdy inny pracownik 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek M. Seweryński) wykreślenie niektórych, dodanie innych, mówiąc 
ogólnie, skutkują tym, że minister zdrowia dosta-
nie więcej możliwości działania i więcej możliwości 
w zakresie podejmowania decyzji ratujących życie 
i zdrowie i w tak ważnych sprawach, jak ratunko-
wy dostęp do technologii lekowych. Wiele wiemy 
i słyszymy o sytuacjach, kiedy potrzebny jest jakiś 
lek, którego nie ma w Polsce, albo potrzebny jest 
lek, który jest w Polsce, ale jest niedopuszczony, nie 
znajduje się w wykazie, jeśli chodzi o świadczenia 
gwarantowane, i powstają konta, subkonta różnych 
fundacji, żeby na leczenie czy dziecka, czy osoby 
dorosłej z tzw. sierocymi chorobami zdobyć środki. 
Ta ustawa wprowadza rozwiązania, dzięki którym 
minister będzie miał możliwości, żeby takie lecze-
nie – oczywiście po odpowiednim procedowaniu, 
złożeniu wniosków, opiniach – w ciągu, góra, 1,5 
miesiąca w uzasadnionych klinicznie przypadkach, 
po wyczerpaniu innych metod leczenia w ramach 
świadczeń gwarantowanych, pacjentowi przyznać, 
co może, jak wiemy, uratować mu życie.

Ustawa reguluje również zasady współpracy mini-
stra zdrowia z prezesem i z całym urzędem, z Agencją 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz 
z Radą do spraw Taryfikacji. To jest bardzo ważne, 
ponieważ agencja, ta instytucja istniała, ale do tej pory 
nie miała takiej wolności działania i pewności w dzia-
łaniu, jakie dajemy jej w ramach tej nowelizowanej 
ustawy. Są też pewne zapisy usprawniające działanie 
agencji, jak choćby rezygnacja z dwóch wiceprezesów 
na rzecz jednego prezesa. Głównym celem Agencji 
Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji jest oce-
na – dalej ten cel będzie realizowany – i wydawanie 
rekomendacji dla technologii medycznych w ramach 
świadczeń gwarantowanych. Na te zadania, które 
ustawa nakłada… W zapisach ustawy przewidzia-
ne są konkretne środki finansowe na lata 2017–2026 
przeznaczone na realizację przewidzianych działań, 
na realizację zadań ustawowych, a także, co nie mniej 
ważne, na pokrycie kosztów wynagrodzenia rady. 
Dlaczego to jest takie ważne? Późno to zrobiono, to 
powinno być zrobione znacznie wcześniej. Takich na-
rzędzi nie miał poprzedni minister. Te zmiany wpły-
ną na to, że nowe rekomendacje w zakresie nowych 
technologii medycznych czy nawet tych istniejących 
pozwolą na wyeliminowanie… Medycyna idzie do 
przodu i z niektórych technologii, niektórych pro-
cedur możemy zrezygnować na rzecz innych, lep-
szych, innowacyjnych, skuteczniejszych. Sprawna 
działalność agencji zapewni – mamy nadzieję, że tak 
będzie – efektywniejsze leczenie, zmniejszenie kosz-
tów leczenia, a także wzrost przejrzystości wydatków 
Narodowego Fundusz Zdrowia.

W tej ustawie jest także zmiana, która wzbudza 
wielkie emocje wśród opinii publicznej. Chodzi 
o zmianę art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 517, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 517 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pa-
nią senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Poczekamy, aż przyjdzie pan mini-
ster? Już jest…)

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę o przeniesienie rozmów 

do kuluarów. Obrady się toczą.
Pani senator ma głos. Proszę.
(Senator Dorota Czudowska: Na ministra nie cze-

kamy? Jest na korytarzu. O, już idzie, już wchodzi 
pan minister.)

Witam pana ministra. Prosimy o zajęcie miejsca.
Proszę, pani senator ma głos.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z prac Komisji 

Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, która 
wczoraj obradowała nad ustawą o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Tekst ustawy, który w Sejmie został przyjęty 25 maja 
2017 r., zawarty jest w druku nr 517.

To bardzo ważna i oczekiwana ustawa przez 
pacjentów, lekarzy i wiele środowisk zatroskanych 
o zdrowie Polek i Polaków. Na tę ustawę czeka także 
wielu pracowników administracji w szeroko pojętej 
ochronie zdrowia, od pracowników Ministerstwa 
Zdrowia po NFZ, pracowników związanych z far-
macją, czekają na nią też wszyscy zajmujący się wdro-
żeniem nowych technologii w medycynie.

Procedowana ustawa, tak jak powiedziałam, jest 
to ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, takich jak: ustawa – 
Prawo farmaceutyczne z 2001 r., ustawa o systemie 
informacji w ochronie zdrowia z 2011 r., ustawa 
o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych z 2011 r. czy ustawa o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia z 2006 r. Zmiany zapisów bądź 
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(senator sprawozdawca D. Czudowska) Kwestia dostępności leków i indywidualnego le-
czenia. Chodzi o preparaty, leki, które nie są w wy-
kazie, ale potrzebna jest indywidualna procedura 
w przypadku danego typu chorób. Powiedziała pani 
senator, że teraz, kiedy będzie nadzór pana ministra, 
będzie łatwiej, szybciej i lepiej. Moje pytanie jest 
takie: czy do tej pory, dzisiaj, w aktualnym układzie 
prawnym nie ma możliwości, czy jest taka możliwość 
indywidualnego…

(Senator Dorota Czudowska: Nie ma…)
Momencik, tylko dokończę. To jest pierwsze py-

tanie.
I drugie. Powiedziała pani, że nowe technologie 

będą miały, mówiąc krótko, lepszą, bo krótszą drogę 
wdrożenia w życie. Czy mogłaby pani powiedzieć, 
o jakich technologiach mówimy? Technologiach, któ-
re czekają, które ze względu na bariery, jak rozumiem, 
urzędnicze, nie są wdrażane.

I trzecie pytanie. Powiedziała pani, że ten prze-
pis dotyczący tabletki „dzień po” uchroni małolet-
nie osoby, jeśli chodzi o korzystanie z tej tabletki. 
Mogłaby pani powiedzieć, w jaki sposób ta ustawa 
będzie chronić osoby niepełnoletnie przed możliwo-
ścią korzystania z tych tabletek?

Senator Dorota Czudowska:
To może odpowiem na pierwsze pytanie. Panie 

Senatorze, niestety przez ostatnie lata minister nie 
miał możliwości działania, jeśli chodzi o tzw. me-
dycynę dostępu do leków ratujących życie, w trybie 
poza tymi świadczeniami, które są świadczeniami 
gwarantowanymi. A gwarantowane świadczenia to 
takie, na które świadczeniodawcy zawierają kontrak-
ty z Narodowym Funduszem Zdrowia. To w 2014 r. 
rząd Platformy Obywatelskiej wycofał się z tej drogi 
ratunkowej i do dzisiaj przez ostatnie 3 lata takiej 
możliwości nie mieliśmy.

Czy minister wdraża te procedury? Tak. One są 
szczegółowo opisane w ustawie. Nie omawialiśmy 
tego wczoraj na posiedzeniu komisji, więc jeżeli moja 
odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, to proszę to 
pytanie jeszcze zadać panu ministrowi. Ale ta proce-
dura nie będzie trwała zbyt długo. Są wnioski, opinie, 
rekomendacje i właściwie w ciągu półtora miesiąca 
pacjent powinien otrzymać takie leczenie. To odpo-
wiedź na pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: jakie nowe technologie? To też 
nie było przedmiotem wczorajszych dyskusji i obrad 
komisji. Ja nie zajmuję się nowymi technologiami, 
więc nie mogę powiedzieć, nad czym aktualnie pra-
cuje agencja, ale z mojego doświadczenia lekarskie-
go wiem, że w wyniku tych prac i oceny nowych 
technologii będą w Polsce wkrótce refundowane nie-
które operacje wykonywane na sprzęcie da Vinci. 
W Polsce mamy 3 takie aparaty, z tego 2 trochę pra-

– Prawo farmaceutyczne, gdzie dodajemy ust. 1a 
zmieniający kategorię dostępności produktu leczni-
czego do stosowania w antykoncepcji na „z przepisu 
lekarza”. Chodzi o preparat octanu uliprystalu, o tzw. 
pigułkę ellaOne, która nie na mocy ustawy, a tylko za-
rządzenia od kwietnia 2015 r. była dostępna w Polsce 
bez recepty. Wystarczyło mieć ukończone 15 lat… 
Nie wiem, czy ktokolwiek sprawdzał, czy kupujący 
tę pigułkę mieli te 15 lat, ale o tym pewnie będzie 
debata. Ja sama o tym będę mówiła. Na recepcie trze-
ba będzie… Jest też zmiana w ustawie o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. Nie wystarczy wpisać 
wiek pacjentki… Jeżeli nie ma PESEL, to musi być 
na recepcie wpisana data urodzenia. To też jest dla 
bezpieczeństwa pacjentki, osoby, która ten lek stosuje.

To takie główne zmiany w tej ustawie. Chodzi 
więc o nowe możliwości działania ministra, lepszy 
dostęp do technologii, do leczenia ratunkowego, lep-
sze działanie Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji.

Przebieg posiedzenia komisji był bardzo spokojny, 
dyskusja była rzeczowa i krótka. Senatorowie pytali 
ministra zdrowia właśnie o ten ratunkowy dostęp 
do technologii medycznych, o to, czy ustawa spełni 
oczekiwania co do większej przejrzystości wydat-
ków NFZ. Pytaliśmy również ministra… Prosiliśmy 
o ustosunkowanie się do opinii Biura Legislacyjnego 
Senatu. Były także pytania o zasadność zmiany zasad 
dostępu do pigułki ellaOne.

Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek. Przy 
głosowaniu, przy 1 głosie przeciwnym… Komisja 
zdecydowaną większością głosów przyjęła tę usta-
wę bez poprawek. Rekomendujemy zatem Wysokiej 
Izbie, aby ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw Senat przyjął bez 
poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do pani sena-
tor sprawozdawcy.

Pan senator Czarnobaj, proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Pani Senator, dziękuję za rzetel-
ne sprawozdanie z posiedzenia komisji. W związku 
z wypowiedzią pani senator, jeśli pani senator pozwo-
li, chciałbym prosić o rozwinięcie kwestii, które pani 
senator była łaskawa tutaj zaakcentować.
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(senator D. Czudowska) tej tabletki bez recepty, w Polsce sprzedawano ich 
niewiele ponad 10 tysięcy. I my nie wiemy, kto brał 
tę tabletkę ani ile razy ją brał. Jak można prowadzić 
badania naukowe czy oceniać jej ewentualne… No, 
nie użyję nawet słowa „ewentualne”, bo szkodliwe 
skutki pojawią się na pewno, ale o tym powiem tro-
chę więcej w debacie. Kupno leku na receptę będzie 
też poprzedzone – taką mam nadzieję – rozmową 
z lekarzem. Lekarz zapyta o stan zdrowia, uprzedzi 
o przeciwwskazaniach, o możliwościach powikłań 
wczesnych i późnych. Przede wszystkim chronimy 
zdrowie młodych dziewcząt przed wpływem tej ta-
bletki na ich późniejsze życie prokreacyjne, ale także 
seksualne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Senator, wobec różnych kon-

trowersji, które są wokół tej ustawy, chciałabym 
zapytać, czy na posiedzeniu komisji była poruszana 
sprawa skutków tabletki ellaOne w kontekście… 
Krótko mówiąc, chodzi o to, czy zadawane były 
pytania o tę tabletkę i czy ministerstwo odpowie-
działo na pytanie, czy jest to tabletka wczesnopo-
ronna. Dziękuję.

Senator Dorota Czudowska:
Były zadawane takie pytania. Pan senator 

Czarnobaj zadał takie pytanie. Odpowiem teraz jako 
lekarz, nie jako senator, bo nie było w tej sprawie 
dyskusji. Nie dyskutowaliśmy więcej nad tym, kiedy 
pan minister udzielił odpowiedzi. Z tego, co ja jako 
lekarz wiem o działaniu blokerów hormonu, który 
nazywa się progesteron, wynika, że taka tabletka nie 
może nie mieć działania wczesnoporonnego.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bardzo. 
A czy byłaby pani łaskawa przytoczyć odpowiedź 
ministra również?)

Może powiem tak: nie będę cytowała pana mini-
stra. Z całym szacunkiem, ale mogę… No, nie będę 
cytować niedokładnie, a jeżeli to pytanie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan minister 
jest obecny i sam zabierze głos.)

Pan minister jest obecny, więc proszę zadać to 
pytanie panu ministrowi…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Będzie moż-
na zadać to pytanie.)

…bo nie chcę cytować niedokładnie.

cują. Przypomnę, że małe Czechy mają 23 aparaty 
da Vinci. One umożliwiają bardzo precyzyjne wy-
konywanie operacji w trudno dostępnych miejscach, 
np. w przypadku raka jelita czy raka prostaty u męż-
czyzn. Ale podaję to tylko jako przykład. Ewentualnie 
też proszę to pytanie skierować do pana ministra.

I teraz o tabletkach, czyli… Jak pan sformułował 
to pytanie?

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeśli mogę, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
I od razu słowo komentarza: Pani Senator, ja te 

pytania zadałem, dlatego że pani senator w swoim 
wystąpieniu poruszyła te wątki.

(Senator Dorota Czudowska: Tak, tak.)
Dlatego dopytuję o technologie. Ale zapytam o to 

pana ministra.
Jeśli chodzi o tabletkę, to pani senator powiedzia-

ła, że ten projekt ustawy ochroni osoby niepełnoletnie 
przed braniem tejże tabletki. Chciałbym, żeby pani 
rozwinęła swoją myśl, bo to też nie było przedmiotem 
posiedzenia komisji. A zgadzając się czy nie zgadza-
jąc się ze stwierdzeniem pani senator, chciałbym, żeby 
pani senator powiedziała, w jaki oto sposób, według 
pani senator, ustawa ochroni małoletnie osoby przed 
braniem tej tabletki.

Senator Dorota Czudowska:
Ochroni, ponieważ żeby mieć tę tabletkę… Jednak 

dostęp do niej będzie znacznie utrudniony – nie zna-
czy to, że niemożliwy – dla osób małoletnich. My 
dzisiaj sprzedajemy tę tabletkę dziewczętom, czyli 
dzieciom. Piętnastolatka czy szesnastolatka to jest 
jeszcze dziecko. Nie ma prawa, nawet nie ma prawa 
wyborczego. My nie mamy… Więcej chciałabym 
powiedzieć w debacie, ale jeśli pan już o to pyta, to 
powiem. Nie ma badań na tej grupie osób, od 15 do 
18 lat, dotyczących skutków ubocznych, ponieważ 
nikt takich badań nie przeprowadzi bez zgody same-
go badanego, a taką zgodę można dopiero podpisać, 
jak się ma ukończone 18 lat, jak się jest pełnoletnim. 
Czyli jest puszczony strumień leków do młodocianych 
zupełnie bez kontroli. W momencie, kiedy to będzie 
lek na receptę, na której musimy napisać PESEL albo 
przynajmniej datę urodzenia, będziemy wiedzieć, że 
tych 260 tysięcy tabletek sprzedanych w ciągu ostat-
nich 2 lat… A przed zapisem o dowolności, o zakupie 
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Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Pani Senator, to jest ustawa, 

która w szerokim zakresie dotyczy technologii me-
dycznych, ale nie ma co ukrywać, że w dyskursie 
publicznym ona została sprowadzona do kwestii ta-
bletki „dzień po”.

(Senator Dorota Czudowska: Niestety.)
Analizowałem szeroko tę dyskusję, zastanawiałem 

się nad tym, czy jest to środek wczesnoporonny, czy 
nie. W moim przekonaniu… Nie znalazłem argu-
mentów na to, że to nie jest środek wczesnoporonny. 
Uważam, że takim jest. Właśnie dlatego możecie pań-
stwo liczyć – to znaczy inicjatorzy tej ustawy – na 
moje poparcie w tej sprawie. Uznaję, że to jest po pro-
stu kwestia z dziedziny spraw światopoglądowych. 
Chciałbym za to zapytać… To jest moje uzasadnienie, 
natomiast chciałbym zapytać, jakie było uzasadnienie 
inicjatorów, czyli rządu, co do zapisu dotyczącego 
wypisywania recepty na tabletkę „dzień po”.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Senatorze, główny cel był taki, żeby mieć 
kontrolę nad liczbą sprzedawanych tabletek, przede 
wszystkim nad tym, komu i ile sprzedajemy tych ta-
bletek. My wiemy, że ta tabletka ma swoje działania 
uboczne, jak już powiedziałam, szybsze i takie, które 
dopiero za kilka lat mogą się objawiać. My dzisiaj, 
chociaż sprzedajemy w Polsce prawie 250 czy 260 
tysięcy tych tabletek, nie wiemy, kto je zażywał i ile 
razy. W związku z tym jak można prowadzić jakie-
kolwiek badania naukowe? Jak można prowadzić re-
jestrację skutków ubocznych? Wprawdzie na ulotkach 
jest napisane… Ale ja o tym może więcej powiem 
w debacie. Są bardzo, bardzo mylne informacje. Nie 
może być nad takim lekiem, który jest lekiem hor-
monalnym… Poza tym wszystkie leki hormonalne 
w Polsce są na receptę. Wszystkie. Tylko ta jedna 
tabletka o wyjątkowo dużej ilości substancji hamują-
cej działanie progesteronu, czyli octanu uliprystalu, 
o bardzo dużej ilości, niespotykanej w innych tablet-
kach tego typu, bo 30 mg, jest sprzedawana bez recep-
ty. To po prostu nie może mieć miejsca. Wszystkie leki 
antykoncepcyjne… A to też jest lek antykoncepcyjny. 
Antykoncepcyjny i – według mnie i w ogóle świata 
medycznego – wczesnoporonny, zatem nie może być 
wyłączony spośród innych leków hormonalnych, nie 
tylko antykoncepcyjnych, które są sprzedawane w na-
szym kraju na receptę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Anders.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Senator.
Kolejne pytanie zada pan senator Komarnicki. 

Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator, moje pytanie dotyczy 

Rady Przejrzystości. Jest to rada, która działa przy 
prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rada 
dbająca o przejrzystość. W związku z tym do tej pory 
było tak, że choć pan minister powoływał tę radę, to 
były zapisy ustawowe, które mówiły, na jakich wa-
runkach jej członek może zostać odwołany. Z kolei 
nowe zapisy powodują, że pan minister dostaje do ręki 
wielki oręż w postaci możliwości dobierania i zwal-
niania członków Rady Przejrzystości. W związku 
z tym mam pytanie do szanownej pani senator: w jaki 
sposób minister będzie teraz oceniał przejrzystość 
tych największych autorytetów, jeżeli chodzi o świad-
czenia zdrowotne? I czy przejrzyste ma być to, co zo-
stanie uznane za przejrzyste przez pana ministra, czy 
to, co do tej pory było stosowane zgodnie z ustawą?

Senator Dorota Czudowska:
Panie Senatorze, musiałabym znaleźć te zapisy, 

a pewnie trochę by to trwało. Rada Przejrzystości 
w swojej istocie się nie zmienia. My nawet pewne 
zapisy upraszczamy, bo przedtem, kiedy trzeba było 
składać oświadczenia o tym, że nie ma się żadnego 
konfliktu interesów ani związków z firmami farma-
kologicznymi, sprawdzano, czy to oświadczenie zło-
żono w terminie, czy nie. Dzisiaj niezłożenie takiego 
oświadczenia, krótko mówiąc, eliminuje z rady. My 
też musimy składać oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym. Nie zrobimy tego, to ponosimy konse-
kwencje. I to też pozwoli nie ciągnąć w nieskończo-
ność spraw osób, do których mamy zastrzeżenia – nie 
co do ich wiedzy, ale co do ich powiązań. Dzisiaj to 
mogą być nawet jakieś powiązania rodzinne. Jeżeli 
nawet w organizacjach pozarządowych… Jeśli je-
stem prezesem swojej organizacji, to nie mogę mieć 
w zarządzie swoich pracowników, więc co dopiero 
w takich sprawach, w których chodzi o tak duże pie-
niądze. Tak że tutaj niczego nie zmieniamy, wręcz 
ulepszamy.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, chciałbym… Czy pani potwierdzi 

moje myślenie? Bo tutaj padało pytanie o to, czy 
tabletka ellaOne jest środkiem wczesnoporonnym. 
Gdyby więc potwierdzić to, że jest to środek wcze-
snoporonny, to kłóciłoby się to w ogóle z konstytu-
cją, z ustawą o obronie życia, z wyrokami Trybunału 
Konstytucyjnego itd. Czyli w zasadzie nie mogliby-
śmy w ogóle wprowadzić tego środka do aptek.

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Więc właściwie okłamujemy się tutaj od samego 

początku, dlatego…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, Zgadzamy się.)
…należałoby najpierw stwierdzić medycznie, że 

jest to środek wczesnoporonny.

Senator Dorota Czudowska:

Tak, tylko że…
(Senator Mieczysław Augustyn: A to następna 

sprawa.)
Tak, to też, jak myślę, odpowie… Bo w tym du-

chu była też odpowiedź pana ministra na posiedze-
niu komisji i pewnie odpowie on na pytanie zadane 
przez panią senator Zdrojewską. Proszę też zauwa-
żyć, jaka to jest delikatna materia do zbadania. Ja już 
powiedziałam – to, że uważam, że jest to tabletka 
wczesnoporonna, wynika z tego, co wiem o hormonie 
żeńskim znanym pod nazwą „progesteron”. Wiem, 
co ten hormon powoduje w jajnikach i w macicy. Nie 
można jednak przeprowadzić takich badań, no, nawet 
ze względów etycznych. No bo jak zbadać 5-dnio-
wą ciążę? Możemy się jedynie jej domyślać. Ale nie 
można tutaj przeprowadzać żadnych badań, bo już 
przy 5-dniowej ciąży łączyłoby się to z usunięciem 
zaimplantowanego zarodka. Tak że odpowiedzialność 
– już wykraczam poza przedmiot dyskusji, poza dys-
kusję na posiedzeniu komisji – no, dla lekarzy i dla 
osób odpowiedzialnych za zdrowie… W tym wypad-
ku ja ciągle bronię tego… Bo dorosły człowiek ma 
wolę i może robić to, co chce. Ale tych młodocianych 
od piętnastego do osiemnastego roku życia… Nie 
mamy możliwości zbadania, a potem, w przyszłości 
albo kobieta się przyzna do tego, że brała taką tablet-
kę, kiedy nastąpią jakieś komplikacje, bezpłodność 
i nowotwory, albo nie. A teraz, kiedy to będzie na 
receptę, będzie mogła być zachowana nad tym jakaś 
kontrola.

Senator Anna Maria Anders:

Mam jedno pytanie, potem będę miała dwa ko-
mentarze. Ja nie wiem… Czy za tę tabletkę „po” płaci 
się tutaj, w Polsce?

Senator Dorota Czudowska:
Tak, tak. Kosztuje różnie, w zależności od apteki 

płaci się od 120 zł do 130 zł, 150 zł.

Senator Anna Maria Anders:
W Stanach Zjednoczonych ta tabletka została 

przyjęta do sprzedaży bez recepty kilka lat temu.
(Senator Andrzej Wojtyła: 2 lata temu.)
Fakt jest taki, że ona kosztuje 25 dolarów za 1 ta-

bletkę.
(Senator Dorota Czudowska: To taniej niż 

w Polsce.)
(Głosy z sali: To taniej.)
Ale chodzi o to, że w mojej… Uważam, że są 

dwa ważne punkty. Pierwszy jest taki, że ona jest 
stosunkowo nowa i nie wiemy, jakie są skutki, jakie 
będą skutki w przypadku tych młodych ludzi. I druga 
rzecz. Jak uważam, to powoduje, że ludzie po prostu 
nie biorą odpowiedzialności za seks; komuś się zdaje: 
jeżeli zajdę w ciążę, to wezmę tabletkę. Ja uważam, 
że to też jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ktoś 
naprawdę chce zapobiec ciąży, to powinien brać regu-
larnie tabletki, a nie coś… Wprowadzenie recepty jest 
z kolei, moim zdaniem, patrząc na to z drugiej strony, 
trochę niebezpieczne – w tym sensie, że czasami może 
być za późno na to, żeby tę tabletkę wziąć. Bo jeżeli 
nie ma się dostępu do lekarza od razu i trzeba czekać 
dwa czy trzy dni, to potem jest za późno. No, ale ja 
nie jestem doktorem. To ostatnie pytanie.

Senator Dorota Czudowska:
Pani Senator, w ulotce leku ellaOne jest zapis, 

że ona jest skuteczna 1–5 dni po. Zatem nie ma 
w Polsce… jeśli już ktoś nie myśli naprzód i nie trak-
tuje swojego… No, ja nie chciałabym wchodzić tu 
w światopoglądowe i obyczajowe tematy. Jeśli chodzi 
o to, to zgadzam się z panią w 100%. Nie ma jednak 
takiego niebezpieczeństwa, bo to nie musi być wy-
pisywane tylko przez ginekologa, to może wypisać 
każdy… tę receptę może wypisać każdy lekarz, rów-
nież lekarz w gabinecie prywatnym. Może ją wypisać 
każdy lekarz, który ma pieczątkę, jeśli jest lekarzem 
i ma prawo wypisywać leki, może wypisać i taki lek. 
Tak że nie ma takiej sytuacji. Jeżeli ktoś kupił sobie 
wcześniej tę tabletkę i ma ją w kieszeni, bo „nigdy 
nie wiem, co się zdarzy” – no, można i tak do życia 
podchodzić – to ma ją wcześniej. Ale w ciągu 5 dni 
zawsze można się dostać gdzieś do lekarza w Polsce.
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strefa, ponieważ w krajach Unii Europejskiej te ta-
bletki są za darmo. Jeździmy tam, idziemy do ap-
teki i możemy taką tabletkę kupić. W krajach poza 
Unią Europejską też można zakupić te tabletki, ale 
przewieźć przez granicę wolno tylko 5 opakowań, 
czyli 5 tabletek. Oczywiście my wiemy, jak to działa. 
Szara strefa będzie istniała, ale ona istniała również 
przed wprowadzeniem sprzedaży tabletki bez recepty. 
Wtedy sprzedawanych tabletek było znacznie mniej. 
Reklama robi swoje. Tabletka jest przyjmowana bez 
namysłu. Jest jakiś popyt i to wszystko stwarza iluzję 
zabezpieczenia. Szara strefa będzie. Wrócę do takiego 
kardynalnego przykładu. Czy w związku z tym, że 
w Polsce zdarzają się kradzieże i zdarzają się zabój-
stwa, mamy nie tworzyć prawa karnego, które by 
zakazywało kradzieży i zabójstwa? To jest ten sam 
problem.

Chciałabym jeszcze powiedzieć… Pan senator 
mówi, że fundujemy tabletkę wczesnoporonną. Chcę 
powiedzieć wszystkim, także młodym ludziom, że ja 
jako lekarz nigdy nikomu nie wypiszę takiej recepty. 
Broni mnie klauzula sumienia i etyka lekarska. Ja ni-
gdy nikomu nie przepiszę takiej tabletki właśnie dla-
tego, że wiem, że ona ma takie, a nie inne działanie. 
Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi również o odległe 
skutki tego leczenia. Więcej powiem o tym w debacie. 
Przepraszam, nie leczenia, ale stosowania tej tabletki.

Ja bym jeszcze powiedziała o takim prawie moj-
żeszowym ze Starego Testamentu: list rozwodowy 
pozwalam wam dać ze względu na wasz upór, a nie 
dlatego, żeby to było dobre. Tak to skomentuję, Panie 
Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, naszym obradom od 

kilku minut przysłuchuje się grupa uczniów z Luzina 
wraz z opiekunami. Witam młodzież i opiekunów.

Pytanie zadaje pan senator marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Senator Sprawozdawco, chcę prosić o uściśle-

nie pani odpowiedzi na pytanie, gdzie w Europie są 
stosowane tego typu rozwiązania. Powiedziała pani, 
że w większości krajów Unii Europejskiej nie są, a na 
Węgrzech są.

(Senator Dorota Czudowska: Tylko na Węgrzech.)
Czyli nie w większości. Tylko na Węgrzech.
(Senator Dorota Czudowska: Tylko na Węgrzech. 

Daj Boże, żeby było tak również w Polsce.)
Niech pani powie, Pani Senator, czy… Bardzo 

możliwe, że hormon żeński… Jak on się nazywa?
(Senator Dorota Czudowska: Progesteron.)
Protesteron.
(Senator Dorota Czudowska: Progesteron.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dwa pytania.
Pierwsze. Proszę powiedzieć: jak to wygląda w in-

nych krajach? Usłyszeliśmy od pani senator o tym, jak 
to jest w Stanach Zjednoczonych. A jak jest w krajach 
Unii Europejskiej? To pierwsza sprawa.

Pan senator Ryszka wyręczył mnie tutaj, zgłasza-
jąc tę wątpliwość. No bo jeżeli jest to środek wcze-
snoporonny, to dlaczego zgadzamy się na jego stoso-
wanie, nawet na receptę?

Ale chciałbym zapytać o skutki tej ewentualnej 
regulacji. Czy dokonywano jakichś szacunków doty-
czących tego, na ile zwiększy się szara strefa w tym 
zakresie? I czy zdawano sobie sprawę – trzymając 
się tego, że może to mieć działanie wczesnoporonne 
– że jeżeli będziemy wydawać to na receptę później, 
to właśnie będziemy proponowali kobietom, żeby 
zamiast zapobiegać zagnieżdżeniu się czy dopusz-
czeniu do zapłodnienia… że będziemy to stosować 
wyłącznie jako środki wczesnoporonne? Bo jak wyni-
ka z mojej rozmowy z lekarzem ginekologiem, dzia-
łanie tej tabletki jest takie: jeśli jest zażyta w porę, 
natychmiast, w odpowiednim momencie owulacji, 
to nie dochodzi do zapłodnienia, a jeżeli później, to 
dochodzi do zapłodnienia i działa ona wczesnoporon-
nie. I państwo do tego przecie. Do tego, żeby działać 
wczesnoporonnie, żeby działać później. Moim zda-
niem to jest zupełnie absurdalne.

Senator Dorota Czudowska:
Po kolei, Panie Senatorze. Dziękuję za pytania.
Inne kraje. Jak jest w innych krajach? W krajach 

Unii Europejskiej, w większości tych krajów, poza 
Węgrami, lek jest sprzedawany bez recepty, ale są 
obowiązkowe konsultacje z farmaceutą. Farmaceuta 
musi rozmawiać z osobą, która kupuje ten lek, musi 
ją wypytać o pewne rzeczy, powiedzieć o przeciw-
skazaniach, zapytać, czy nie bierze innych leków, 
np. przeciwko astmie, bo wtedy efekt może być taki, 
że chora może się po prostu udusić. Są też choroby 
wątroby… W większości krajów, w których lek jest 
sprzedawany… W Unii Europejskiej – powiem to 
jeszcze raz – poza Węgrami i Polską… Jeśli wprowa-
dzimy ten zapis, to tylko dwa kraje będą sprzedawały 
ten lek na receptę. W innych krajach obowiązuje roz-
mowa z farmaceutą. W Polsce, zapewniam państwa, 
takich rozmów nie ma, tylko się sprzedaje – chcesz, 
płacisz, kupujesz, wychodzisz.

Szara strefa. Na ten temat też była przeprowa-
dzona krótka rozmowa. Oczywiście będzie szara 
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(senator B. Borusewicz) (Senator Dorota Czudowska: Przepraszam, czy 
co jest na receptę?)

(Głos z sali: Nie, nie…)
Pan senator Klich ma głos.

Senator Bogdan Klich:
Pani Senator, pani jest praktykującym lekarzem. Ja 

swoją edukację medyczną zakończyłem 30 lat temu. 
Może coś się zmieniło od tamtego czasu, jeśli cho-
dzi o cykl owulacyjny i zapłodnienie oraz ciążę, ale 
nie sądzę. Ustalmy fakty. Ciąża jest wtedy, kiedy 
zapłodnione przez plemnik jajeczko implantuje się 
do jamy macicy.

(Senator Dorota Czudowska: W śluzówce jamy 
macicy przygotowanej przez progesteron.)

Czyli muszą być spełnione 2 warunki, aby okre-
ślić, że kobieta zaszła w ciążę. Pierwszy to zapłod-
nienie, drugi – implantacja. Jeżeli w dalszym ciągu 
– a zakładam, że tak jest – progesteron w ciele kobiety 
powoduje, ułatwia zagnieżdżenie się zygoty w jamie 
macicy… Wówczas ciąża ma szanse, po pierwsze, na 
powstanie, po drugie, na przetrwanie.

(Senator Dorota Czudowska: Rozwój.)
Skoro środek, o którym mówimy, zmniejsza dzia-

łanie…
(Senator Dorota Czudowska: On blokuje receptory 

progesteronu…)
…blokuje działanie progesteronu…
(Senator Dorota Czudowska: …czyli to ogromne 

działanie…)
…to nie blokuje on, Pani Senator, zapłodnienia, ale 

blokuje zagnieżdżenie, czyli powstanie ciąży. Skoro 
tak jest, to nie jest to środek wczesnoporonny, ponie-
waż poronienia, jeśli dobrze pamiętam, dzielimy na 
sztuczne oraz na naturalne, ale w każdym wypadku 
poronienie jest wtedy, kiedy doszło do zagnieżdżenia 
się zygoty w jamie macicy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, ale teraz już proszę o pytanie.)

Dlatego chciałbym zapytać o to… No, bo gdyby 
było inaczej, gdyby ten środek wpływał już na za-
gnieżdżoną zygotę, to rzeczywiście z jego pomocą 
dokonywano by aborcji, zakazanej w polskim prawie 
z wyjątkiem pewnych szczególnych sytuacji. A sko-
ro to jest środek, który nie dopuszcza do powstania 
ciąży, to należy on raczej do środków antykoncepcyj-
nych. A zatem dlaczego na ten środek miałaby obo-
wiązywać recepta, a na inne środki antykoncepcyjne 
nie? Czy pani senator jest w stanie mi na to pytanie 
odpowiedzieć?

Senator Dorota Czudowska:
Zacznę od końca. Wszystkie środki antykon-

cepcyjne w Polsce są na receptę, Panie Senatorze. 

Możliwe, że progesteron jest szkodliwy…
(Senator Dorota Czudowska: Nie, on nie jest szko-

dliwy.)
(Głos z sali: Jest szkodliwy.)
(Senator Dorota Czudowska: On jest szkodliwy 

wtedy, kiedy ingerujemy w pobudzanie albo ha-
mowanie jego wytwarzania. To jest nawet hormon 
szczęścia.)

Rozumiem. Ale tabletka…
(Senator Dorota Czudowska: Tabletka hamuje…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest anty…)
Rozumiem. Ta tabletka jest w jakiś sposób szkodliwa.
(Senator Dorota Czudowska: Tak.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dla tego hormonu.)
Dla tego hormonu. Ja się pytam… Jak rozumiem, 

dla organizmu także. A czy środki antykoncepcji far-
makologicznej też są szkodliwe? Czy one wywierają 
wpływ na organizm kobiety?

Senator Dorota Czudowska:
Ależ oczywiście, że tak, Panie Senatorze. 

Wystarczy przeczytać ulotkę jakiegokolwiek leku 
antykoncepcyjnego. Zawsze to zadaję jako zadanie 
domowe pacjentkom, które używają leków antykon-
cepcyjnych, a które pytam o ich używanie, ponie-
waż jest to jeden z czynników raka piersi, którym się 
zajmuję zawodowo. I jako zadanie domowe proszę 
o dokładne przeczytanie ulotki. Wskazań na ulotce 
jest tyle, przeciwwskazań – tyle, a skutków ubocznych 
– jeszcze więcej.

(Głos z sali: Każda tabletka…)
Nie jak w każdej…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja… Moje py-

tanie…)
Tak, są szkodliwe.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wiadomo, do czego 

moje pytanie zmierza.)
Są szkodliwe. Są szkodliwe, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Borusewicz: Że to jest szkodliwe 

i się ogranicza, a tamtych środków antykoncepcyj-
nych, mimo że też są szkodliwe, po prostu się nie 
ogranicza.)

Tak. Dlatego uważamy, że wszystkie hormonalne 
leki powinny być… Każde leki hormonalne są szko-
dliwe, czy to produkt nadnerczy, jak kortykoidy, czy 
mineralokortykoidy, czy hormony tarczycy – wszyst-
ko w nadmiarze i w niedomiarze jest niedobre dla 
organizmu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.
(Głos z sali: …Na receptę…)
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(senator D. Czudowska) (Senator Dorota Czudowska: To nie są poglądy. 
Poglądy to…)

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja poglądy i zdanie 
pani senator bardzo szanuję…)

Czy pani senator ma pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Jak mówię, rezy-

gnuję z pytań, ponieważ…)
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Senator, rozumiem, że osoby, które do tej 

pory i w przyszłości będą chciały zażyć tę omawianą 
tabletkę, zrobią to w obawie przed zajściem w ciążę, 
której nie chcą. Pytanie moje jest takie: czy ta ustawa 
lub jakakolwiek inna ustawa zamierza zrobić cokol-
wiek dla tych dziewcząt, kobiet, które zajdą w nie-
chcianą ciążę?

I drugie pytanie. Czy nie prowokujemy tutaj po-
wstania ogromnego podziemia albo też wyjazdów 
aborcyjnych? Bo jedno jest pewne – pani o tym mó-
wiła – tzn. że 200 tysięcy dziewcząt, kobiet rocz-
nie skorzystało z możliwości zakupu czy korzysta 
z możliwości zakupu… Robią to, bo nie chcą zajść 
w ciążę. Po zmianie nie będą miały takiej możliwości. 
Co wtedy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Senator, proszę o odpowiedź.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Senatorze, ta dyskusja zaczyna przekraczać 

ramy obrad naszej komisji.
(Rozmowy na sali)
Tak, ale od… Mamy odpowiednie instytucje, które 

opiekują się kobietą w ciąży, jest cały pion ginekolo-
giczny i położniczy opiekujący się kobietami w ciąży, 
także młodocianymi, mamy też wiele domów dla ko-
biet w bardzo dramatycznych sytuacjach – jeśli rodzi-
na się wyprze albo nie zaopiekuje taką dziewczyną, 
której przedtem niestety nie uświadomi, czym grozi 
taki… Bo chodzi – no, nie chciałabym wchodzić w te 
dyskusje światopoglądowe – o to, żeby zniwelować 
skutki przypadkowego seksu; tak to powiem. To jest 
to, co powiedziała pani senator Anders. Bo człowiek, 
który planuje swoje życie płciowe, a myślę, że 15, 16, 
17 lat to nie jest wiek – ale to już jest moje zdanie – na 
planowanie takiego życia… My nie możemy wycho-
dzić naprzeciw wszystkim takim oczekiwaniom co 
do traktowania leku antykoncepcyjnego jako używki: 
chcę, to sobie kupię papierosa i zapalę, chcę, to sobie 
kieliszek alkoholu wypiję, chociaż mi nie wolno, chcę, 

Wszystkie antykoncepcyjne leki sprzedajemy na 
receptę, z wyjątkiem tego jednego – tzw. pigułki 
„dzień po”.

(Senator Czesław Ryszka: Pan kolega tego nie wie.)
Wszystkie leki sprzedaje się na receptę. To jest 

jedno.
Nie wiem… Proponowałabym panu przewodni-

czącemu, żeby może zrobić posiedzenie komisji z re-
petytorium, z powtórzeniem wiedzy dotyczącej po-
czątków życia. Nauka mówi, że człowiek powstaje… 
zarodek człowieka… nie, człowiek powstaje w chwili 
połączenia się gamet żeńskich i męskich – mówiąc 
językiem zrozumiałym dla młodzieży: z plemnika 
męskiego i komórki jajowej żeńskiej. To może na-
stąpić jeszcze w jajowodach, to może nastąpić bliżej, 
już u ujścia jajowodu do macicy, ale ten zarodek, już 
człowiek – bo już w chwili poczęcia, połączenia się 
komórek, w ciągu 1 dnia mamy już kilka podziałów 
i już wiemy, jakiego koloru ten człowiek będzie miał 
włosy, oczy, jaki będzie miał wzrost itd., itd.…

(Senator Czesław Ryszka: W Krakowie trochę 
później.)

Proszę?
(Senator Czesław Ryszka: W Krakowie trochę 

później.)
Ha, no… Nie.
I jeżeli jest właściwe działanie progesteronu, jeśli we 

właściwym czasie, bez przeszkód i bez ingerencji czło-
wieka, zadziała on na prawidłowy wzrost błony śluzowej 
macicy przygotowującej organizm kobiety i macicę do 
przyjęcia zarodka, to wtedy ciąża, tak jak pan senator 
powiedział, będzie się rozwijać. Ja dysponuję opinią 
specjalisty, profesora, ginekologa, który… Bo ulotki się 
różnią, ale w debacie powiem o tym, jakie informacje 
są przekazywane opinii publicznej, a jakie informacje 
są w materiałach naukowych. Jest octan uliprystalu, 
bloker progesteronu, ma on działanie hamujące owula-
cję, a więc działa na jajnik i ma działanie hamujące na 
zagnieżdżenie się zarodka w jamie macicy. Zatem ma 
działanie i antykoncepcyjne, i wczesnoporonne. A jak 
już powiedziałam wcześniej, ze względów etycznych 
i ze względu na mikroskopijnej wielkości… no, w tym 
momencie już człowieka – bo tu dla nas problemu nie 
ma – nie jesteśmy w stanie tego badać na tym etapie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Zdrojewska. Pytanie. Proszę 

bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja już rezygnu-

ję ze swojego pytania. Będę miała pytania do pana 
ministra, ponieważ chciałabym uzyskać opinię mi-
nisterstwa. Bardzo szanuję poglądy pani senator, ale 
niestety cały czas pani nam mówi o swoim zdaniu…)
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(senator D. Czudowska) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pan 

minister Radziwiłł upoważnił mnie jako osobę 
nadzorującą departament polityki lekowej, który 
to departament prowadził prace nad tą ustawą, do 
prezentowania stanowiska. Pan minister ma dzisiaj 
swoje zajęcia, o godzinie 13.00 zaczęło się kolegium, 
które trwa zazwyczaj do godziny 15.00, czasami 
dłużej, więc prawdopodobnie z tego powodu nie 
mógł być obecny na tej debacie. Zresztą ta debata 
została przesunięta o ponad 2 godziny. Tak że tyle 
mogę powiedzieć na temat nieobecności pana mi-
nistra Radziwiłła.

Jeśli chodzi o sam sposób działania, to tak jak 
mówiła pani senator, octan uliprystalu jest blokerem, 
środkiem wpływającym na receptor progesteronowy. 
Generalne działanie to jest opóźnienie owulacji, czy-
li uwolnienia komórki jajowej, która po połączeniu 
z komórką męską staje się zygotą. Drugie działanie to 
jest opóźnienie implantacji zapłodnionych komórek, 
czyli zygoty, w ścianie macicy. W związku z tym 
zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego jest 
to środek antykoncepcyjny stosowany w antykoncep-
cji awaryjnej.

Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty, w tym czas 
zastosowania… Zgodnie z informacją zawartą 
w charakterystyce produktu leczniczego to dzia-
łanie blokujące jest skuteczne przez okres 120 go-
dzin, czyli 5 dni. Trzeba więc pamiętać o tym – tu 
posłużę się informacją z blogu endokrynologia.
net – że jeśli główny mechanizm antykoncepcyjny 
przedstawiony jest jako hamowanie owulacji, to 
pojawia się pytanie, skąd tak duża skuteczność 
w zapobieganiu ciąży, jak ten „lek” radzi sobie 
w przypadku, gdy do owulacji już doszło, czy jego 
działanie polega tylko na zapobieganiu implantacji 
embrionu, czy też na działaniu embriotoksycznym 
w stosunku do zagnieżdżonego zarodka, a takie 
było obserwowane w badaniach na zwierzętach. 
Na tym blogu jest odnośnik do konkretnych badań. 
Działanie generalne to jest opóźnienie owulacji 
o 5 dni maksymalnie, a drugie działanie to jest 
zahamowanie możliwości zaimplantowania zapłod-
nionego jaja w ścianie macicy.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, czy 
ja się nie przesłyszałam, czy ten cytat dotyczący… 
Czy pan powiedział „na blogu”?)

To jest portal prowadzony przez endokrynologów, 
przez lekarzy endokrynologów, czyli specjalistów…

no to nie będę myślała o skutkach, wezmę tabletkę 
i… A może rozmowa rodziców, przede wszystkim 
ich, sprawiłaby, że te dziewczęta po taką tabletkę by 
nie sięgały. A jeżeli nie rozmawiają rodzice, niech 
rozmawia lekarz i uprzedza o szkodliwościach i kon-
sekwencjach na przyszłość.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Panie i Panowie Senatorowie, projekt tej ustawy 

został wniesiony przez rząd. Do prezentowania sta-
nowiska rządu w toku prac parlamentarnych został 
upoważniony minister zdrowia.

Pani Senator, dziękuję.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Panie Przewodniczący, sta-
nowisko rządu było jasno przedstawione wczoraj 
na posiedzeniu Komisji Zdrowia. W analitycznym 
skrócie odpowiadałem na wszystkie pytania. Tak że 
dzisiaj nie mam nowego stanowiska.)

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?

Pani senator Zdrojewska zgłaszała się, jak pamię-
tam, pierwsza, ale są następne pytania, będziemy 
zaraz to notować.

Bardzo proszę pana ministra o zajęcie miejsca na 
trybunie, ponieważ będą pytania adresowane do pana.

Rząd reprezentuje pan Marek Tombarkiewicz, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym, po pierwsze, zapytać 

o powody – bo to jest dosyć istotna sprawa, jak sądzę, 
i budząca kontrowersje społeczne – nieobecności pana 
ministra Radziwiłła, naszego kolegi, na dzisiejszym 
posiedzeniu. Wiem, że nie był również w Sejmie.

I drugie pytanie. Chciałabym poprosić, żeby wyja-
śnił pan, czy ta tabletka ellaOne ma charakter wcze-
snoporonny i jaką podstawę ma pana osąd, oczywiście 
jako przedstawiciela ministra, ministerstwa, a nie jako 
prywatnej osoby. Dziękuję bardzo.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:

Panie Senatorze, dostęp do lekarza… Tak jak pani 
senator powiedziała, wypisywanie tego preparatu na 
receptę nie jest ograniczone tylko do specjalisty gine-
kologa położnika, ale dotyczy każdego lekarza, a każ-
dy obywatel Polski ma całodobowy dostęp do lekarza 
w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ze 
swojego doświadczenia, jako lekarz dyżurny i dyrek-
tor szpitala, wiem, że pacjenci często bardzo licznie 
korzystają z możliwości całodobowego dostępu do 
lekarza, czyli ze świadczeń lekarza POZ po godzinach 
pracy, a więc między 18.00 a 8.00 i w dni świąteczne, 
więc nie przewidujemy tutaj jakichkolwiek utrudnień 
w dostępie do możliwości przepisania tej tabletki. 
Tak że nie wydaje mi się, żeby takie ograniczenie 
stanowiło jakiś silny bodziec do nielegalnej abor-
cji. Zresztą w roku 2014 i do połowy roku 2015 nikt 
w ministerstwie nie robił badań na temat wpływu na 
wzrost aborcji po tej pierwszej fazie… po wprowa-
dzeniu leku ellaOne, kiedy był na receptę… Trzeba 
pamiętać, że w historii leków o takim działaniu sto-
sowanych w antykoncepcji awaryjnej było kilka. Tak 
że nie było takich badań. Nie są dostępne informacje 
o zagrożeniu wzrostem nielegalnej aborcji. Co jest 
ważne? Chodzi o to, żeby ze względu na siłę działa-
nia tego leku… Dawka tego leku wynosi 30 mg. To 
jest taki sam preparat, jak ten, który jest stosowany 
w leczeniu mięśniaków macicy, tylko że jednorazowa 
dawka wynosi 5 mg. Czyli tam działanie uboczne jest 
sześciokrotnie silniejsze. Działanie uboczne w przy-
padku stosowania octanu uliprystalu w leczeniu mię-
śniaków może doprowadzić do wystąpienia torbieli 
jajnika lub pęknięcia torbieli, zwiększenia stężenia 
cholesterolu, trójglicerydów. Oczywiście może tak 
być przy stosowaniu długotrwałym, nie doraźnym. 
Ważne jest, żeby pacjentka miała możliwość poroz-
mawiania z lekarzem o ewentualnych możliwych 
przeciwwskazaniach do zastosowania czy o interak-
cjach lekowych, jakie może wywołać przyjęcie tego 
środka. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że użył pan 

właściwej terminologii, mówiąc o tabletce „dzień 
po” jako o środku antykoncepcyjnym, bo rzeczywi-
ście literatura tak ją opisuje. Owszem, pani senator 
Czudowska ma rację, że środki antykoncepcyjne hor-
monalne są przepisywane na receptę, ale przecież są 

Senator Barbara Zdrojewska:

Ta opinia pochodzi z bloga? Ja raz jeszcze bardzo 
proszę, żeby pan się powołał, na jakąś europejską… 
Wiem, że w wielu krajach Europy – właściwie we 
wszystkich oprócz Węgier – ten lek jest lekiem bez 
recepty. Chciałabym, żeby pan nam przedstawił jakieś 
naukowe opinie odpowiednich gremiów, to znaczy ta-
kich instytucji, które zajmują się, po pierwsze, dopusz-
czaniem leków do stosowania, po drugie, dopuszcza-
niem danego leku do stosowania bez recepty. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Jeśli chodzi o ocenę produktów leczniczych, to na 

poziomie europejskim zajmuje się tym EMA, czy-
li Europejska Agencja ds. Leków, która dopuściła do 
stosowania tego leku w ordynacji otwartej – OTC. 
Natomiast Komisja Europejska dopuściła możliwość 
indywidualnego, jeśli chodzi o każde państwo, podejścia 
do tego, czy ten lek musi być na receptę, czy też może 
być w otwartej sprzedaży OTC. W Polsce rejestracja 
odbywa się na poziomie urzędu rejestracji produktów 
leczniczych. Po okresie, w którym lek był dostępny na 
receptę, rejestracja została zmieniona, w maju 2015 r., 
na rejestrację OTC. Firma, która zarejestrowała ten 
lek, zmieniła tę rejestrację. W trakcie prac na poziomie 
Komisji Europejskiej ówczesny wiceminister zdrowia, 
pan Sławomir Neumann, głosował przeciwko możliwo-
ści wydawania tego leku bez recepty.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek, proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy nie ma pan obawy, że do-

stępność tabletki „dzień po” na receptę spowoduje 
zwiększenie skali nielegalnej aborcji w Polsce? Bo 
dostęp do lekarza… Tutaj rolę gra czas. Mówił pan 
o tych godzinach. Dostęp do lekarza jest różny m.in. 
w zależności od tego, gdzie się mieszka. Ta dostęp-
ność nie zawsze jest taka bezpośrednia, a czas odgry-
wa tu wielką rolę. Czy w związku z tym nie byłoby 
lepiej, gdyby ta dostępność… Ta tabletka kosztuje, 
ona jest droga. Chodzi o to, żeby w sytuacji awaryj-
nej można było z niej korzystać, a nie doprowadzać, 
szczególnie jeżeli chodzi o osoby młode, do sytuacji 
aborcji, w tym przypadku nielegalnej aborcji. Czy 
takie badania, takie analizy państwo próbowaliście 
zrobić? Czy będziecie prowadzić takie analizy, jeżeli 
ta zmiana wejdzie w życie? Bo można wywniosko-
wać, że to zwiększy skalę aborcji w Polsce. Dziękuję.
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(senator B. Klich) ma zniwelować skutki nieprzemyślanego seksu. Czy 
jest to również argumentacja ministerstwa, czy jest to 
stwierdzenie pani senator? Czy jest to argumentacja 
dotycząca tego, dlaczego należy wprowadzić sprzedaż 
tej tabletki na receptę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:

Jeśli chodzi o rejestrację leków, to na poziomie 
europejskim odpowiada za to Europejska Agencja 
Leków, czyli EMA. Na poziomie polskim jest to 
urząd rejestracji produktów leczniczych. Wszystkie 
środki, które są dopuszczone do obrotu, muszą być 
zarejestrowane albo na poziomie europejskim, czyli 
w ramach tzw. rejestracji centralnej, albo na poziomie 
krajowym. Taka procedura na pewno została przepro-
wadzona, w związku z czym nie ma tutaj żadnych 
podejrzeń o niewłaściwy sposób rejestracji.

Co do działań leku, to możemy o nich mówić na 
podstawie dokumentów rejestracyjnych, czyli cha-
rakterystyki produktu leczniczego. Chodzi o możliwe 
działania niepożądane czy ograniczone stosowanie 
w związku z przyjmowaniem niektórych innych le-
ków. To jest jasno opisane w charakterystyce pro-
duktu leczniczego i powtórzone w ulotce, która jest 
dostępna dla każdego.

Chcę jeszcze raz powiedzieć, że Ministerstwo 
Zdrowia uważa, że nie może być takiej sytuacji, 
w której jeden lek hormonalny do stosowania we-
wnętrznego jest wyłączony z preskrypcji w postaci 
recepty lekarskiej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator…
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Chodzi o odpowiedź na drugie pytanie. Może jest 

trudne, ale prosiłbym…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Tombarkiewicz: Panie Senatorze, myślę, że 
to jest pytanie do pani senator.)

Nie, Panie Ministrze. Ja bardzo proszę. Wiem, co 
powiedziała pani senator, i zadaję panu ministrowi 
oficjalne pytanie.

Panie Ministrze, czy zniwelowanie skutków nie-
przemyślanego seksu było jednym z argumentów 
umieszczenia w projekcie ustawy zakazu sprzedaży 
tej tabletki bez recepty?

środki plemnikobójcze, nie mówiąc już o mechanicz-
nych środkach antykoncepcyjnych, które na receptę… 
tzn. które nie są dostępne tylko i wyłącznie na receptę. 
Różnica pomiędzy tym środkiem a innymi środkami 
hormonalnymi stosowanymi przez kobiety jest taka, 
że to jest tabletka jednorazowa, że ona ma zapobiegać 
zagnieżdżeniu się zarodka w jamie macicy w związku 
z możliwą a niechcianą ciążą. Chciałbym zapytać 
pana ministra o to, czy w związku z tym, że ta ta-
bletka ma awaryjne jednorazowe użycie, także inne 
środki plemnikobójcze stosowane przez kobiety będą 
dostępne wyłącznie na receptę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Panie Senatorze, chcę zwrócić uwagę, że rozpatru-

jąc zmianę przepisu, który nakazuje przepisywanie 
środków hormonalnych na receptę, mamy na my-
śli taką sytuację, że w naszym kraju wszystkie leki 
hormonalne do stosowania wewnętrznego są lekami 
przepisywanymi na receptę. Jedynym wyjątkiem jest 
właśnie tabletka ellaOne, która nie jest na receptę. 
W związku z czym absolutnie nie ma żadnego za-
stosowania tutaj takie podejście, jakie pan senator 
prezentuje, żeby inne środki plemnikobójcze czy 
środki stosowane zewnętrznie – tak można rozdzie-
lić te środki – miały być przepisywane na receptę. 
Absolutnie nie ma takiego pomysłu, podejrzenia czy 
planu działania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

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

chciałbym zapytać o kwestię dopuszczenia tabletki 
do obrotu w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Czy 
mógłby pan minister potwierdzić, czy tabletka „dzień 
po” przeszła pełną procedurę badań i dopuszczenia 
do sprzedaży na rynku europejskim? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Nie mówmy o blogu, tylko o ofi-
cjalnych dokumentach, które są związane z korzysta-
niem z tego leku. Czy są znane oficjalne dokumenty 
dotyczące szkodliwości tabletki? To jest kolejne py-
tanie.

I jeszcze jedno. Panie Ministrze, nie było tego na 
posiedzeniu komisji, nie dyskutowaliśmy o tym, ale 
pani senator Czudowska powiedziała dzisiaj w wystą-
pieniu, że zapis dotyczący tabletki w projekcie ustawy 
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(senator L. Czarnobaj) Nie mamy porównywalnych danych, nie przygoto-
waliśmy takich danych. To jest oczywiście do zrobie-
nia. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Skoro już mowa o różnego rodzaju preparatach, 

to chciałabym zapytać pana ministra o preparaty czy 
środki dla mężczyzn przewidziane na wzmożenie 
potencji. W coraz większej liczbie reklam w telewizji 
i w radiu słyszymy, że mają siłę działania do 5 godzin 
i więcej.

(Senator Czesław Ryszka: My chcemy być zdrowi. 
Nie używamy nic.)

Po pierwsze, czy w tych środkach są hormony, 
czy nie? Po drugie, czy były robione badania, jaki 
jest stopień szkodliwości tych środków? Bo jednak 
gatunki i rodzaje są już w coraz większej liczbie, a są 
to leki bez recepty. Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Niech się kobiety trują.)
Ja nie pytam pana senatora Ryszki o opinię, tylko 

fachowca i pana ministra.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale pan minister może 

się konsultować z panem Ryszką.)
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, proszę pozwolić, aby pan minister 

odpowiedział na pytanie.
(Senator Czesław Ryszka: Niech się pani tak nie 

denerwuje.)
Proszę o ciszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Szanowni Państwo, jeśli mogę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Niech pani jeszcze 

zada pytanie senatorowi Ryszce.)
Te środki na poprawę efektu w postaci erekcji 

u mężczyzn nie są środkami hormonalnymi. Są to środ-
ki o działaniu naczyniowym, które działają poprzez 
zwiększenie uwolnienia tlenku azotu na poziomie śród-
błonka naczyniowego. W zasadzie mówimy tylko o jed-
nym, jeżeli chodzi o cząsteczkę chemiczną, preparacie, 
który ma aktualnie 2 czy 3 rejestracje. Ta rejestracja 
została dokonana przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

(Senator Dorota Czudowska: Nic takiego nie mó-
wiłam.)

Pytanie jest proste, odpowiedzieć też jest prosta, 
Panie Ministrze. Tak lub nie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tomkarkiewicz:

Panie Senatorze, powtarzam, że ideą 
Ministerstwa Zdrowia było to, żeby każdy lek 
hormonalny przyjmowany doustnie, do stosowa-
nia wewnętrznego był przepisywany na receptę. 
Niwelowanie skutków nieprzemyślanego seksu jest 
pojęciem bardziej, powiedzmy, filozoficznym niż 
merytorycznym, jeżeli chodzi o kontekst farma-
koterapii.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy ma pan minister dane, ile 

opakowań leków antykoncepcyjnych zostało przepi-
sanych kobietom w tym okresie, który pan podawał, 
mówiąc o użyciu tabletki ellaOne? To chyba były lata 
2015 i 2016. Czy mamy jakieś dane dotyczące tego 
okresu? Jaki to jest stosunek, jaka jest różnica? Pan 
minister podał nam na posiedzeniu komisji liczbę 
chyba 240 tysięcy. Ile w tym okresie było przepisa-
nych opakowań leków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Wszystkich leków antykon-
cepcyjnych?)

Wszystkich leków antykoncepcyjnych.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:

Niestety nie przygotowaliśmy takich danych.
(Senator Andrzej Stanisławek: Jaka była skala? 

Może pan coś powiedzieć, czy nic?)
Nie. Mogę podać dokładne dane odnośnie do, 

powiem brzydko, zużycia tabletki ellaOne w tym 
okresie.

(Senator Andrzej Stanisławek: Nie chodzi o ella-
One, ale ogólnie o antykoncepcję.)
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(podsekretarz stanu M. Tombarkiewicz) raz mogę przytoczyć informacje z charakterystyki 
produktu leczniczego: octan uliprystalu jest środkiem, 
który hamuje owulację do ok. 5 dni, czyli 120 godzin, 
ze skutecznością, według badań, zdaje się, ok. 80%, 
i który jednocześnie blokuje zagnieżdżenie zapłod-
nionego jaja w ścianie macicy. Tak że taki jest mecha-
nizm, zapisany przy rejestracji tego leku.

Jeżeli chodzi o klauzulę sumienia, to jest to klau-
zula, która jest zawarta w ustawie o zawodzie le-
karza. Każdy ma prawo do własnego podejścia do 
spraw – powiem mocno – życia i śmierci. W związku 
z tym każdy z lekarzy, korzystając z tej klauzuli, 
może w sposób indywidualny podejść do tego, czy 
przepisze taki lek, czy nie. Wydaje mi się, że gdy się 
weźmie pod uwagę możliwości czy dostęp do leka-
rzy, nie będzie problemu, żeby receptę na ten środek 
uzyskać.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, jeszcze dopowiem, bo chyba się nie 

zrozumieliśmy. Przede wszystkim nadal nie odpo-
wiedział pan wprost na moje pytanie: jest to środek 
wczesnoporonny czy nie? A ta druga część pana 
wypowiedzi świadczyłaby o tym… Proszę mi po-
wiedzieć… Te dwie okoliczności przecież nie mogą 
zaistnieć równocześnie, tzn. jeżeli taki środek nie 
dopuszcza do zagnieżdżenia się jaja, to nie może być 
jakiejś komórki, która się połączyła z plemnikiem, 
ponieważ nie może dojść do czegoś takiego. Ja rozu-
miem, że pan mówi… Czy my się dobrze rozumiemy? 
Pan mówi o sytuacji, kiedy pacjentka jest już w ciąży, 
a o tym nie wie, tak? Czy…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Do takiej sytuacji może też dojść, że pacjentka 

nie wie o tym…
(Senator Barbara Zdrojewska: Dobrze.)
…a wzięła po kilku dniach ten środek.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, rozumiem. Albo też w wyniku zbyt późnego 

zażycia tego leku, ponieważ czas tu jest bardzo waż-
ny… No, doszło w tym czasie do zagnieżdżenia się 
i może nastąpić taka sytuacja…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Nie, doszło do połączenia, 
a nie doszło do zagnieżdżenia.)

Tak. Ja przeczytałam przeciwwskazania, ale nie 
znalazłam jakichkolwiek dowodów na ten temat 
w tych różnych opisach dotyczących tego preparatu 
czy tego leku.

Biobójczych, na wniosek producenta. Tak że nie mamy 
tutaj jakichś aktualnych badań dotyczących szkodliwo-
ści tego typu leków, ale sam mechanizm ich działania 
jest mechanizmem naczyniowym, a nie hormonalnym.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Jeszcze chciałabym dopytać: a czy takie badania 

były robione przed wprowadzeniem tych preparatów 
na rynek i kto robił te badania?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Cały proces rejestracji odbywa się poprzez urząd 

rejestracji produktów leczniczych. Jeżeli jest wniosek 
producenta o dopuszczenie sprzedaży OTC, to za to 
odpowiada URPL.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Ministrze, ja wracam do pytania, czy jest to 

środek wczesnoporonny, bo pan mi nie odpowiedział 
na to pytanie, tylko podał kilka opinii. Ale mnie nie 
chodzi o opinię, tylko o to, czy to jest lek legalny, do-
puszczony w Polsce, przebadany itd., itd. Jeżeli miał-
by to być… Załóżmy, że jest to lek wczesnoporonny. 
Proszę zwrócić uwagę, jakie to rodzi konsekwencje. 
Po pierwsze, nie powinien być wprowadzony, bo, jak 
słusznie zauważył pan senator Ryszka, to jest sprzecz-
ne z konstytucją. To znaczy, ten środek de facto pro-
wadzi do aborcji, gdyby było tak, jak twierdzi pani 
senator Czudowska. Po drugie, w takiej sytuacji pro-
szę zwrócić uwagę na to, że ten lek na receptę będzie 
w Polsce legalny. Co z klauzulą sumienia? Jeszcze 
ustawa nie weszła w życie, a już niektórzy lekarze 
powołują się na klauzulę sumienia. Przecież trzeba 
mieć powody, żeby się powołać na klauzulę sumienia. 
Proszę mi wytłumaczyć, jak ta klauzula sumienia… 
Chodzi o tego typu sytuacje, kiedy są wątpliwości. 
Za chwilę pan powie, że pan ich nie ma, bo to nie jest 
środek wczesnoporonny. Czy wtedy lekarz może za-
stosować klauzulę sumienia i czy klauzula sumienia 
jest gdzieś zaskarżalna? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Pani Senator, wydaje mi się, że dość dokładnie od-

powiedziałem panu senatorowi na to pytanie. Jeszcze 
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(senator B. Zdrojewska) mówiłem, ta tabletka to jest sześciokrotność odpo-
wiednika, leku stosowanego według innych wskazań, 
działa sześciokrotnie silniej, w związku z czym może 
rodzić poważne skutki uboczne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, skoro jest tak, że uznano to za 

środek medyczny, to jest pytanie: czy będą recepty 
z opustem cenowym, z występującymi przynajmniej 
trzema kategoriami: bezpłatna, ryczałt bądź 30%?

(Senator Rafał Ślusarz: Dla seniorów.)
(Senator Czesław Ryszka: Po siedemdziesiątce.)
I drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy tego, 

czy w związku z ograniczeniem tego nabycia nie na-
leżałoby wprowadzić – bo chodzi o czas działania 
tego, a więc maksimum 24 godziny – otrzymywania 
recepty bez kolejki. Bo jeśli to ma być skuteczne, to… 
No, osoby z różnych miejscowości nie są w stanie 
w PiS-owskiej służbie zdrowia uzyskać tej recepty 
w ciągu tygodnia. To jest drugie pytanie.

I trzecie, no, uśmiecham się tutaj do pani 
Czudowskiej. Czy jest prawdą, że wprowadzenie tego 
ograniczenia jest przyznaniem się do klęski programu 
500+, czyli braku nowych narodzin?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ale to trzecie pytanie jest do pana ministra…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Panie Senatorze, wybaczy pan, ale na trzecie py-

tanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja jestem 
lekarzem i nie zajmuję się programem 500+, który, 
wydaje mi się, ma dobre efekty i nie ma nic wspólnego 
z… wręcz przeciwnie: może mieć i pewnie ma bardzo 
pozytywny wpływ na zwiększenie urodzeń. 

Co do odpłatności… Wniosek o odpowiednią od-
płatność, poziom odpłatności jest wnioskiem ze stro-
ny firmy, która może się starać o określenie poziomu 
odpłatności. Tu mówimy o leku, który powinien być 
stosowany doraźnie, czyli nie w sposób systemowy, 
a więc nie możemy mówić o kosztach miesięcznych 
„terapii” czy przyjmowania, więc absolutnie w tym 
przypadku nie może czegoś takiego być.

Jeśli chodzi o PiS-owską służbę zdrowia, to chcę 
zauważyć, że nocna i świąteczna pomoc medyczna 
zostały wprowadzone już kilka lat temu i wydaje 
mi się, że każdy może dostać się do lekarza w ciągu 

Proszę mi powiedzieć, jeżeli mamy tego typu sy-
tuacje… Proszę powiedzieć, jak wiele w Polsce jest 
dostępnych środków również bez recepty, które mogą 
spowodować coś takiego i jest w ulotkach napisane, 
żeby ich nie zażywać w czasie ciąży. Wiemy dobrze, 
że kobieta ma taki okres, kiedy jest w ciąży, a nie wie 
o tym, prawda? I to wtedy się dzieje mimowolnie. 
Ale przecież są takie preparaty, które są bez recepty, 
a ulotki przestrzegają, żeby nie używać ich w czasie 
ciąży, ponieważ mogą mieć wpływ na przerwanie 
ciąży lub też na zły przebieg tej ciąży.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Tak, mogą być np. teratogeny w pierwszym try-

mestrze ciąży. Zgadza się, są takie środki. No, ciężko 
mi w tej chwili przytoczyć liczbę takich preparatów, 
ale na pewno w wielu ulotkach jest takie ostrzeżenie 
będące pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa 
dla producenta, który tego typu sytuacje może opisać. 
Oczywiście te działania uboczne są opisywane we-
dług częstotliwości ich występowania, od częstych, 
poprzez średnio częste do rzadkich. Tak że to są…

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, rozumiem. Bardzo dziękuję.
Czyli rozumiem, że w przypadku tamtych le-

ków skutek jest identyczny, tzn. może w niektórych 
przypadkach dojść do przerwania ciąży albo do jej 
zagrożenia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Tak.)

A mimo wszystko te leki są dostępne bez recepty 
i…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Bo nie są środkami hormo-
nalnymi przyjmowanymi wewnętrznie.)

Ale państwo nie przytoczyli, dlaczego hormony są 
czymś tak wyjątkowym, wyjątkowo podejrzanym, że 
tak wyjątkowo należy je traktować, a innych środków, 
które też są groźne dla zdrowia, tak się nie traktuje. 
Czy nie widzi pan tu kompletnej niekonsekwencji?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:
Nie, nie widzę niekonsekwencji, dlatego że uwa-

żamy, że wszystkie środki hormonalne przyjmowane 
wewnętrznie powinny być w naszym kraju dostępne 
na receptę ze względu na ich siłę działania. Tak jak 
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(podsekretarz stanu M. Tombarkiewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Marek Tombarkiewicz:

Jeśli pan senator chce mojej opinii, to powiem, że 
ja absolutnie nie widzę tutaj podobieństwa, korelacji 
ani takiego zagrożenia, że ci lekarze będą w jakikol-
wiek sposób napiętnowani. Jeżeli uznają, że nie będą 
chcieli przepisać takiego leku, to go nie przepiszą. 
Nie widzę jednak absolutnie żadnego zagrożenia, że 
ktoś miałby w jakikolwiek sposób wyciągać konse-
kwencje czy napiętnowywać takiego lekarza dlatego, 
że przepisał taki lek. Ja naprawdę nie widzę żadnego 
zagrożenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zabieram głos w sprawach medycznych jako laik, 

to mówię od razu, ale w przypadku tabletki ellaOne 
medycyna głęboko wchodzi w sprawy moralne, a te 
oczywiście nie mogą mi być obce. Co więcej, akurat 
jedna z moich wnuczek zbliża się do piętnastego roku 
życia i nie wyobrażam sobie, że miałbym jej zafun-
dować tabletkę „dzień po”.

O czym my w ogóle dyskutujemy? 15-letnia 
dziewczynka ma nadal mieć nieskrępowany dostęp 
do silnego środka hormonalnego bez kontroli lekarza, 
a także poza wiedzą rodziców. Pośrednio otrzymuje 
pozwolenie, mówiąc wprost, na przypadkowe współ-
życie seksualne. Zastanówmy się, o jakim wieku 
dziecka mówimy. Kto w ogóle wymyślił te 15 lat?

Pamiętam, jak w kadencji, kiedy byłem posłem, 
przegłosowaliśmy ustawę o zakazie pornografii, którą 
notabene później prezydent Kwaśniewski zawetował. 
Ale to SLD wówczas w tej ustawie dopuściło możli-
wość występowania 15-letnich dziewcząt w filmach 
porno. Cóż, tak myślę, że deprawatorzy naszych 
dzieci nie zasypiają gruszek w popiele, skoro teraz 
wymyślili ellaOne.

Kiedy w styczniu 2015 r. Komisja Europejska ze-
zwoliła na dopuszczenie do sprzedaży bez recepty 
preparatu ellaOne, zaliczonego do tzw. antykoncepcji 
awaryjnej stosowanej po stosunku, wtedy ówczesny 
minister zdrowia z Platformy Obywatelskiej prze-
konywał, że decyzja unijna ma charakter obligato-
ryjny. Krótko mówiąc, minister Arłukowicz okła-

pewnie kilku godzin. Tak że nie widzę problemów 
w dostępie do lekarza, który mógłby przepisać tą 
receptę… przepraszam, tę receptę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Teraz pyta pan senator Pociej.
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że pierwszy 

raz mam przyjemność procedować pod auspicjami 
pana marszałka i…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Obopólna 
przyjemność.)

…bardzo się cieszę.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać z troszecz-

kę innej beczki. I proszę, żeby pana mój wstęp nie 
zmylił.

Chciałbym zapytać o homeopatię. O ile dobrze 
wiem, leki homeopatyczne przechodzą normalną 
procedurę rejestracyjną. Homeopatia jest wykłada-
na na uczelniach medycznych, farmaceutycznych 
jako przedmiot. Są kraje, w których homeopatia jest 
refundowana. Mówił pan również w swoich wy-
powiedziach o tej procedurze rejestracyjnej. Pan 
minister Radziwiłł, jako prezes izby lekarskiej, miał 
taki pomysł, że chciał karać i wyrzucać z zawodu 
lekarzy, którzy leczą homeopatią. I chciałbym pana 
zapytać, czy ta zbitka… Czy pan się nie boi, że na 
ludzi, którzy będą przepisywali te leki, będzie wy-
wierana tego samego rodzaju presja jak na lekarzy 
homeopatów?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: Znaczy w kontekście tego, 
że przepisze… Bo nie bardzo złapałem kontekst py-
tania pana senatora.)

Bo jeżeli można w stosunku do lekarzy leczą-
cych…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Marek Tombarkiewicz: A, w tym kontekście.)

…zarejestrowanymi lekami, które przechodzą 
taką samą procedurę jak allelopatia, wysuwać ta-
kie zarzuty, posunięte aż do próby wyrzucania ich 
z zawodu, to ja się pytam, czy pan się nie boi, że 
w przypadku tak kontrowersyjnej i zapalnej sprawy 
– bo dlatego tutaj dyskutujemy, że jest to po prostu, 
niestety, kwestia światopoglądowa – nie będzie na 
lekarzy, którzy podejmą taką decyzję… Czy oni nie 
będą się bali, że będą jakieś konsekwencje w stosunku 
do nich wyciągane?
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(senator C. Ryszka) wynosiło ponad 10 tysięcy. Od kwietnia 2015 r., kiedy 
była dostępna bez recepty, sprzedano jej ponad 165 ty-
sięcy w roku 2015, a w roku 2016 – ponad 227 tysięcy 
tabletek. Dwudziestotrzykrotny wzrost. Świadczy to 
o tym, że ta tabletka przestała być już antykoncepcją 
awaryjną, a stała się dla większości kobiet antykon-
cepcją systemową.

Proszę państwa, możemy okłamywać się dalej, 
tak jak czyni się to np. w przypadku twierdzenia, 
że po katastrofie smoleńskiej państwo zdało egza-
min, państwo polskie. Możemy ukrywać prawdę, że 
główny mechanizm tabletki „dzień po” polega tylko 
na wyhamowaniu lub opóźnianiu owulacji, a poza 
tym nic się nie dzieje. Dzieje się, proszę państwa, bo 
tak naprawdę to nikt nie wie, kiedy jest ta owulacja. 
Jedni mówią, że tabletka jest skuteczna do 24 godzin 
po stosunku, inni twierdzą, że działa nawet do 5 dni. 
Jeśli tak, to znaczy, że w tym czasie już mogło dojść 
do owulacji, a więc także do zapłodnienia komórki 
jajowej. Jeżeli tak, to zapłodniona komórka, a więc 
i nowe ludzkie życie mogą zostać działaniem tej pi-
gułki zniszczone. W tym przypadku mogą już wy-
stąpić groźne dla kobiety konsekwencje zdrowotne, 
tak jak to się dzieje po zażyciu środka poronnego. 
Tabletka powoduje również inne skutki uboczne, po-
nieważ jest poważną ingerencją w układ hormonal-
ny kobiety. Może skutkować rozregulowaniem cyklu 
i częstokroć poważnymi problemami z płodnością 
w przyszłości. Na ten temat jeszcze nie ma żadnych 
badań, ale wszystko wskazuje na to, że tak będzie. 
Ponadto środek ten może powodować poważne inte-
rakcje lekowe, stąd w ulotce dołączonej do tego spe-
cyfiku wypisano wiele przeciwwskazań dotyczących 
jego stosowania.

Za mało więc mówi się o bardzo negatywnych 
skutkach, także skutkach społecznych. Dostępność 
pigułki na rynku może stanowić dla nastoletnich 
dziewcząt zachętę do podejmowania ryzykownych 
i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych. Młode 
dziewczyny, które niekoniecznie czytają ulotki do-
łączone do leku, nie mają pojęcia o przeciwwskaza-
niach i działaniach ubocznych. Strach przed ciążą 
może jednak spowodować, że sięgną po tabletki ella-
One bez kontroli, za to wielokrotnie w czasie cyklu. 
Niestety, także większość stosujących tabletki ellaOne 
kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że zawiera ona 
wielokrotnie większą dawkę hormonalną niż inne 
środki hormonalne, że bardzo negatywnie może 
wpłynąć szczególnie na młody organizm, bardziej 
niż stosowane powszechnie leki antykoncepcyjne. 
Na stosowanie jej bez kontroli lekarza – pomijam już 
sprawy moralne – Ministerstwo Zdrowia absolutnie 
nie mogło się zgodzić. Mądre państwo dba o zdrowie 
narodu nawet wówczas, gdy poszczególne jednostki 
o to zdrowie nie dbają czy je zaniedbują. I dobrze się 
stało, że Ministerstwo Zdrowia nie zbagatelizowało 

mał społeczeństwo, ponieważ o tym, czy preparat 
w ogóle będzie dostępny, decydowały poszczegól-
ne państwa członkowskie. I tak w kwietniu 2015 r. 
minister Arłukowicz wydał rozporządzenie, które 
wprowadzało tabletkę do sprzedaży, co więcej, bez 
recepty i można ją było sprzedawać wszystkim, któ-
rzy ukończyli zaledwie piętnasty rok życia. A była 
minister zdrowia Ewa Kopacz, wówczas premier, 
równie kłamliwie argumentowała, że „skoro jesteśmy 
w Unii Europejskiej, to mamy przepisy, które mówią 
o tym, że ta tabletka ma być bez recepty”. To są jej 
słowa. Mówiła to, wiedząc, że Komisja Europejska 
nie naciskała na Polskę w sprawie powszechnej do-
stępności tych tabletek. Dla zmylenia społeczeństwa 
Ministerstwo Zdrowia informowało jeszcze, że pi-
gułkę będzie można sprzedawać w kraju bez recepty, 
ponieważ „odbiorcą decyzji Komisji Europejskiej jest 
firma wprowadzająca lek na rynek, a rząd polski ani 
resort zdrowia nie są stroną w sprawie”. Mój Boże, 
rząd nie jest stroną, gdy jakaś firma farmaceutyczna 
deprawuje nasze dzieci i rujnuje zdrowie polskich 
kobiet. Takie pokrętne tłumaczenie mogło powstać 
tylko w nieodpowiedzialnych umysłach.

Nic dziwnego, że przeciwko takiemu rozwiązaniu 
zaprotestowały różne stowarzyszenia, nie tylko ka-
tolickie, m.in. Forum Kobiet Polskich, skupiające 53 
organizacje kobiece, zdecydowanie sprzeciwiło się 
dopuszczeniu tej pigułki do sprzedaży bez recepty, 
bez lekarskiej kontroli. W swoich petycjach forum 
wskazywało m.in. na to, że tabletka zagraża życiu 
i zdrowiu kobiet, ponieważ zwiększa ryzyko wystą-
pienia wielu chorób. Przekonywano również, że łatwy 
dostęp do pigułek „zachęca do nieuporządkowane-
go życia seksualnego”. W petycjach przypomniano 
również fakt, że dyrektywa unijna nie zobowiązuje 
ustawodawstwa krajowego do jej przyjęcia.

Oczywiście były też apele przeciwne, m.in. 
Koalicja „Mam Prawo do Antykoncepcji Awaryjnej” 
wystosowała do ministra zdrowia petycję o nieogra-
niczanie praw kobiet i pozostawienie możliwości 
korzystania z antykoncepcji awaryjnej. Koalicja 
przekonywała, że szeroka dostępność antykoncepcji 
w połączeniu z rzetelną edukacją przyczynią się do 
zmniejszenia liczby aborcji. Wskazała też, że zakaz 
sprzedaży tego typu leków lub znaczne ogranicze-
nie ich dostępności może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia osób szukających środków antykoncepcji 
awaryjnej poza oficjalnym obiegiem.

Tu można również dodać, że cała ta akcja doty-
cząca sprzedaży pigułki bez recepty to było działanie 
wielkich kompanii farmaceutycznych, które kierują 
się tylko chęcią zysku. Dość wspomnieć, że według 
firmy IMS Pharmascope w roku 2014, gdy tabletka 
ellaOne była wydawana na receptę, zużycie roczne 
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(senator C. Ryszka) Nie stosować u dzieci do dwunastego roku życia. To 
jest Bayer. A Polpharma? Nie stosować u dzieci do 
szesnastego roku życia. Przeciwwskazania: przewle-
kłe choroby układu oddechowego, gorączka sienna, 
obrzęk błony śluzowej nosa, okresowe karmienie 
piersią, trzeci trymestr ciąży. Panie Ministrze, to jest 
już chyba kolejny apel wygłoszony z tej mównicy 
do Ministerstwa Zdrowia. Kiedykolwiek włączy się 
telewizor, reklamowane są setki leków bez recepty 
o takim szkodliwym działaniu. Nie jeden lek, są ich 
setki. Ostatnio – już o tym mówiłem – zobaczyłem 
lek przeciwbólowy w syropie dla dzieci do 3 lat.

Słuchajcie państwo, Drodzy Senatorowie, roz-
mawiajmy o czymś poważnym, ponieważ polity-
ka to walka o dobro wspólne wszystkich kobiet, 
wszystkich dzieci, całego narodu. Jeżeli zaczniemy 
się kłócić o jedną tabletkę, to zapomnimy o tym, 
czym jest polityka. Jeżeli chodzi o tabletkę, o któ-
rej tutaj ciągle mówimy, to na receptę jest ona 
w Bośni i Hercegowinie, w Rosji, na Ukrainie 
i na Węgrzech. Nie należy lekceważyć skutków 
ubocznych tego typu leków, ale my mówimy tylko 
o tabletce ellaOne, a preparatów o tym samym dzia-
łaniu w polskiej farmakopei jest znacznie więcej. 
Powinniśmy informować rzetelnie o skutkach ich 
działania, ale ja mam zaufanie do naszych kobiet. 
One są odpowiedzialne i na pewno podejmują wła-
ściwe decyzje, w zgodzie z własnym sumieniem 
i wiarą. I moje zdanie jest takie: nie można prze-
rzucać na lekarza poczucia odpowiedzialności za 
przepisanie lub nieprzepisanie tej tabletki. Lekarz 
ma być współodpowiedzialny? A jaka jest odpowie-
dzialność lekarza, który nie przepisze tej tabletki? 
Co powie ten lekarz, jeżeli po roku przyjdzie do 
niego kobieta i powie: nie chciał mi pan zapisać tej 
tabletki, to proszę teraz uczestniczyć w wychowa-
niu tego dziecka i płacić alimenty? (Oklaski)

Proszę państwa, z uwagi na moje poczucie od-
powiedzialności i zrozumienie, jaki problem mają 
kobiety – nie mężczyźni, tylko kobiety – składam 
poprawkę, żeby ten zapis o tabletce na receptę doty-
czył młodych kobiet, o których mówili tutaj zarówno 
senator Ryszka, jak i pani senator Czudowska. Niech 
będzie na receptę do osiemnastego roku życia, bo 
wszyscy rozumiemy, że rodzice powinni mieć kon-
trolę nad swoimi dziećmi, jednak powyżej osiemna-
stego roku życia odpowiedzialnością obarczyłbym 
całe społeczeństwo. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Leszka Czarnobaja.

tych zastrzeżeń i po dogłębnej analizie sytuacji wpro-
wadziło ograniczenie w dostępności tego produktu.

Kierowano się również – tak uważam – ustawą 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży, ponie-
waż działanie pigułki, gdyby doszło do zapłodnienia, 
doprowadzi do obumarcia nowego życia. Innymi sło-
wy, zgodnie z przepisami polskiej konstytucji, ugrun-
towanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
oraz wspomnianej ustawy mamy wówczas do czynie-
nia z zabiciem poczętego dziecka, które oczywiście 
pozostaje pod ochroną prawa. Nie będę tu cytował 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Generalnie, 
moim zdaniem, dopuszczenie do sprzedaży pigułki 
ellaOne w ogóle, a zwłaszcza bez recepty, jednoznacz-
nie łamie obowiązujące w Polsce przepisy ustawowe. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejnym mówcą jest pan senator Andrzej 

Stanisławek.
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Rozglądam się po sali i widzę, że właściwe wie-

kiem osoby zajmują się tą ustawą.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękujemy.)
(Senator Grażyna Sztark: Właśnie.)
Dyskusja o tej tabletce, o działaniu hormonal-

nym, o jej specyfice jest właściwa dla konferencji 
naukowych, nie dla Senatu. I w pewnym momencie 
poczułem się urażony tą dyskusją. Szkodliwość leków 
hormonalnych jest znana, a wiedza o niej powinna być 
upowszechniana. Dlatego zadałem panu ministrowi 
pytanie, jak dużo opakowań tabletek antykoncepcyj-
nych zostało w Polsce wypisanych. Bo to są, proszę 
państwa, miliony opakowań.

Na pierwszym miejscu jest odpowiedzialność za 
przyjmowanie leków. Każdy lek ma działanie ubocz-
ne. Na pewno się państwo znudzicie, ale przeczytam 
wszystkim uboczne działanie aspiryny czy polopiryny 
– w zależności od firmy – z dwóch ulotek Polpharmy 
i firmy Bayer. Jakie są przeciwwskazania? Co może 
nam zrobić aspiryna? Stanowczo należy jej unikać 
w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, ponieważ 
może spowodować uszkodzenie płodu i doprowadzić 
do wad rozwojowych u dziecka. Przeciwwskazaniem 
są choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ciężka 
niewydolność wątroby, nerek i serca, skaza krwotocz-
na, małopłytkowość, nadwrażliwość na kwas acetylo-
salicylowy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie. 
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Cała ustawa dotycząca ważnych kwestii i wciśnię-
ty jeden zapis o zmianie prawa farmaceutycznego. 
To jest taka stara, półtoraroczna już, dobra metoda. 
Mówimy o rozwiązaniach, które wdrażamy, a coś tam 
przy okazji wciśniemy, że Trybunał Konstytucyjny to 
jest w Polsce w ogóle niepotrzebny itp. I taką metodą 
wprowadzacie państwo w tej ustawie zapis dotyczący 
tabletki „dzień po”.

I teraz jeszcze króciutko o trzech sferach logiki 
wprowadzania zapisu związanego z nabywaniem 
wspomnianej tabletki tylko na receptę. Jak fanta-
stycznie powiedział pan prof. Stanisławek i jak za-
znaczał też pan senator Ryszka, my powinniśmy pójść 
w kierunku świadomych decyzji rodziców, rodziny 
i osób, które chcą z tego, o czym tu mowa, korzystać. 
No, przecież kiedy otworzymy dzisiaj ulotkę dane-
go leku, to zobaczymy, że tam jest wymienionych 
mnóstwo efektów ubocznych, szkodliwych skutków, 
jest napisane, czego nie należy robić itd., itd. Czyli 
jak mam zażyć cokolwiek i przeczytam ulotkę, to od 
razu sobie myślę: chyba nie warto tego zażywać, bo 
przecież to więcej ma skutków ubocznych niż… Tak 
więc przerzucanie się argumentami o szkodliwości 
wspomnianej tabletki jest dokładnie takim mecha-
nizmem. A ja chciałbym, żebyśmy my, jako mędrcy 
świata politycznego dzisiaj w Polsce, zasiadający 
w polskim parlamencie, w Sejmie i w Senacie, nie 
podejmowali świadomych decyzji za polską kobie-
tę, za polskich obywateli. Bo oni będą wiedzieli, co 
należy zrobić, jak korzystać z tego specyfiku, który 
został dopuszczony, tak jak powiedział pan minister, 
wszelkimi normami w Unii Europejskiej.

I co jeszcze jest ważne? Kiedy pytamy, jak jest 
w innych krajach… Wymienione zostały Ukraina, 
Białoruś, Rosja, no i Węgry. No, bardzo zależy wam 
na tym, żeby w Polsce był drugi Budapeszt. I pań-
stwo tak robicie w każdej dziedzinie. Myślałem, że 
chociaż w obszarze ochrony zdrowia nie będziecie 
wprowadzać tylnymi drzwiami tego Budapesztu do 
Polski, ale nie – w Budapeszcie jest na receptę, to 
i w Polsce musi być na receptę. Nijak się to ma do 
tego, o czym państwo mówiliście wcześniej. W wielu 
krajach jest tak, że osoba chcąca kupić taką tablet-
kę musi najpierw porozmawiać z farmaceutą. Taka 
osoba idzie do apteki, rozmawia z farmaceutą, a ten 
farmaceuta podejmuje decyzję: sprzedać czy nie. I to 
byłoby jakieś złagodzenie tego restrykcyjnego prawa, 
które państwo chcecie wprowadzić, i to układałoby 
się w pewną logiczną całość. Przecież jeszcze nie 
tak dawno mówiliście państwo, że trzeba wdrożyć 
koncepcję „apteki dla aptekarza”, żeby ten aptekarz 
mógł porozmawiać z pacjentem, doradzić mu. Pacjent 
mógłby przyjść do apteki i zapytać, czy może wziąć 
taką tabletkę, czy nie może itd. A państwo mówi-
cie: nie, nie, nie, Panie Farmaceuto, w zakresie tej 
tabletki takich uprawnień panu nie damy. My jako 

Senator Leszek Czarnobaj:

Chciałbym mieć na imię Lech, ale niestety nie 
mam.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Powiem tak, Panie Profesorze, Panie Senatorze: 

przepraszam, ale nie powiem ani jednego pozytywne-
go zdania o panu, bo jutro pana wyrzucą. I na tym za-
kończę to odniesienie się do pana wystąpienia. Myślę, 
że te brawa świadczyły o tym, że polityka właśnie na 
tym polega, żebyśmy sobie zadawali takie pytania: po 
co to robimy, komu to służy itd. I jeżeli odpowiadamy 
sobie na takie pytania pozytywnie, to wtedy głosujmy 
wiedzą, sumieniem, doświadczeniem itd. A poglądy 
polityczne są nam potrzebne, żeby pewne kwestie kie-
runkować. Tu pan senator Ryszka oczywiście wplótł 
katastrofę smoleńską, w połączeniu z tabletką „dzień 
po”… No, Panie Senatorze, rewelacyjnie.

(Senator Czesław Ryszka: Podobne kłamstwo.)
Chcę powiedzieć, wpisując się właśnie w pana 

filozofię: jest tak dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość 
nie kocha ani prawa, ani sprawiedliwości.

I teraz, przechodząc do meritum…
(Senator Rafał Ambrozik: Ale szanuje.)
Siebie.
Szanowni Państwo, trzy płaszczyzny tej ustawy… 

Mało czasu było poświęcone… Chociaż pani senator 
Czudowska oddała może nawet więcej, niż mówili-
śmy w komisji, jeżeli chodzi o to, co jest przedmiotem 
tej ustawy, a mianowicie ustawy, która generalnie 
w swoich częściach poza tą dotyczącą tabletki odnosi 
się do kwestii dotyczących funkcjonowania różnych 
dziedzin w ochronie zdrowia… I jest to ważne, tak 
jak pani senator powiedziała w wystąpieniu, dla po-
lepszenia… jest to ważne z punktu widzenia różnego 
rodzaju zdarzeń i potrzeb Polaków w zakresie ochro-
ny zdrowia.

Ja oczywiście mam pewne wątpliwości dotyczą-
ce tego, czy jeszcze większe przypisywanie decy-
zji ministerstwu polepsza system, czy nie. Ale to są 
wątpliwości, to nie jest coś, co dyskredytuje znaczną 
część tej ustawy. Jeżeli państwo jesteście przekonani 
i po jakimś czasie się okaże, że mieliście państwo 
rację, że centralizacja decyzji w rękach pana ministra 
w każdym zakresie, który pani senator Czudowska 
wymieniała, polepszy system w zakresie dostępności, 
ratowania życia, pomagania osobom potrzebującym 
pomocy, no, to wszystko w porządku.

A ten kontrowersyjny punkt prawa medycznego… 
Tak jak powiedział pan minister na posiedzeniu komi-
sji, przygotowywana jest duża nowelizacja przepisów 
dotyczących prawa farmaceutycznego. I tu nie chodzi 
o to, czy dzisiaj jest dobrze albo źle lub czy jutro albo 
za parę miesięcy dyskutowanie nad całym prawem 
farmaceutycznym zdjęłoby odium z tej dyskusji. Nie, 
na pewno byłaby podobna. Ale chodzi o co innego. 
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(senator L. Czarnobaj) czołówki, która będzie miała fantastyczny czarny 
rynek i my… Właściwie to nie my, bo my zagłosujemy 
przeciw. Chcemy powiedzieć, że państwo po raz ko-
lejny chcecie powiedzieć polskim kobietom: będzie-
my za was decydować. A ja chcę państwu powiedzieć, 
że się kiedyś przewieziecie na decyzji polskich kobiet.

Panie Marszałku, chciałbym złożyć wniosek 
w imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej, wnio-
sek o skreślenie art. 2 pkt 2 i art. 14. Chodzi o utrzy-
manie istniejącej sytuacji prawnej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przyjąłem wniosek.
Proszę o zabranie głosu…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, pani 

senator chciałaby…)
Pani senator w jakim trybie?
(Senator Dorota Czudowska: W trybie sprosto-

wania, ponieważ pan senator Czarnobaj wielokrotnie 
w swoim wystąpieniu…)

Pani Senator, sprostowanie na pewno pani będzie 
musiała wygłaszać jeszcze parę razy. Czy nie lepiej 
byłoby zawrzeć to wszystko w wystąpieniu?

(Senator Dorota Czudowska: Nie. Chciałabym od 
razu odpowiedzieć.)

Proszę bardzo. Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Senatorze, bardzo proszę o niezwłoczne 

przeczytanie całego stenogramu dyskusji, która się tu 
odbyła, i mojego sprawozdania ustawy. Sprowadzanie 
mojej argumentacji przeciwko wolnemu dostępowi 
do tego leku do spraw obyczajowych mnie obraża.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ta dyskusja trwa już od ja-

kiegoś czasu. Była prowadzona w Sejmie, a jeszcze 
wcześniej… To zostało zapowiedziane i rozpętała 
się taka długotrwała dyskusja na ten temat. Co się 
właściwie stało? Zapoznałam się z wypowiedzią 
marszałka Senatu, pana marszałka Karczewskiego, 
który w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” po-
wiedział, podobnie jak pani senator Czudowska, że 
zastosuje klauzulę sumienia i nie będzie przepisywał 

senatorowie, my jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że ko-
bieta może zażyć tylko wtedy, jak się skonsultuje 
z lekarzem, i to z takim lekarzem, który nie będzie 
stosował klauzuli sumienia… Myślę, że argumenta-
cja, o której powiedziała pani senator Czudowska, że 
to jest zapobieżenie nieprzemyślanemu seksowi… No, 
gratuluję takiej argumentacji. Dobrze, że chociaż pan 
minister jej nie podzielił.

Spójrzmy teraz na to z punktu widzenia, po-
wiedziałbym, codziennego funkcjonowania. Jeżeli 
w ościennych krajach jest dopuszczony zakup po 
rozmowie w aptece lub po prostu na wolnym ryn-
ku… Czy państwo sobie wyobrażacie, że ta ustawa 
będzie miała jakikolwiek skutek poza uruchomieniem 
czarnego rynku w tym zakresie? Ja mogę państwu 
przeczytać ogłoszenia w internecie: pomyśl szyb-
ciej, niż zrobi to polski parlament – dostarczymy ci 
każdą liczbę tych tabletek itd. No, przecież żyjemy 
w takim świecie, że państwo nie jesteście w stanie jak 
ci robotnicy podczas rewolucji przemysłowej sypać 
tego piachu w tryby, żeby zepsuć maszynę. Nie ze-
psujecie tego mechanizmu, bo Polki były świadome, 
są i będą, i będą wiedziały, jak i kiedy korzystać. To 
jest kierunek, który powinniśmy wziąć pod uwagę. 
Polscy obywatele, Polki będą świadome, kiedy i jak 
korzystać z tego leku.

Teraz kwestia medyczna, ten trzeci aspekt. Pan 
minister wczoraj na posiedzeniu komisji potwierdził 
rzecz chyba najistotniejszą, dotyczącą odpowiedzi 
na pytanie, czy jest to lek wczesnoporonny. Ja jako 
nielekarz słucham tych, którzy w sposób logiczny 
i jednoznaczny – nie nawiedzony i przyznający rację 
wyłącznie sobie – argumentują, dlaczego ten lek nie 
jest lekiem wczesnoporonnym. Argumentacja i pana 
ministra, i tych, którzy w ten sposób piszą o tej ta-
bletce, do mnie trafia. W przestrzeni publicznej jeden 
z przedstawicieli polskiej prawicy powiedział ostatnio 
w dyskusji tak: jest to lek wczesnoporonny, bo taka 
jest wiedza w przestrzeni publicznej. Chciałbym, 
żebyście państwo wystrzegali się argumentacji od-
noszącej się do przestrzeni publicznej. Ja jeszcze raz 
chcę powiedzieć: pójdźmy w kierunku uwzględnia-
jącym świadome decyzje podejmowane przez polskie 
kobiety. Ja nie mówię, Pani Senator, o dzieciach – ja 
mówię o polskich kobietach. Kwestia, czy liczymy to 
od lat 16, 18, czy od lat 21, to jest kwestia dyskusji. 
Nie mówię, że zachęcamy dzieci do korzystania…

Kolejna rzecz. Nie twórzmy fikcji. Powiedziała 
pani w swoim wystąpieniu, że jeżeli działania nie-
zgodne z prawem – zabójstwa, kradzieże itd. – pięt-
nujemy… No, ale nikt w Unii Europejskiej na takie 
działania nie daje przyzwolenia. Wszyscy wokół, poza 
Bośnią i Hercegowiną oraz krajami postsowieckimi 
wespół z Węgrami i nami… Będziemy należeć do 
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(senator B. Zdrojewska) jest jedna strona i… Ja uważam, że w przypadku 
piętnastolatki, bo mówimy o piętnastolatkach, takim 
samym ogromnym problemem, jakim jest duża dawka 
hormonów, może być ciąża. Pani dobrze wie, jaką 
dawkę hormonów w czasie ciąży dostanie taka kobie-
ta… Skoro to hormony są winne, a nie inne sprawy, 
ideologiczne.

(Senator Dorota Czudowska: Tabletka to nie hor-
mon.)

Ja wiem, że to nie jest hormon, przeczytałam sobie 
i bardzo dobrze to wiem, ale to państwo tego użyli, 
posługujecie się tutaj nazwą „hormony”, mówicie, 
że leki, które zawierają hormony, powinny być na 
receptę. Tak tu dzisiaj wielokrotnie słyszałam.

(Senator Dorota Czudowska: Źle pani słuchała.)
I proszę mi, Pani Senator, nie przerywać. Z wielką 

uwagą pani wysłucham, gdy będzie się pani wypo-
wiadała.

I teraz tak, jeszcze jedna uwaga, bo o tych dziew-
czynach, co to nie czytają ulotek, już powiedziałam. 
Pan prof. Stanisławek poza tym, że nam wszystkim 
tutaj obecnym wypomniał wiek… Chciałabym po-
wiedzieć, że tak to już jest, są wybory, są wybierani 
senatorowie i np. młode osoby muszą decydować 
o domach starców, a starsze osoby – o noworodkach. 
Tak to po prostu jest. Tak że uważam, że uwaga pana 
senatora Stanisławka była nie na miejscu, ale bardzo 
na miejscu było to, co powiedział później, i całkowicie 
się z nim zgadzam. Uważam, że podał te wszyst-
kie argumenty, które powinny państwa przekonać, 
i wskazał też na pewnego rodzaju, co ja też usiłowa-
łam zrobić w swoich pytaniach… udowodnił brak 
logiki w tym, co państwo nam proponujecie.

Na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć 
o takiej sprawie, która jest istotna. W swoich wypo-
wiedziach i pan senator Stanisławek, i pan senator 
Czarnobaj mówili o obywatelach, tzn. patrzyli na 
sprawę tej ustawy z punktu widzenia obywatela, a nie 
własnej ideologii, własnych poglądów czy własnej 
wiedzy. Niekiedy z bólem to stwierdzam, bo napraw-
dę ludzie powołują się na jakieś rzeczy wyczytane 
w internecie, nawet nie są w stanie powiedzieć, gdzie 
wyczytane. Chciałabym powiedzieć, że internet to 
nie jest źródło wiedzy w przypadku podejmowania 
tego typu decyzji, bo do tego, żeby sprawdzić, jakie 
skutki uboczne ma lek, często potrzebne są wielolet-
nie badania. Tak że nie posługujmy się Wikipedią ani 
internetem w tak poważanych sprawach.

Ważne jest też to spojrzenie ze strony kobiet, ze 
strony obywateli. A dlaczego o tym mówię? Chodzi 
o to, żebyśmy popatrzyli na kobiety, które muszą te 
bardzo trudne decyzje podejmować, a ta cała sytu-
acja może im to uniemożliwić. Bo chyba nawet pan 
minister tu powiedział, że im wcześniej ta tabletka 
zostanie zażyta, tym mniej będzie szkodziła kobie-
cie, jeśli chodzi o inne sprawy, tylko nie dopuści do 

tej tabletki. Zwróćcie państwo uwagę, że na kilkoro 
lekarzy, których mamy w Senacie, już dwoje tak po-
wiedziało. Być może jeszcze się tu ktoś odezwie, kto 
będzie w tym przypadku stosował klauzulę sumienia. 
Proszę zwrócić uwagę na to, jaki problem będzie mia-
ła dziewczyna z dotarciem do lekarza, który wypisze 
taką receptę.

Zanim ta sprawa… Myślę, że ta tabletka nie ma 
charakteru wczesnoporonnego, ale może mieć takie 
działanie, jakie ma wiele innych środków dostępnych 
na rynku bez recepty. Dowiedzieliśmy się o tym do-
piero teraz. Wcześniej mieliśmy akcję ideologicz-
ną prowadzoną przez ministerstwo i gdzieniegdzie 
przez Kościół, a także przez szerokie strumienie in-
ternetowe Prawa i Sprawiedliwości, w ramach któ-
rej mówiono ludziom, że ta tabletka ma charakter 
wczesnoporonny. A tutaj od nikogo ani razu nie usły-
szeliśmy takiego zdania. Nikt tego nie powiedział. 
Uświadomiliśmy sobie dzisiaj w tej dyskusji – mam 
nadzieję, że uświadomiła to sobie większość z nas – że 
w tej chwili nie można udowodnić takiego działania. 
Nikt się nie powołał na żadne badania, które by o tym 
świadczyły. I można by było pomyśleć, że PiS się po-
mylił, a jak już zaczął drążyć sprawę, to okazało się, 
że machina internetowa, w ramach której mówiono, 
że ten środek jest de facto jak aborcja albo jeszcze 
gorszy… Ta internetowa machina uruchomiła lawinę, 
która niejako zmusiła was do jak najszybszego skie-
rowania projektu pod obrady. Proszę jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że państwo w tej chwili nie mówicie 
już tak jak wcześniej. Wcześniej były podnoszone 
argumenty o wczesnoporonnym charakterze tabletki, 
a teraz wszyscy mówią tylko o hormonach, o tym, 
że hormony są szkodliwe, że jest za dużo hormonów 
w jednej tabletce itd., itd. Tak jakby pani senator, pani 
doktor – zwracam się do pani senator Czudowskiej 
– tak jakby… Pani świetnie wie, że na rynku jest peł-
no leków i bez recepty, i na receptę, które są bardzo 
groźne dla kobiet w ciąży.

Teraz zwracam się do pana senatora Ryszki, który 
nam tu uświadamiał, że młode kobiety nie czytają 
ulotek. A co, starzy mężczyźni czytają ulotki? Ja nie 
wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że to jest argument 
poniżej pasa, bo traktuje się kobiety, czy to młode, 
czy to stare, jak jakiś niedorozwinięty gatunek, który 
ulotki nie potrafi przeczytać. A mężczyzna w innych 
przypadkach potrafi przeczytać ulotkę? Zastanówmy 
się, do jakiego absurdu dochodzimy. Bardzo proszę, 
żebyśmy w ten sposób kobiet nie traktowali. Myślę, że 
każda kobieta, która kupuje coś takiego, jest w stanie 
sama zdać sobie sprawę z zagrożenia.

Nikt tutaj nie mówi, Pani Senator, Państwo 
Senatorowie, że duża dawka hormonów jest obojęt-
na dla zdrowia. Nie jest obojętna dla zdrowia, ale 
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(senator B. Zdrojewska) steronowych, a progesteron jest niezbędny do tego, 
żeby oocyty, czyli komórki jajowe, dojrzały i były 
zdolne do zapłodnienia przez plemniki. Wszystkie te 
inne doniesienia, które mówią o tym, że perystaltyka 
jajowodów się zwiększa, że nie dochodzi do… że 
zmienia się błona śluzowa jamy macicy, wynikają 
z tego, że nie ma tu działania progesteronu, bo jest on 
zablokowany. Oczywiście są doniesienia – można je 
wyczytać w „Cochrane Library” – mówiące o tym, 
że takie działanie występuje również… że dotyczy 
również jajowodu i błony śluzowej jamy macicy, ale 
ja, który się na tym znam, uważam, że to wynika 
tylko z tego, że nie ma tam działania progesteronu.

Pani senator Zdrojewska mówiła o tym, że w pro-
gramach telewizyjnych, w mediach operuje się słowa-
mi „środek poronny”. Takie doniesienia są również 
w publikacjach znajdujących się na liście filadelfij-
skiej, ale jest ich mniejszość. Choć tam również są. 
Jest to środek, który niedawno został zarejestrowany, 
w związku z tym na razie jeszcze są kontrowersje 
i trzeba poczekać jakiś czas, żeby móc wybrać… zo-
baczyć, jaka jest dominująca opinia. Tak jest w nauce 
i to nie jest nic nowego. A ja opieram się na danych 
publikowanych na liście filadelfijskiej – impact fac-
tor od 19 w przypadku „British Medical Journal” do 
pięćdziesięciu iluś w przypadku „The Lancet”.

Ale ja chciałbym tutaj powiedzieć o innej sprawie, 
bo nie chcę wchodzić w ideologię, tylko opieram się 
na danych dotyczących skutków negatywnych, wpły-
wu na zdrowie używania tych środków, jak i wszyst-
kich środków antykoncepcyjnych. Ostatnio nasiliła się 
dyskusja na temat środków antykoncepcyjnych. My 
w Polsce uważamy, że środki antykoncepcyjne nie są 
środkami szkodliwymi dla zdrowia. Jak mówił sena-
tor Stanisławek, nie ma tabletki, która by nie wpły-
wała negatywnie na zdrowie. Nawet polopiryna… 
Najlepiej być zdrowym i nie brać tabletek. Wtedy 
człowiek będzie szczęśliwy i nie będzie narażony na 
działania uboczne leków.

Są doniesienia mówiące o tym, że stosowanie tej 
tabletki, o której mówimy, jak i wszystkich środków 
antykoncepcyjnych powoduje 3,02 raza częstsze wy-
stępowanie ciąż ektopowych. To są dane, które są pu-
blikowane. I o tym musimy wiedzieć, że branie takich 
środków nie jest obojętne dla zdrowia. W „Scientific 
Reports” z 2015 r., którego impact factor wynosi pra-
wie 6, również mówi się o dwukrotnie częstszym 
występowaniu ciąż ektopowych w przypadku zaży-
wania środków antykoncepcyjnych. Te nowoczesne 
środki posiadają niskie dawki hormonów, ale ta tablet-
ka emergency, o której tu mówimy, zawiera o wiele 
wyższe dawki hormonów.

Trzeba również powiedzieć, że lek, który ma po-
dobne działanie i zawiera levonorgestrel, jest u nas na 
receptę. Dlaczego ten lek jest bez recepty, a tamten, 
który ma prawie identyczne działanie, jest na receptę? 

zagnieżdżenia się jajeczka. Dlaczego mówię nie tylko 
o kobietach, ale i o obywatelach? Otóż zawsze o tym 
mówię. Kobieta jest oczywiście, jak zwykle, ofiarą, 
ale ten problem dotyczy także mężczyzn, bo to oni 
później powinni płacić alimenty albo ponosić różnego 
rodzaju świadczenia. Tak że zwracam tu uwagę na 
to, że jest to problem… że tutaj są dwie osoby, tutaj 
są zawsze dwie osoby: z jednej strony jest kobieta, 
która zostaje z tym wszystkim sama, Panie Senatorze, 
a z drugiej strony jest też jakiś mężczyzna, bo kobieta 
nie jest w stanie zajść w ciążę sama ze sobą.

Zwracam się o rozsądek. Bardzo się cieszę, że 
pan prof. Stanisławek, pan senator, złożył popraw-
kę, chociaż uważam, że ona jest niewystarczająca. 
Będę głosowała oczywiście przeciwko tej ustawie, 
ale powiem jeszcze, że poziom ideologizacji i zakła-
mania – tego słowa muszę użyć, bo na to wskazywała 
zmiana narracji – mówi nam o tym, że coraz mniej 
wsłuchujecie się państwo w to, co uważa i mówi spo-
łeczeństwo albo nauka, a coraz więcej kierujecie się 
państwo opinią jakichś paru osób znajdujących się 
na górze albo ideologią. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Wojtyłę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja uważam, że ta ustawa dotyczy o wiele szer-

szych aspektów wynikających z nowelizacji ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środ-
ków publicznych, ale my skupiamy się… ta dysku-
sja dotyka właściwie jednego fragmentu, tego, który 
dotyczy zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Pani senator Zdrojewska mówiła, że większość 
występujących opiera się na badaniach, na donie-
sieniach z internetu. Ja oprę się tylko na badaniach, 
które wynikają z doniesień i publikacji notowanych 
na liście filadelfijskiej. Przejrzałem sobie Medline 
– zwłaszcza że sam zajmuję się naukowo perinato-
logią – i chciałbym powiedzieć, że octan uliprysta-
lu, o którym mówimy, został zarejestrowany przez 
FDA w Stanach Zjednoczonych niedawno, w 2010 r., 
a przez EMA w Europie w 2009 r., a jego działanie po-
lega na tym… Jest to hormon sterydowy, selektywny 
modulator receptorów progesteronu, SPRM – tak to 
się naukowo nazywa. Jego działanie polega na tym, 
że LH, czyli hormon wydzielany przez przysadkę 
mózgową, nie może dotrzeć do receptorów proge-
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(senator A. Wojtyła) pieniądze i wykonują dużo badań. I to jest nieprawda, 
że we wszystkich stanach w Stanach Zjednoczonych 
ta tabletka jest sprzedawana bez recepty, bo tak nie 
jest. Mniej więcej w połowie stanów wydaje się takie 
tabletki bez recepty, ale w połowie stanów nie. Trzeba 
też jednak powiedzieć, że… Bo my tu mówimy, że 
jeśli tej tabletki nie dopuścimy, to będzie bardzo 
wiele aborcji. Ale przecież, proszę państwa, 80% 
ciąż w Polsce to ciąże planowane. I to nieprawda… 
W Stanach Zjednoczonych 50% ciąż jest nieplano-
wanych, ale u nas są ciąże planowane, jest ich 80%. 
Skąd więc te aborcje, skoro większość kobiet planuje 
ciążę? Proszę państwa, nie ma na to danych, opieracie 
się na jakichś popularnonaukowych, pseudonauko-
wych danych – no, ktoś sobie tak gada, bo usłyszał, że 
w Ameryce jest 50% ciąż nieplanowanych, i założył, 
że w Polsce na pewno jest z tym jeszcze gorzej. No, 
takie jest nasze myślenie. A to jest nieprawda! U nas 
80% kobiet planuje ciążę i zachodzi w planowaną cią-
żę. Tylko 20% jej nie planuje. Do tego to nie są kobiety 
młode, bo najczęściej takiej ciąży nie planuje kobieta, 
która jest już pod czterdziestkę i to jest jej trzecie 
dziecko. Ja mam dane naukowe, które publikowałem 
w impactfactorowanych pismach z listy filadelfijskiej, 
występowałem z tym na amerykańskich kongresach 
zdrowia publicznego, gdzie bylem zapraszany – zresz-
tą niedługo też jadę, w listopadzie. Tak że, proszę 
państwa, opierajmy się na danych evidence-based, na 
danych naukowych, a nie na danych, które wynikają 
z jakichś doniesień gazetowych, plotek itd.

Jeszcze raz chciałbym wyjaśnić, że ta omawia-
na tu tabletka, podobnie jak inne leki, powinna być 
przepisywana na receptę, a także że ona, tak jak 
wszystkie środki antykoncepcyjne, ma swoje dzia-
łanie uboczne. Proszę państwa, byłem przedwczoraj 
na konferencji we Wrocławiu, pan prof. Ponikowski, 
znany kardiolog, przedstawiał dane, z których wy-
nika, że w Polsce umiera z powodu chorób układu 
krążenia więcej kobiet niż mężczyzn. A gdy ja by-
łem na studiach, to jak jedna kobieta z zawałem była 
na oddziale kardiologicznym, to cały rok medycyny 
przychodził ją odwiedzać, bo wtedy zachorowania 
na choroby układu krążenia były zjawiskiem bardzo 
rzadkim. W tej chwili w związku z tym, że masowo 
używa się środków antykoncepcyjnych – przy czym 
to jest jeden z czynników, bo jest też to, że kobiety 
zaczęły palić, a kiedyś nie paliły… No, przyczyn jest 
wiele. Ale doniesienia są też takie, że m.in. przez to, 
iż kobiety długotrwale biorą środki antykoncepcyjne, 
liczba przypadków chorób układu krążenia, zawałów 
jest wyższa u kobiet aniżeli u mężczyzn. Tak samo 
mówimy o breast cancer, czyli o raku sutka. Na razie 
przypadków raka sutka mamy mniej niż w krajach 
Europy Zachodniej. Dlaczego? Bo tu kobiety mające 
teraz po 50 lat, kiedy wchodziły w wiek rozrodczy, tj. 
mając 23 lata, rodziły więcej dzieci, karmiły piersią, 

Czy tutaj… Ja myślę o tym, co było. Czy tutaj nie było 
jakichś działań lobbystycznych? Ja skłaniam się do 
tego, że jeżeli rejestruje się lek o jakimś mechanizmie 
działania… Dlaczego dwóch takich leków w Polsce 
nie zarejestrowano, tylko jeden? To jest pytanie.

Pan senator Ryszka mówił o niepłodności, która 
występuje po zażywaniu środków antykoncepcyj-
nych, w tym tego środka, o którym mówimy. Pan 
senator Klich mówił, że to jest jednorazowo przyjmo-
wany środek, dlatego te działania uboczne nie będą 
tak szerokie, jakie są po środkach antykoncepcyjnych. 
Proszę państwa, ja jestem autorem badań w tym za-
kresie. Wykonałem je na populacji polskiej, na ran-
domizowanej 16-tysięcznej grupie kobiet ciężarnych. 
Okazuje się, że takich środków jednorazowych nie 
biorą wszystkie kobiety, tylko jedna, wybrana grupa 
kobiet i to kilka razy w swoim życiu. To są te, które… 
To są dziewczyny, które są w pewnej grupie ryzyka. 
One biorą to kilka razy w życiu, a inne w ogóle nie 
biorą.

Jeśli chodzi o skuteczność, to tutaj ktoś mówił, że 
skuteczność tej tabletki to jest 80%. To jest niepraw-
da, to nie potwierdza się w żadnych badaniach. To, 
że kobieta podejrzewa, iż jest w ciąży, nie znaczy, że 
ona jest w ciąży. To jest około… Proszę państwa, żeby 
zajść w ciążę do dwudziestego piątego roku życia, 
trzeba czekać 5 miesięcy – takie są dane statystyczne. 
Po trzydziestym piątym roku życia, jeżeli chcemy 
w małżeństwie zajść w ciążę, musimy czekać 3 lata. 
To nie jest tak, że każdy stosunek płciowy kończy się 
zapłodnieniem. To nie jest tak, że skoro my planuje-
my… Bo nie byłoby bezpłodności, tylko same ciąże. 
Młodzi biorą ślub i często od razu chcieliby mieć 
dziecko. Ooo, z naturą to tak nie jest. Trzeba czekać 
i próbować. I wyjeżdżają na wczasy, różnie… Proszę 
państwa, skuteczność tej tabletki wynosi około 40–
50%, a nie 80%. Inaczej większość sytuacji, w któ-
rych kobieta podejrzewa, że musi wziąć tę tabletkę, 
nie kończyłoby się ciążą. I o tym musimy myśleć, 
a nie gadać, że 80% skuteczności… Nie ma takich 
badań naukowych potwierdzonych eksperymentalnie, 
które mówią, że tak jest.

Proszę państwa, ja jestem lekarzem i uważam, że 
ta tabletka, podobnie jak inne środki antykoncepcyj-
ne, powinna być przepisywana przez lekarza, zresztą 
większość badań naukowych, prowadzonych przez 
naukowców, poważnych naukowców, na to wskazu-
je. Oczywiście wszystkie agencje, o które państwo 
pytali… A one też działają trochę politycznie. Jeśli 
jednak będzie więcej takich badań, to prawdopodob-
nie dojdzie do tego, że będzie ograniczane stosowanie 
tych tabletek sprzedawanych bez recepty, tak over-
-the-counter. Już coraz więcej jest takich danych, 
głównie z Ameryki Północnej, bo tam mają na to 



50

42. posiedzenie Senatu w dniu 31 maja 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(senator A. Wojtyła) my przecież o zdrowiu kobiet. Oczywiście, to, co pan 
mówił, musi być brane pod uwagę, jednak uważam, że 
to kobieta powinna decydować, a już zwłaszcza kobieta 
dorosła. Absolutnie podzielam – i mogę tylko powtó-
rzyć te argumenty – zdanie pani senator Zdrojewskiej. 
No naprawdę, nie traktujmy tych kobiet jako osób, któ-
re nie potrafią nie tyle nawet czytać, ile w ogóle decy-
dować o sobie, bo na tej zasadzie, tak jak mówił pan 
senator Stanisławek, powinniśmy doprowadzić do tego, 
żeby nawet aspiryna była wydawana na receptę. No bo 
jeżeli się czyta – a pan senator Wojtyła wie to najle-
piej – że każdy lek brany w ciąży jest niebezpieczny… 
Dlatego tak ważny jest zawód farmaceuty. Przecież 
obydwaj wiemy, że oni mają pewien kodeks i wiedzą, 
o co zapytać osobę, która przychodzi do apteki i mówi, 
że boli ją głowa. No, to jest właśnie zestaw pytań, które 
zawsze powinny być zadawane. Można to uregulować 
właśnie na poziomie farmaceutów. Nawet w obecnym 
stanie prawnym farmaceuta, który jest w okienku, ma 
obowiązek zadać te wszystkie pytania.

A do tego, co mówił… Bardzo mi się podobała 
wypowiedź senatora Stanisławka, zwłaszcza dlatego, 
że po raz kolejny dał on dowód, że można rozma-
wiać z drugą stroną w sposób normalny, niezideolo-
gizowany. Chciałbym dołożyć jeszcze tylko jeden 
argument, niestety związany z wypowiedzią senatora 
Ryszki. Chcę przypomnieć całą literaturę dwudzie-
stolecia międzywojennego, wcześniejszą, to, co pisał 
Reymont. Tam w kółko wraca ten straszny problem 
młodych dziewczyn, które pomimo najszczerszych 
chęci zachodziły w ciąże. I nie zgadzam się, Panie 
Senatorze, z pana wypowiedzą. Wiemy, że są pary, 
które starają się o dzieci po 5, 10 lat, ale są też takie, 
które w ogóle się nie starają i…

(Senator Andrzej Wojtyła: …20%.)
To się zdarza. My tu mówimy nie o tych 83% 

chcianych, pożądanych ciąż. Mówimy o nieszczęściu 
kobiet, które zaszły w niechcianą ciążę. Dlatego nie 
podobało mi się to, co mówił senator Ryszka, który 
powoływał się na troskę o zdrowie kobiety. Słuchałem 
senatora Ryszki i jestem przekonany – oczywiście nie 
jestem tego do końca pewien – że on jest wśród tych 
przeciwników aborcji, którzy, gdybyśmy mieli tutaj 
dzisiaj dyskusję o aborcji, zapewne wypowiadaliby 
się tak, że nawet jeżeli zagrożone jest zdrowie kobie-
ty, to i tak aborcja jest niedopuszczalna. Wolałbym, 
żeby to kobiety… żebyśmy zostawili tę możliwość 
kobietom, które za każdym razem mogłyby się skon-
sultować albo z farmaceutą, albo z lekarzem. Zawsze 
mogą to zrobić. Dziękuję bardzo.

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

Napieralskiego.

a tam już tego nie robiły, w związku z tym tam są 
wyższe wskaźniki zachorowań na raka piersi, ponadto 
tam kobiety masowo brały środki antykoncepcyjne. 
U nas na razie zachorowań na raka piersi jest mniej. 
W każdym razie są dowody na to, że rak piersi wy-
stępuje w większym odsetku, 3 czy 4 razy częściej 
u kobiet, które brały środki antykoncepcyjne, aniżeli 
u kobiet, które takich środków nie brały. I u nas za 
10 lat, kiedy kobiety, które masowo biorą środki anty-
koncepcyjne, wejdą w wiek powyżej pięćdziesiątego 
roku życia, sytuacja będzie taka sama, bo tenden-
cje epidemiologiczne idą w tym właśnie kierunku. 
I my jako Senat, Izba Wyższa, powinniśmy o tych 
danych pamiętać i brać je pod uwagę. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

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

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie jest łatwo mówić po takim specjaliście, jak se-

nator Wojtyła, z którym kiedyś miałem okazję współ-
pracować. Wiem, Panie Senatorze, jaką wiedzą jest 
pan obdarzony, również z tego powodu, że był pan 
dwukrotnie ministrem zdrowia. I dziękuję też, że 
wtedy nie podejmował pan takich działań, jakie w tej 
chwili podejmuje ministerstwo.

(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ryszki nie ma.)
(Senator Dorota Czudowska: EllaOne jeszcze nie 

było.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę kon-

tynuować.)
W nawiązaniu do tej wypowiedzi pana senatora 

chcę powiedzieć, że jeżeli… Bo ja wiem, że to, co pan 
mówił, ma głęboki sens. Też jestem przeciwnikiem 
tego, żeby nie było żadnej kontroli, bo rozumiem, że 
to ma wpływ na zdrowie innych ludzi. Problem po-
lega na tym, że duża część tej sali nie ma do państwa 
zaufania ze względu na klauzulę sumienia. Bo gdyby 
było dla nas jasne, że ci lekarze nie będą odmawiali, 
powołując się na klauzulę sumienia, i nie będą blo-
kowali tego, co powinno być normalne, to zapewne 
ta dyskusja trochę inaczej by wyglądała. Niestety, 
Panie Senatorze, nie jest to dla nas jasne.

I teraz przede wszystkim chciałbym się zgodzić 
z dwiema wypowiedziami senatora Czarnobaja i se-
nator Zdrojewskiej. Też jestem zdecydowanie za tym, 
żeby w tak delikatnej materii, jaką jest… A rozmawia-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) tego wszystkiego, co jeszcze raz syntetycznie o tablet-
ce powiedział pan profesor, pan senator Wojtyła. Też 
niestety nie poprę w komisji poprawki, którą złożył 
pan senator Prawa i Sprawiedliwości, pan senator 
Stanisławek, ponieważ…

(Senator Władysław Komarnicki: Niedobrze. 
Niedobrze.)

I mam na to argumenty. Ale to nie znaczy, że się 
z nim nie zgadzam, że nie powinno być tyle leków 
z wolnej ręki reklamowanych w telewizji, chociaż po 
każdej reklamie szybciej lub wolniej powtarzana jest 
formuła, że: przed zażyciem takiego leku musisz się 
skonsultować z lekarzem. Jest tak? Jest. Każda rekla-
ma tak się kończy. Ale też jestem przeciwna wielu 
z tych reklam. A dlaczego nie poprę tej poprawki? 
Otóż pacjentki, Polki czytają ulotki.

(Senator Andrzej Wojtyła: Za dużo czytają.)
Sęk w tym, że w tych ulotkach nie wszystko jest 

napisane.
(Senator Andrzej Wojtyła: Za dużo czytają.)
Tutaj mam dwa dokumenty… może nie dokumen-

ty, za poważnie to nazywam, mam dwie informacje 
o leku ellaOne: informację, która jest w pudełeczku, 
gdy pacjentka kupuje tę tabletkę, i informację far-
makologiczną. I tutaj jest taka informacja: ellaOne 
jest odpowiednia dla wszystkich kobiet w wieku roz-
rodczym, w tym osób młodocianych. A w środkach 
ostrożności w informacji farmaceutycznej ellaOne 
już jest napisane tak: nie ustalono bezpieczeństwa 
i skuteczności leku u pacjentek poniżej 18 lat. Niby 
niewielka różnica dla niezorientowanych, ale dla firm 
farmakologicznych, które mogą być w przyszłości 
posądzone o to, że pacjentki nie dostały dostatecz-
nej informacji i zażyły lek, którego szkodliwości nie 
znały, to już jest jakby coś, co je broni.

Chciałabym jeszcze wrócić do porównania 
dwóch leków, o których wspominał pan minister, 
zresztą pan profesor też o tym mówił. Mianowicie 
lek Esmya i lek ellaOne. Esmya to jest też octan 
uliprystalu, który stosuje się w leczeniu mięśnia-
ków macicy. Do wyleczenia nigdy tak naprawdę 
nie dochodzi, ale mięśniaki macicy można zmniej-
szyć na tyle, takie są przynajmniej wskazania, że 
potem operacja ginekologiczna usunięcia macicy 
z mięśniakami jest dla kobiety mniej ryzykowna 
i mniej obciążająca. Jest to lek, ten sam preparat… 
ten sam składnik, który jest w preparacie ellaOne. 
Esmya to tabletka 5 mg, ellaOne – 30 mg. I przy 
tabletce 5 mg – owszem, podawanej trochę dłużej 
i w cyklu przez 3 miesiące po 5 mg dziennie – jest 
informacja, że stosuje się u kobiet dorosłych po-
wyżej 18 roku życia, a przy tabletce, która zawiera 
30 mg, takiej informacji nie ma, a jest to ten sam 
preparat, ten sam składnik. W informacji przy ta-
bletce Esmya pisze się o przeciwwskazaniach, jest 
napisane, że przeciwwskazaniem jest rak piersi, rak 

(Senator Dorota Czudowska: A ja?)
Pani senator Czudowska była przed panem sena-

torem?
(Senator Andrzej Wojtyła: Pani senator miała być 

na końcu.)
Dobrze.
Panie Senatorze Napieralski, proszę bardzo.
(Senator Grzegorz Napieralski: Proszę, Pani 

Senator. Niech pani…)
(Senator Andrzej Wojtyła: Na podsumowanie…)
(Głos sali: Pani senator chciała podsumować…)
Przesunięcie nie było ze mną konsultowane, 

w związku z czym…
(Senator Dorota Czudowska: Ze mną też nie. 

Przepraszam. To…)
Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Jako senator sprawozdawca chciałabym móc wy-

słuchać wszystkich i ewentualnie w debacie ustosun-
kować się do wypowiedzi senatorów.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początek skomentuję wypowiedzi senatorów. 

Mam nadzieję, że po wysłuchaniu wystąpienia, swo-
istego wykładu pana senatora prof. Wojtyły opór na 
wiedzę senatorów Platformy Obywatelskiej znacząco 
się zmniejszył.

Pan senator mówił, że cześć sali nie ma zaufania 
do drugiej części sali ze względu na takie czy inne 
nasze wypowiedzi. Ja bym odrzuciła piłeczkę i po-
wiedziała, że chyba większa część tej sali nie ma 
zaufania do państwa argumentacji w tej dziedzinie. 
Złośliwość za złośliwość. Mówił pan o tym, że to 
kobieta powinna decydować, a ja bym bardzo chcia-
ła – idę w ślad za tym, co powiedziała pani senator 
Zdrojewska – żeby mężczyźni też wzięli odpowie-
dzialność za prokreację i za los kobiet, które zajdą 
w niezaplanowane ciąże. Bo do tego trzeba dwojga 
ludzi, do tego, aby było nowe życie.

Szkoda, że dyskusja na temat procedowanej usta-
wy sprowadza się tylko do tabletki ellaOne, tak jakby 
w Polsce nie istniała wiedza i nie istniały żadne inne 
metody w zakresie planowania rodziny czy też me-
tody unikania nieplanowanej ciąży. Ta tabletka to nie 
jest jedyny sposób.

Przykro mi – jeszcze raz to powiem – że pan se-
nator Czarnobaj ze wszystkich moich wypowiedzi 
i odpowiedzi na zadawane przez państwa pytania 
wyłapał tylko to, zresztą w celu ośmieszenia mnie, 
co powtórzyłam po pani senator Anders, i sprowadził 
moją wypowiedź, moją troskę, moją wiedzę lekarską 
do spraw obyczajowych. Trudno. Jest mi z tego powo-
du bardzo przykro, ponieważ… Nie będę powtarzać 
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(senator D. Czudowska) I ust. 5 tego artykułu, po drodze są jeszcze inne: 
decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Słyszycie nieraz państwo – jeszcze raz to powtórzę 
– o fundacjach, o tym, że brakuje 30 tysięcy na lek, 
brakuje 10 tysięcy na lek, że ludzie zbierają, fundacje, 
są pikniki, całe miasta, osiedla się aktywizują, żeby 
przynieść chorym ulgę. Zwróćmy uwagę na to i idźmy 
do opinii publicznej. I zanim odrzucicie państwo tę 
ustawę, pomyślcie, co odrzucacie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza 

Napieralskiego.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Na początek chciałbym powiedzieć, że brakuje mi 

jednego elementu w waszym myśleniu czy w tej filo-
zofii podejścia, najważniejszego: edukacji seksualnej. 
Bo skoro pani mówi o tej wiedzy, o niechcianej ciąży, 
o tym, co tak naprawdę dzieje się w ciele kobiety, to 
trzeba uczyć młodego człowieka, dziewczynę i chło-
paka w szkole, co tak naprawdę zachodzi w ich orga-
nizmach, co się dzieje, kiedy dojrzewają. Trzeba tak 
naprawdę wprowadzić do szkoły informację o tym, 
co może się wydarzyć, kiedy dochodzi do bliskości 
między dziewczyną i chłopakiem, bo wiemy dokład-
nie, że natura tak nas wyposażyła, że te hormony, 
o których mówimy, w młodym wieku po prostu bu-
zują. I to, że młody człowiek nie ma takiej informacji, 
szczególnie w takich środowiskach, w których nie 
ma dostępu do wiedzy, potem skutkuje tym, że tych 
niechcianych ciąż jest bardzo dużo. I pojawia się bar-
dzo duży problem, problem nie tylko z urodzeniem 
dziecka, ale również z jego wychowaniem.

I często trudno wymagać, Pani Senator, Szanowni 
Państwo, od tego młodego człowieka, od dziewczyny, 
od chłopaka, dojrzałości. Trudno wymagać od nich 
takiego pełnego zaangażowanie się w wychowanie 
dziecka, kiedy oni do końca nie są jeszcze dojrza-
li. Ale nikt im nie powiedział, nie pokierował nimi. 
Nikt nie powiedział nawet, że kiedy dojdzie do tego 
zbliżenia i kiedy będą blisko siebie… Bo im się wy-
daje, że ta miłość jest wielka. Nikt nie powiedział, 
że są metody zabezpieczenia się przed niechcianą 
ciążą. Nikt ich tego nie uczy i nie mają dostępu do 
wiedzy. Tak naprawdę od tego powinniście zacząć 
swoją zmianę i w ogóle zmianę systemu myślenia 
o tym, co zachodzi w polskim społeczeństwie wśród 
kobiet i mężczyzn. To pierwsze.

Pani Senator, tego nie ma i to tak naprawdę po-
woduje, że prowadzimy dyskusje, które są jałowe. 

jajnika, rak szyjki macicy, rak macicy. Przy tabletce 
ellaOne, o 6 razy większej zawartości tej substan-
cji, takich informacji nie ma. W związku z tym 
kobieta, która skończyła 18 lat, jeżeli nie dosta-
nie takiej informacji od lekarza podczas wywiadu 
w ramach pierwszego etapu badania lekarskiego, 
zanim lekarz przepisze receptę, tego nie będzie 
wiedzieć. Jeżeli nie miała wykonanej mammografii 
czy USG, ona nie wie, że ma raka piersi jeszcze 
niewyczuwalnego, ona nie wie, że ma raka szyjki 
macicy, bo nie była u ginekologa, ona nie wie, że 
ma raka macicy czy raka jajnika. Zatem proszę 
zobaczyć tę hipokryzję firm farmakologicznych: 
dużo informacji o szkodliwości i przeciwskaza-
niach w przypadku tabletki, która zawiera 5 razy 
mniej czynnej substancji niż tabletka ellaOne.

Dlatego też nie poprę poprawki i mam nadzieję, że 
inni senatorowie z Komisji Zdrowia tę argumentację, 
jeżeli będzie taka potrzebna, przyjmą.

Ale, Panie Marszałku, Panie i Panowie 
Senatorowie, ja bym chciała jednak zakończyć 
debatę na temat tej ustawy czymś pozytywnym. 
Odchodzę od kwestii tabletki ellaOne, bo tak jak 
mówiłam w sprawozdaniu, to w całej tej wielkiej 
ustawie tylko zmiana jednego zapisu. I przeczytam 
teraz – myślę, że mam jeszcze trochę czasu – coś, co 
chciałabym, żeby zostało w naszej świadomości, tak 
żebyśmy mogli nieść nadzieję lekarzom i pacjentom, 
którzy czekają na ratunkowy dostęp do technologii 
lekowych.

Art. 47d: „1. W przypadku uzasadnionej i wynika-
jącej ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej potrze-
by zastosowania u świadczeniobiorcy leku, który nie 
jest finansowany ze środków publicznych w danym 
wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania ży-
cia lub zdrowia świadczeniobiorcy we wskazaniu wy-
stępującym u jednostkowych pacjentów, a zostały już 
wyczerpane u danego świadczeniobiorcy wszystkie 
możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne 
technologie medyczne finansowane ze środków pu-
blicznych, minister właściwy do spraw zdrowia może 
wydać, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na 
pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego 
dostępu do technologii lekowej.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może wy-
dać kolejną zgodę na pokrycie kosztów leku w ramach 
ratunkowego dostępu do technologii lekowej na po-
trzeby tego samego świadczeniobiorcy – wolałabym 
słowo: pacjenta – jako kontynuację leczenia, pod 
warunkiem potwierdzenia przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu 
na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobior-
cy skuteczności leczenia świadczeniobiorcy lekiem, 
którego dotyczyła pierwsza zgoda”.
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(senator G. Napieralski) walczy się z chorobami cywilizacyjnymi, walczy się 
z innymi chorobami.

Nie wiem, dlaczego chcecie zabronić sprzedaży 
tej tabletki. Ja nie spotkałem się z żadnymi danymi 
o tym, że Polki zaczęły używać tej tabletki jakoś nad 
wyraz specjalnie, że dzieje się coś złego, że pojawiły 
się problemy zdrowotne w związku z tymi tabletkami.

Pani Senator, Szanowni Państwo, wiele razy po-
dejmujemy decyzję, świadomą decyzję, lecząc róż-
nego rodzaju choroby i przyjmując o wiele większe 
dawki hormonów tylko dlatego, żeby leczyć choroby, 
które nas dotykają. Ja mam w rodzinie takie przypad-
ki – brane są leki, które pomagają w bardzo poważ-
nych stanach chorobowych, ale mają swoje skutki 
uboczne. I decyzja, która jest podejmowana przez 
daną osobę, jest absolutnie decyzją świadomą, bo ona 
i tak przedłuża życie.

Jeżeli poczytamy… Ja teraz, jak pani mówiła – 
to było ciekawe wystąpienie – przeglądałem strony 
internetowe, ale nie jakieś takie strony internetowe, 
do których możemy mieć zastrzeżenia, tylko bar-
dzo poważne portale internetowe. I w tych porta-
lach czytałem informacje właśnie na temat pigułki 
„po”, pigułki „dzień po” – ona jest różnie nazywana. 
I w każdym poważnym portalu internetowym czyta-
my jedną rzecz: że to jest tak naprawdę antykoncepcja 
awaryjna, która jest, mówiąc szczerze, używana przez 
kobietę wtedy, kiedy ona czuje, że coś wydarzyło się 
nie tak, jak planowała. To nie jest tabletka, którą ktoś 
namiętnie zażywa tylko po to, żeby nie zajść w ciążę. 
Zażywa się ją dlatego, że doszło do innych zdarzeń – 
nie chcę ich już teraz opisywać z mównicy w Senacie 
– do których on i ona nie byli przygotowani.

Jest też tak, Pani Senator… A uczestniczyłem 
w wielu debatach na ten temat. To nie jest zawsze 
decyzja wyłącznie kobiety – mam na myśli decy-
zję o zażyciu takiej tabletki – ale często mężczyzny 
i kobiety. Bardzo często partnerzy podejmują razem 
decyzję, że w razie czego, gdyby wydarzyło się coś, 
czego nie planują… Nie stać ich na kolejne dziecko 
albo nie chcą tego dziecka, ponieważ mają już dwój-
kę, trójkę kochanych dzieci, więc po prostu w razie 
zagrożenia czy tzw. awarii decydują się na tę tabletkę. 
I skoro w większości krajów Unii Europejskiej insty-
tucje państwowe, czyli tak naprawdę rządy państw, 
dopuszczają tę tabletkę, mówiąc „tak, u nas jest moż-
liwe, żeby w awaryjnej sytuacji tę tabletkę zażyć”, to 
dlaczego w Polsce ma być inaczej?

Ja pamiętam… To też jest ciekawa historia. Mój 
okręg wyborczy składa się w większości z małych 
miejscowości. Oprócz Stargardu i Świnoujścia, du-
żych miast, są to małe miejscowości. I pamiętam ten 
czas, kiedy po raz pierwszy pojawiła się poważna 
debata o ustawie antyaborcyjnej, która bardzo mocno 
zaostrzała te przepisy i wprowadzała potężne kary. To 
był akurat czas różnego rodzaju wiosennych i letnich 

Gdyby… Bo pani lubi tak… Pani Senator, przepra-
szam, że tylko do pani się odnoszę, ale przed chwilą 
zabierała pani głos. Gdyby pokazywać takie dane, 
gdyby czytać ulotki… Gdyby pani poczytała dane 
dotyczące choćby wprowadzenia edukacji seksualnej 
w krajach wysoko rozwiniętych, na które bardzo czę-
sto się powołujecie, to pani też dokładnie by widzia-
ła, że tam, gdzie jest dobrze przygotowana edukacja 
seksualna – żeby była jasność: ona nie musi się tak 
w szkole nazywać – i gdzie jest świetnie prowadzo-
na, tam inicjacja seksualna młodych ludzi jest opóź-
niona o minimum półtora roku. Minimum o półtora 
roku. Czyli możemy domniemywać, domyślać się, że 
młody człowiek już nie jest tak młody i jest bardziej 
świadomy, podejmując takie decyzje. Wtedy też wie 
dokładnie tak naprawdę, jaka metoda zabezpieczenia 
przed niechcianą ciążą może mu być pomocna. I na 
to zwracam uwagę. Ale u was, w tym systemie wa-
szego myślenia tego nie ma. I szkoda, Pani Senator. 
Szkoda, dlatego że nic tak naprawdę nie dzieje się, 
jeśli będziemy edukowali się o swoim ciele, o tym, co 
nas otacza, co nas dotyczy, co dotyczy tak naprawdę 
naszej seksualności, naszego ciała. Szkoda, bo to tak 
naprawdę prowadzi, Pani Senator, do wielkiego zakła-
mania i do wielkich problemów, które płyną później 
z faktu, że edukacji seksualnej nie ma.

Rzecz druga, i bardzo istotna. Brakuje edukacji 
seksualnej, brakuje tak naprawdę informowania o tym, 
co się w ogóle dzieje, jeżeli chodzi o leki w Polsce. Ja 
miałem ostatnio taką przygodę… „Przygoda” to może 
złe słowo. Miałem takie przypadkowe zdarzenie. 
Otóż jestem u swojego lekarza pierwszego kontaktu. 
Rozmawiamy o różnych chorobach. Ja zwracam się 
ze swoim problemem, jaki mam, i pani doktor poka-
zuje mi jedną z maści, którą można normalnie kupić 
w aptece, a która jest na leczenie grzybicy paznokci 
– dziś okazuje się, że grzybica to jest w ogóle jeden 
z większych problemów cywilizacyjnych. Pokazuje 
mi skład tych maści i różnych preparatów, a one na-
sycone są bardzo różnymi substancjami, które kiedyś, 
wydawało się, były substancjami bardzo groźnymi, 
ważnymi, mocnymi, istotnymi i były tylko na receptę. 
Dziś, kiedy nauka idzie bardzo mocno do przodu, kie-
dy postęp technologiczny w medycynie jest tak duży 
– a przypominam, że powołujecie się na postęp tech-
nologiczny i powołujecie się tak naprawdę na zmie-
niający się świat – kiedy możemy bardzo dokładnie 
zbadać poszczególne substancje, które są w lekach, 
i dokładnie wiedzieć, jakie są ich następstwa… Na 
podstawie tych badań laboratoryjnych, przeprowa-
dzanych również przez instytucje państwowe w da-
nych państwach, podejmowane są decyzje, że różne 
leki dopuszcza się do sprzedaży bez recepty, dlatego 
że w danym momencie one są potrzebne, dlatego że 
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(senator G. Napieralski) lek ma swoje przeciwwskazania, a każda ulotka po-
kazuje, jakie są zagrożenia. To co, mamy wszystkie 
leki wycofać dzisiaj ze sprzedaży? Mówię o lekach 
bez recepty, nie mówię o lekach na receptę. Proszę 
sobie dzisiaj kupić witaminę C, aspirynę, różne leki, 
które bierzemy, magnez…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Przeciwbólowe.)
Właśnie, przeciwbólowe. No, poczytajmy te ulot-

ki. Bo ja już nie chcę tego cytować ani przytaczać.
I stąd w obecnej sytuacji takie moje zdziwie-

nie, że właśnie w ten sposób do tego podchodzi-
cie. Ostatnio na tej sali dyskutowaliśmy o ustawie 
dotyczącej aptek. Zwracaliście uwagę, że „apteka 
dla aptekarza” to jest rozwiązanie, które jest naj-
lepsze dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego że tylko 
aptekarz wie, co jest najlepsze dla nas, dla pacjen-
tów. Być może tak, być może nie. Ale ja mogę pani 
senator powiedzieć jedno: że kiedy idę do swojej 
apteki i podchodzę do okienka… I nie dzieje się 
tak tylko dlatego, że jestem osobą rozpoznawalną 
i politykiem, tak samo się dzieje z każdą inną osobą, 
która do tego okienka podchodzi. Kiedy ktoś kupuje 
dany lek albo pyta o dany lek, to osoba po drugiej 
stronie daje mu rzetelną informację. Ja wielokrotnie 
to słyszałem i na pewno państwo na tej sali też to 
słyszeliście. Możemy zrobić dzisiaj takie doświad-
czenie, że każdy z nas pójdzie dzisiaj do innej ap-
teki i zapyta o jakiś lek. Na receptę, bez recepty, 
silniejszy, mocniejszy… I jak popytamy w aptece, 
to każdy farmaceuta nam odpowie. I tak samo jest 
w przypadku tabletki „dzień po”. Też farmaceuta 
nas poinformuje o wszystkich jej skutkach.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Tak, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …wykorzy-

stał pan już czas.)
No, tak właśnie myślałem.
Chciałbym bardzo serdecznie, Panie Marszałku, 

podziękować. Wysoka Izbo, dziękuję bardzo za wy-
słuchanie. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Oczywiście kieruję te słowa do pani senator 

Czudowskiej i do wszystkich senatorów. Chciałbym 
powiedzieć, Pani Senator, Szanowni Państwo, po wy-
stąpieniu pana senatora Wojtyły, że zapewniam panią, 
że nasza odporność na wiedzę ani nie drgnęła. My po 
prostu nie mamy odporności na wiedzę. My po prostu 

pikników, które organizowano w tych właśnie małych 
miejscowościach. No, muszę wam powiedzieć, że ko-
biety i mężczyźni byli tam bardzo zaniepokojeni. Oni 
powiedzieli mi coś ciekawego, na co nie zwracałem 
nigdy uwagi. Otóż te wszystkie bardzo restrykcyjne 
przepisy – a zapis o tabletce „dzień po” jest restryk-
cyjny – tak naprawdę uderzą właśnie w nich, w małe 
miejscowości, w małe miasteczka, dlatego że tam 
jest problem z dostępem do lekarza, szczególnie do 
lekarza specjalisty. Tam jest też mniejsza świadomość 
różnych procesów, które zachodzą w społeczeństwie. 
Tam jest tak naprawdę trochę trudniej niż w dużych 
miastach, jakimi są Warszawa, Szczecin czy Gdańsk. 
I kiedy odbieracie państwo możliwość… A wyobraź-
my sobie sytuację gwałtu w małej miejscowości. 
Czytamy często o tym na internetowych portalach, 
widzimy to w telewizji czy słyszymy o tym w radiu. 
Coś się wydarzyło po dyskotece, po zabawie. No, 
dochodzi do takich właśnie zdarzeń. Wiemy, że do-
chodzi, więc nie ukrywajmy tego. I co wtedy? Mamy 
skazywać kobietę na niechcianą ciążę tylko dlatego, 
że została zgwałcona?

Nie wiem, dlaczego tak bardzo uwzięliście się na 
ten jeden lek, który służy wam dzisiaj do tego, aby ro-
bić wokół tego całą polityczną debatę, a nie patrzycie 
na to całościowo, zaczynając od edukacji seksualnej 
– nie tylko w szkole – ale też od pełnej informacji, 
która powinna być dostępna. Przecież dokładnie 
wiemy, że jeżeli chce się rozmawiać o antykoncep-
cji hormonalnej, to idzie się do lekarza ginekologa 
i rozpisuje się ją bardzo dokładnie. Przeprowadza 
się badania i lekarz przepisuje lek, który bierze się 
bardzo często, cyklicznie. Od tego dnia do tego dnia 
łyka się go codziennie. Wiemy dokładnie, na czym 
polegają inne metody antykoncepcyjne. Ta tabletka – 
w takiej, a nie innej dawce – jest tabletką awaryjną. 
Bardzo proszę, żebyście nas jednak posłuchali, bo 
nawet w waszym środowisku są, jak widać i słychać, 
wątpliwości co do tego. I, bardzo proszę, zwróćcie 
na te wątpliwości uwagę, bo nie ma sensu prowadzić 
debaty ideologicznej. Rozmawiamy tu dzisiaj o tym, 
żeby wszystkie Polki i wszyscy Polacy czuli się w tym 
kraju bezpiecznie, i mieli poczucie, że nasza ojczyzna 
jest nowoczesna i otwarta i że dba o nas bez względu 
na to, z której strony sceny politycznej na nią patrzy-
my. A ja mam takie poczucie, że wy chcecie nas po 
prostu pozamykać w kokonach. To jest takie podejście 
ideologiczne, niepotrzebne w ogóle, bo antykoncepcja 
naprawdę nie robi nic złego, nie łamie żadnych praw, 
nie niszczy żadnych wartości. Nie wiem, skąd nagle 
taki atak, skąd taka niechęć, skąd te argumenty, że 
ta tabletka stanowi dla kobiety jakieś zagrożenie. No, 
sama pani wyciągała te ulotki. Gdybyśmy czytali 
wszystkie ulotki, które są dzisiaj w lekach… Każdy 
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(senator L. Czarnobaj) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Senator 
Sprawozdawco!

Słuchałem pani z wielką uwagą i szacunkiem. 
Niezależnie od tego, czy pani poglądy mi odpowia-
dają, czy mi się podobają, chętnie słuchałem pani 
bardzo dokładnych odpowiedzi na pytania, które były 
zadawane. Słuchałem także specjalistów, szczególnie 
lekarzy, i chcę powiedzieć, że… Chcę podziękować 
PiS za tę ustawę, szczególnie za ten fragment dotyczą-
cy ellaOne, czyli pigułki „dzień po”, bo to jest propo-
zycja jedynie ograniczenia, a przecież mogliście za-
proponować zakaz stosowania tej pigułki. Słysząc te 
głosy, w zasadzie oprócz 2 wystąpień, uznać można, 
że w zasadzie powinien zostać wprowadzony zakaz 
stosowania tej pigułki, a tu proponujecie tylko ogra-
niczenie. No ale to jest ograniczenie w taki sposób, 
że stosowanie tej pigułki przestaje mieć sens. Jeżeli 
ta pigułka nie będzie zażyta dzień po czy 2 dni po… 
Po wypisaniu recepty przez lekarza to w zasadzie 
będzie pigułka „tydzień po”. (Oklaski)

(Senator Waldemar Kraska: Dlaczego?)
Bo trzeba stanąć w kolejce i zapisać się do lekarza. 

To nie jest sytuacja zagrażająca życiu czy zdrowiu, 
więc nie natychmiast… To jest propozycja „tydzień 
po” a może nawet „2 tygodnie po”. W związku z tym 
stosowanie tej pigułki przestaje mieć jakikolwiek 
sens. Może być tak, że ktoś zapobiegawczo zaopa-
trzy się wcześniej… No ale jest to pigułka, która ma 
uniemożliwić zajście w ciążę w sytuacjach niechcia-
nych, a w związku z tym zaskakujących i nieprze-
widzianych.

Został tutaj zastosowany pewien zabieg, z któ-
rym od czasu do czasu mamy do czynienia przy 
okazji ustaw ogólnych, bardzo szerokich i potrzeb-
nych, niewzbudzających kontrowersji. Ta sprawa 
kontrowersyjna jest tak zapisana, że gdyby ktoś nie 
wskazał, o co chodzi, to w zasadzie w ogóle można 
by tego nie dostrzec. Nowy przepis art. 23a ust. 1a 
brzmi: „Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, 
wskazane w charakterystyce produktu leczniczego 
do stosowania w antykoncepcji, otrzymują katego-
rię dostępności, o której mowa w ust. 1 pkt 2”. My 
w Senacie wiemy, o co chodzi, ale laik nie zorientuje 
się… To jest schowane, to jest po prostu schowane 
w tej ustawie, ustawie, jak mówię, potrzebnej.

Argumentacja, której słuchałem, dla mnie jest jasna. 
Argumentacja i cała dyskusja były skoncentrowane na 
tym, czy to jest pigułka wczesnoporonna, czy nie, czy 
środek antykoncepcyjny. Po wysłuchaniu wystąpień, 
szczególnie lekarzy, dla mnie jest jasne, że to nie jest 
środek wczesnoporonny – jest to środek antykoncepcyj-
ny. Te niesłuszne argumenty, że inne środki antykon-
cepcyjne hormonalne, które kobiety stosują w Polsce 
chyba od 20 lat… One kiedyś były bardzo modne, teraz 

chłoniemy tę wiedzę zawsze i chętnie ze wszystkich 
wystąpień, i profesorskich, i senatorskich.

Chciałbym tu zaapelować, żebyście państwo w ra-
mach tego zwiększania lub zmniejszania różnego 
rodzaju odporności zwiększyli swoją możliwość 
wsłuchiwania się w to, co mówią Polki. Po prostu 
posłuchajcie nie tylko jednej z rozgłośni, tylko 5 roz-
głośni w Polsce. I posłuchajcie, co Polki mówią o tej 
tabletce i w ogóle o tej drodze.

(Senator Waldemar Kraska: Której rozgłośni?)
Zapomniałem.
To było po pierwsze.
Po drugie, chciałbym powiedzieć, że wystąpie-

nia i pana senatora, pana prof. Stanisławka, i pani 
senator, i pana senatora Napieralskiego potwier-
dzają moją tezę, że przecież na takim poziomie, 
chętnie wsłuchując się w wiedzę, którą pan senator 
prezentował, powinniśmy mieć czas, żeby rozma-
wiać w ramach kompleksowej ustawy o prawie far-
maceutycznym itd. Chodzi mi o to, żebyśmy mieli 
czas. A stało się tak, że państwo w ważnej ustawie, 
o której mówiła pani senator, obok bardzo ważnych 
elementów tejże ustawy wpisujecie jeden element 
dotyczący pigułki „dzień po”. I to budzi niepokój, 
nie tylko nas, lecz także dużej części Polek, które 
czytają, wsłuchują się w dyskusję, którą tutaj pro-
wadzimy.

I na koniec chciałbym powiedzieć tak: Pani 
Senator – chciałbym zwrócić się osobiście do pani – 
absolutnie nie będę cytował tego zdania, bo ono może 
jest tutaj najmniej istotne. Ważniejsze jest wrażenie. 
Bo wrażenie jest ważniejsze od faktów.

(Senator Dorota Czudowska: Nie powinno tak 
być.)

Nie powinno tak być, ale niestety, Pani Senator, 
tak w życiu jest. I jeżeli pani odniosła wrażenie, że 
ja chciałem jakimiś elementami cytowania pani lub 
niecytowania, mniej lub bardziej dokładnie, panią 
ośmieszyć, to chcę powiedzieć, że absolutnie nie było 
to moim celem. To po pierwsze.

A po drugie, nawet jeżeli tak się stało, to przepra-
szam. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos zabierze pan marszałek Borusewicz. Proszę 
bardzo.
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(senator B. Borusewicz) Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Miałem nie zabierać głosu – jestem co prawda 

lekarzem, ale chirurgiem, więc moja wiedza na te-
mat ginekologii i położnictwa jest na pewno ogra-
niczona – ale sprowokowało mnie do wystąpienia 
wystąpienie pana marszałka. Panie Marszałku, pan 
w swoim wystąpieniu wprowadza Polaków w błąd, 
bo jest to nieprawda, że dostęp do lekarza w Polsce 
w obecnym czasie wynosi od 3 do 5 dni, jak pan 
powiedział. Jeżeli ktoś chce się udać do lekarza, 
do swojego lekarza rodzinnego, to może to zrobić 
codziennie. A jeżeli chodzi o godziny popołudnio-
we, kiedy lekarz rodzinny już nie przyjmuje, to jest 
tzw. nocna i świąteczna pomoc lekarska, dostępna 
w każdym miejscu w kraju, i w ciągu kilku godzin 
można się udać do lekarza i uzyskać każdą poradę. 
Myślę więc, że mówiąc to, o czym pan mówi, wpro-
wadza pan Polaków w błąd i mówi pan po prostu, 
Panie Marszałku, nieprawdę.

Jeśli chodzi o następny głos, który…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, proszę bardzo.)
…temat, który był poruszony też przez pana sena-

tora w poprzednim wystąpieniu, dotyczący tego, że to 
partnerzy czasem chcą pójść do aptekarza i poradzić 
się go, czy taką tabletkę mogą zażyć, czy też nie mogą 
jej zażyć… Tylko, proszę państwa, państwo sami 
sobie troszeczkę zaprzeczacie. Dwa tygodnie temu, 
kiedy była u nas ustawa „apteka dla aptekarzy”, z tej 
sali padały takie głosy, że właściwie po co aptekarz 
w aptece, wystarczy, że jest sprzedawca, on wszystko 
sprzeda, tak jak mu wiedza medyczna nakazuje, więc 
aptekarza właściwie nie powinno być w aptece. W tej 
chwili mówicie, że to właśnie aptekarz jest tą osobą, 
która będzie udzielała porady i będzie namawiała do 
zażycia danej tabletki lub odstręczała od tego.

Następną kwestią, o której tutaj nie mówimy, jest 
to, że ta tabletka zawiera potężną dawkę hormonalną. 
Załóżmy sobie przypadek, że młoda osoba w ciągu 
tygodnia miała 7 razy stosunek płciowy, codziennie, 
i codziennie przyjmuje taką tabletkę. Czy państwo 
wiecie, jakie to jest spustoszenie dla organizmu tej 
młodej kobiety? Jakie może nieść skutki w jej później-
szym dorosłym życiu, kiedy będzie chciała założyć 
rodzinę, mieć dzieci i pojawią się problemy? My nie 
zakazujemy tej tabletki. My chcemy, żeby dostęp do 
tabletki był tylko i wyłącznie na podstawie recepty po 
wcześniejszej rozmowie z lekarzem. Ja nie wyobra-
żam sobie, żeby młoda osoba opowiadała w aptece 
o swoich przeżyciach aptekarzowi, kiedy w kolejce 
stoi za nią 20 osób. Ja sobie tego nie wyobrażam, 
Panie Senatorze, żeby pan w aptece stał przy okienku 

chyba są mniej modne. Chodzi o te powszechnie stoso-
wane. Ta antykoncepcja hormonalna też jest szkodliwa, 
więc gdzie tu jest logika? Jeżeli i pigułka „dzień po”, 
i antykoncepcja, i pigułki hormonalne są szkodliwe, to 
trzeba myśleć o ograniczeniu tego i tego, a pan minister 
chce ograniczyć tylko ten nowy środek, który wszedł na 
polski rynek. Dla mnie też… Myślę też o przyszłości, 
każdy polityk musi projektować przyszłość, myśleć, co 
będzie dalej. Co było? No było to, że rząd PiS wycofał 
się z finansowania in vitro, tego, co rząd Platformy wpro-
wadził poprzednio po długich dyskusjach, także tutaj 
i wewnątrz Platformy. Wycofał się z finansowania in vi-
tro. Teraz wycofuje – tak to trzeba nazwać – stosowanie 
pigułek „dzień po”, bo tak to należy oceniać. Pigułka 
„dzień po”, którą się stosuje kilka dni po, przestaje mieć 
jakikolwiek sens. Ja się obawiam… Bo są głosy – i z tym 
się zgadzam, to także mój głos – że antykoncepcja hor-
monalna też jest szkodliwa. Obawiam się jednak o tym 
mówić, żeby nie sugerować, że tej antykoncepcji też 
trzeba zabronić albo ją ograniczyć.

W jakim kierunku my więc idziemy? Czy to jest 
analiza z medycznego punktu widzenia, czy realizujemy 
jakąś wizję ideologiczną? Za chwilę będzie jakiś nowy 
środek, bo przecież nauka nie stoi w miejscu. Czy chce-
my sobie tym zablokować… I jeszcze sytuacja, która, 
jak myślę, jest skrajna, na szczęście nie jest tak częsta. 
W sytuacji gwałtu, jeżeli ta pigułka nie zostanie zasto-
sowana, jeżeli kobieta, dziewczyna nie będzie miała 
takiej możliwości, nie zdąży, to co pozostaje? Pozostaje 
aborcja, która jest przecież dopuszczalna w tych trzech 
wypadkach. W trzech wypadkach ona jeszcze nie zosta-
ła zakazana w ustawie antyaborcyjnej, bo to przecież jest 
ustawa antyaborcyjna. Ciąża w sytuacji przestępstwa, 
czyli gwałtu, kazirodztwa i nieuleczalnych wad płodu 
może zostać przerwana. A więc zostaje tylko aborcja. 
Ja tylko zwracam uwagę tym, którzy oczywiście chcą 
zablokować całą aborcję, że idą w tym kierunku. I w tym 
przypadku będzie tylko taka możliwość.

Niezależnie od tego, jak oceniam tę ustawę, w tej 
sytuacji, jeżeli nie przejdzie poprawka ograniczają-
ca, z którą mogę się zgadzać – uważam, że powin-
no się przyjąć stosowanie recept dla kobiet do 18 
lat – to trudno będzie nad tym głosować. To nie my 
stworzyliśmy taką sytuację, że mając ustawę, dużą 
i ważną ustawę, dyskutujemy tylko na ten temat. To 
nie my stworzyliśmy taką sytuację. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę o zabranie głosu pana senatora Waldemara 

Kraskę.
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(senator W. Kraska) (Senator Waldemar Kraska: Nie musi być spe-
cjalista.)

No ale ja opowiem o specjaliście, żeby była ja-
sność.

(Senator Stanisław Kogut: To wyście reformo-
wali.)

(Głos z sali: Tak jest.)
Otóż historia, którą opowiem, miała miejsce…
(Głos z sali: Znakomicie.)
…miała miejsce niedawno.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Widzę, że 

pan senator Kogut się zjawił. No, słyszę raczej, sły-
szę…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Przepraszam, ja od sa-

mego początku jestem, Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słyszę, słyszę.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

uprzejmie. Proszę nie przeszkadzać. Pan senator ma 
5 minut, a to niedługo.)

Historia, którą opowiem, miała miejsce już za rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości, niedawno, dotyczyła 
specjalistycznego zbadania kolana, ale najpierw wy-
konania badania USG. Ortopeda, który przyjmuje 
mnie dopiero po miesiącu, bo taki był wolny termin, 
co uważałem za sukces, kieruje mnie na badanie USG, 
piętro wyżej. Jestem zadowolony, że dostaję skiero-
wanie, a on mówi: jeszcze nie wypisuję panu kolejnej 
wizyty, bo muszę wiedzieć, kiedy będzie wykonane 
badanie, proszę wrócić, kiedy ustali pan termin. Idę 
do specjalisty – jest maj – do tego, który wykonuje 
te zdjęcia, w tym samym budynku. Pani zza biurka 
mówi: dobrze, 22 lipca. No, dla mnie to ciekawa data, 
szczerze mówiąc. Mówię: dobrze, 22 lipca przyjdę. 
Ale słyszę: nie, nie, 22 lipca pan zadzwoni, bo dopiero 
zaczynamy zapisy. To jest taka anegdotyczna przypo-
wieść, ale pokazuje tak naprawdę, w jakim miejscu 
jeszcze jesteśmy, jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów 
i badania.

Jeszcze raz, Panie Senatorze, powtarzam – bo my-
ślę, że marszałek Borusewicz dotknął bardzo poważ-
nej kwestii – otóż ta tabletka, która została wpisana, 
i tak jak powiedziałem wcześniej, w wielu krajach jest 
dostępna bez recepty i jest traktowana jako awaryjna, 
tak naprawdę jest awaryjna dlatego, że potrzebujemy 
jej nagle. Ona działa tak naprawdę w określonych 
warunkach. I pamiętajmy o tym.

I powiem panu jeszcze na koniec, Panie Senatorze… 
Tak jest dzisiaj i, jak mówiłem wcześniej, możemy 
zrobić takie doświadczenie. No, pójdźmy do apte-
ki. Ja nie spotkałem się jeszcze w aptece z sytuacją, 
żeby gdy ktoś o coś zapyta, farmaceuta nie udzielił 
odpowiedzi, nie poradził, nie podpowiedział, nie po-
wiedział o konkretnej sprawie, o którą pytamy. Nie 
ma takiej apteki. Nawet jeżeli jest kolejka…

i o takich sprawach opowiadał. A pan mówi, że młoda 
para uzyska informacje w aptece.

Do tej pory wszystkie leki antykoncepcyjne były 
na receptę, a ten lek był z tego wyłączony. Myślę, że 
powrócenie do tego, żeby to też było na receptę, jest 
dobrym rozwiązaniem, i myślę, że po wielu latach, po 
jakimś czasie także państwo przyznacie, że mieliśmy 
rację. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grażyna Sztark: Zapłaci i się dowie.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Napieralskiego. 5 minut pan ma.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, Panie Senatorze, proszę nie wpro-

wadzać w błąd Polek i Polaków i nie kłamać, bo nikt 
nie mówił przy okazji debaty o aptekach o tym, że 
nie chcemy, żeby farmaceuci byli w okienku. To jest 
nieprawda.

(Senator Waldemar Kraska: Tak było.)
No nie, no nie. Mówiliśmy o czymś innym. My 

chcieliśmy, żeby w okienku, w tym miejscu, w któ-
rym podajemy recepty i odbieramy lek, pracowała 
osoba kompetentna, czyli dobrze wykształcony far-
maceuta. Mówiliśmy tylko o tym, że zarządzanie 
apteką jako budynkiem, miejscem, jako firmą może 
znajdować się w rękach innej osoby. To po pierwsze.

Po drugie – lubię powoływać się na różne historie 
i znowuż się powołam – à propos dostępu do specja-
listów. Opowiem panu moją historię.

(Senator Waldemar Kraska: Inny specjalista.)
A ginekolog jest kim? Lekarzem pierwszego kon-

taktu?
(Głos z sali: Ale każdy lekarz może…)
(Senator Waldemar Kraska: Każdy lekarz może 

tę receptę wypisać.)
(Głos z sali: Każdy lekarz.)
No, Szanowni Państwo…
(Senator Waldemar Kraska: Nawet chirurg może 

wypisać tę receptę.)
Ale bądźmy profesjonalni. No przecież kiedy 

przyjdziemy do lekarza pierwszego kontaktu, odeśle 
nas po receptę do ginekologa.

Opowiem wam szybko historię, jak… Pan senator 
mówi, że zadzwonimy do lekarza, zaraz się zapiszemy 
i za chwilę będzie, że tak powiem, usługa wykonana, 
czyli będzie spotkanie ze specjalistą.

(Rozmowy na sali)
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(senator G. Napieralski) Ale na początek chciałbym odnieść się do głosu 
pana senatora Grzegorza Napieralskiego – bardzo 
ciekawego zresztą – który jakby połączył tę kwestię, 
o której dzisiaj mówimy, z kwestią edukacji seksu-
alnej. Ja się tego spodziewałem, ale pana na pewno 
zdziwi dzisiejszy artykuł w „The Times”. W Wielkiej 
Brytanii spadła liczba ciąż wśród nieletnich, ponie-
waż zabrakło pieniędzy na edukację seksualną. To 
jest dzisiejszy artykuł, polecam. Warto czasami na 
te sprawy popatrzeć w ten sposób, czy przypadkiem 
naszymi działaniami nie napędzamy pewnych nieko-
rzystnych procesów.

Teraz te dwie sprawy, o których mówiłem. Kilka 
razy, bez rozwijania argumentacji, padł taki zarzut 
wobec tej wprowadzanej zmiany, że jest to zmiana 
ideologiczna. Ja mam, powiedziałbym, to samo spo-
strzeżenie, tylko że w drugą stronę, że tak powiem. 
Otóż z powodów ideologicznych ta tabletka została 
wprowadzona jako preparat dostępny bez recepty. 
Ponieważ państwo nie rozwijali tej kwestii, pojawił 
się tylko wątek Kościoła w wypowiedzi pani sena-
tor Zdrojewskiej, to ja też nie będę jej rozwijał. Ale 
o tej sprawie naprawdę można długo mówić, dlaczego 
jest właśnie również podłoże ideologiczne tego typu 
działań.

Druga kwestia, którą państwo też próbowali roz-
wikłać: preparat aborcyjny czy preparat antykon-
cepcyjny. Ja sięgnąłem do takiego materiału, który 
opublikował Uniwersytet Princeton po to, żeby pro-
pagować kwestie aborcji awaryjnej wśród studentów 
i żeby poszerzyć ich wiedzę. Ten materiał został opra-
cowany przez naukowców, którzy zadeklarowali – to 
jest bardzo istotne, bo cały czas mamy z tym problem 
– że nie ma żadnego interesu finansowego w tym, 
aby bronić stanowiska za lub przeciw w odniesieniu 
do tych leków. Ci naukowcy… Przywołam tu tyl-
ko jedno zdanie: żeby korzystająca z tego preparatu 
kobieta była należycie poinformowana – wiemy, że 
kategoria świadomej zgody pacjenta jest w tej chwili 
w medycynie bardzo ważna – musi ona wiedzieć, że 
tabletka zapobiega ciąży przede wszystkim poprzez 
opóźnienie lub zahamowanie owulacji lub zahamo-
wanie zapłodnienia, ale nie jest naukowo możliwe 
definitywne wykluczenie tego, że może hamować 
implantację zapłodnionego jaja w endometrium, czyli 
że może mieć działanie aborcyjne. A więc powiedzmy 
sobie, że każda kobieta czy dziewczyna biorąca ten 
środek powinna mieć świadomość, że potencjalny 
efekt aborcyjny jest tu niewykluczony. Dla wielu ko-
biet może mieć to znaczenie.

Proszę państwa, ta kwestia, moim zdaniem, jest 
kardynalna. Myśmy tutaj wielokrotnie porównywali 
ten lek z lekami antykoncepcyjnymi i z innymi leka-
mi, które są wydawane bez recepty. Mówiliśmy też 
o efektach ubocznych tego leku. A teraz powiedzmy 
– to jest kluczowy element – jaki jest właściwy efekt 

(Senator Dorota Czudowska: Widocznie nie py-
tamy.)

No dobrze, ale to od nas zależy, czy pytamy. Ale 
jeżeli zapytamy, to w każdej takiej sytuacji farma-
ceuta odpowiada.

I powiem państwu, że myślałem, że to może być 
tak, że gdy przychodzi polityk, to inaczej go się trak-
tuje. Nie, farmaceuci wszystkich traktują jednakowo, 
bez względu na to, kto pyta, taka odpowiedź po prostu 
zostaje udzielona. Jeżeli ktoś chce zapytać, to zapyta 
i dostanie taką informację.

Dziś – i to są tak naprawdę najważniejsze słowa 
marszałka Borusewicza – jeżeli wprowadzicie re-
ceptę, ta tabletka nie będzie miała żadnego sensu, 
szczególnie w tych małych miejscowościach i mia-
steczkach, w których dostęp do lekarza jest bardzo 
trudny. I nie mówcie tutaj, na tej sali, że jeżeli ktoś 
nagle będzie potrzebował takiej tabletki, to zatelefo-
nuje, będzie miał ustaloną godzinę i od razu będzie 
miał receptę.

Panie Senatorze, na koniec jeszcze jedna kwestia. 
Otóż ponieważ czas działania tej tabletki jest bardzo 
krótki, a wiemy dokładnie, o czym mówimy w tej 
sali, to prawda jest taka, że ginekolog, który chciałby 
wypisać nam tę receptę, też nie przeprowadzi żadnych 
badań. Może tylko przeprowadzić z nami krótką roz-
mowę, uzyskać krótką informację tak naprawdę na 
temat stanu naszego zdrowia, rozmowę, którą może 
przeprowadzić również farmaceuta w aptece. No bo 
nie stać go będzie na poświęcenie dodatkowego czasu, 
żeby takiej szerszej analizy dokonać.

Tak więc recepta tak naprawdę spowoduje, że ta 
tabletka będzie zbędna w aptece, bo już nikt nie bę-
dzie jej używał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała 

Ślusarza.

Senator Rafał Ślusarz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cicho.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, Panie Senatorze.)
Zabieram głos ze względu na dwie sprawy, które, 

jak mi się wydaje, nie wybrzmiały w czasie dzisiejszej 
debaty wystarczająco mocno albo przynajmniej nie 
zostały jakby skonfrontowane z innym stanowiskiem.
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(senator R. Ślusarz) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 516, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 516 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, 
senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Połączone Komisja Środowiska oraz Komisja 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pochyliły 
się wczoraj nad…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie słychać pana.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

może pan podnieść mównicę. Całą mównicę można 
podnieść.)

Już.
Komisje omówiły zmianę ustawy – Prawo geolo-

giczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw pole-
gającą na implementacji do prawa polskiego dyrekty-
wy Unii Europejskiej, która ma na celu ograniczenie 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii podczas pro-
wadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznaw-
czej i wydobywczej dla złóż węglowodorów w gra-
nicach obszarów morskich, tzw. dyrektywy offshore. 
Wprowadzone mechanizmy zapewniają ochronę śro-
dowiska naturalnego oraz poprawę bezpieczeństwa.

Obecny na posiedzeniu połączonych komisji se-
kretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz 
Orion Jędrysek w sposób komplementarny omówił 
ustawę, skutkiem czego nie było ze strony uczestni-
ków posiedzenia, w tym senatorów, pytań ani chęci 
do dyskusji. Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności Andrzej Stanisławek 
wniósł o przyjęcie ustawy bez poprawek, a zgroma-
dzeni senatorowie jednogłośnie poparli ten wniosek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

przyjęcia tego leku, nie uboczny. Co ten lek naprawia? 
Jaki jest zdrowotny efekt przyjęcia tego leku? Mamy 
taką wiedzę o lekach przeciwbólowych czy o lekach 
onkologicznych. A jaki tutaj jest efekt zdrowotny? 
Otóż, nie ma żadnego efektu zdrowotnego przyjęcia 
tego leku. U zdrowej kobiety wywołuje on zakłó-
cenia. To jest pierwotny efekt leku. Jeżeli mamy do 
czynienia ze zdrową kobietą i ta zdrowa kobieta ma 
brać preparaty… Zgodnie z tym, o czym wspomniał 
pan senator Napieralski, że odpowiedzialne państwo 
powinno brać odpowiedzialność za swoich obywateli, 
w tym wypadku za kobiety, akt wycofania tej pigułki 
z zakupu z lady, ze sprzedaży w formule OTC jest 
przejawem odpowiedzialności państwa. Bo zdrowa 
kobieta sięga po ten środek po to, żeby zakłócić funk-
cje organizmu i jeszcze płaci za to efektami ubocz-
nymi. W tym momencie…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A strona psy-
chologiczna, psychiczna, życiowa?)

…nasze państwo powinno zabezpieczyć tę kobie-
tę przed pochopnością tego typu decyzji i poprzez 
lekarza zaopatrzyć ją w argumenty dotyczące tego, 
czy powinna sięgać po ten środek, czy nie. To nie jest 
ideologia, to jest krok ku racjonalizmowi. I dziękuję 
ministerstwu za to, że ten krok wykonało. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Kamiński 

oraz Komarnicki złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli senator Stanisławek oraz senator 
Czarnobaj.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Marek Tombarkiewicz: Dziękuję bardzo.)
Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek A. Bielan) 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 czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fi-
nansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 514, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 514 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W imieniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 
komisji nad ustawą o zmianie ustawy o finansowaniu 
wspólnej polityki rolnej, druk senacki nr 514, druki 
sejmowe nr 1481 i 1503.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu 
wspólnej polityki rolnej wynika z potrzeby umożli-
wienia planowania wydatków z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorzą-
du terytorialnego i organów administracji rządowej, 
które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji 
w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność 
informacyjna” objętego PROW 2014–2020.

Sejm uchwalił ustawę na czterdziestym drugim 
posiedzeniu w dniu 25 maja. Jest to projekt rządowy. 
Komisja senacka zebrała się wczoraj, czyli 30 maja, 
i przyjęła ustawę bez poprawek.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dotyczą-
cymi udzielania wsparcia finansowego w ramach 
działania „Transfer wiedzy i działalność infor-
macyjna” objętego PROW 2014–2020 przewiduje 
się, że w ramach wsparcia dla działań w zakresie 
kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności 
pomoc będzie udzielana na operacje szkoleniowe 
ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności 
zawodowych rolników lub właścicieli lasów w za-
kresie związanym z prowadzeniem działalności 
rolniczej oraz leśnictwem. Działania szkoleniowe 
będą mogły obejmować w szczególności tematykę 
związaną z zarządzaniem, technologią i organizacją 
produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji eko-
logicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, 
rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodar-
stwie, wykorzystaniem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, spółdzielczością, tworzeniem 
i funkcjonowaniem grup producentów, skracaniem 
łańcucha żywnościowego. Operacje szkoleniowe 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Mariusz Orion Jędrysek: Może króciutko…)

Tak?
(Głos z sali: Nie…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Mariusz Orion Jędrysek: Nie.)
Niekoniecznie.
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?

Proszę bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Znalazł się chęt-

ny, pan profesor…)
(Wesołość na sali)
(Senator Krystian Probierz: Przepraszam, ale 

mam pytanie.)
Co zrobić? Proszę.
(Wesołość na sali)

Senator Krystian Probierz:
Jako geolog jestem jak najbardziej zadowolony 

z tego, że ta ustawa trafiła na nasze obrady. Mam 
tylko do pana ministra jedno pytanie: dlaczego teraz, 
dlaczego tak późno? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Krótkie pytanie, więc może pan odpowiedzieć 

z miejsca.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Mariusz Orion Jędrysek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, odpowiedź jest prosta. Termin im-

plementacji tej dyrektywy w Polsce, w ogóle w kra-
jach Unii Europejskiej to był 19 lipca 2015 r. Tego nie 
uczyniono. Po zmianie rządu, podsumowując pewne, 
powiedzmy, zaległości, zabraliśmy się za przygotowa-
nie tego projektu. No i tyle, ile można zrobić w ciągu, 
powiedzmy, roku, ze strony rządu wyszło. Myślę, że 
to i tak w miarę szybko. To wszystko.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
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Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

(senator sprawozdawca J. Łyczak) Senator Józef Łyczak:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, w czasie prac 
komisji nie było mowy na ten temat, ale uważam, że 
to nie będzie miało żadnego wpływu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: Nie. Dziękuję.)

Dziękujemy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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 piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 512, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 512 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 maja 2017 r. usta-
wie o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian 
roślin.

Sejm uchwalił w owym dniu tę ustawę i skiero-
wał ją pod obrady naszej komisji. Komisja wczoraj 
pochyliła się nad jej treścią. Wniesione zostały 2 
poprawki, które zaproponowało Biuro Legislacyjne. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie. I po ponownym 

w ramach tego poddziałania będą prowadzone w for-
mie kursów, szkoleń lub warsztatów.

Projekt przedmiotowej ustawy nie zmienia be-
neficjentów PROW 2014–2020, a jedynie przyznaje 
państwowym i samorządowym jednostkom budżeto-
wym uprawnienie do wyprzedzającego finansowania 
realizowanych operacji.

Ustawa zmienia art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 
maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej 
i przewiduje, że środki z budżetu państwa na wy-
przedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 
otrzymują nie tylko te jednostki sektora finansów 
publicznych, które realizują operacje w ramach pomo-
cy technicznej, ale także państwowe i samorządowe 
jednostki budżetowe realizujące operacje w ramach 
działania „Transfer wiedzy i działalność informa-
cyjna”.

Zwrotu otrzymanych z budżetu państwa środ-
ków, zgodnie ze zmienionym art. 23 ust. 3 ustawy 
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, należy do-
konać ze środków otrzymanych z agencji płatni-
czej tytułem refundacji kosztów kwalifikowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie 10 
dni od dnia otrzymania tych środków na rachunek 
bieżący dochodów właściwej państwowej jednostki 
budżetowej.

Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie omawianej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo. Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, ja mam, Panie Senatorze, takie pyta-

nie: czy podczas posiedzenia komisji rozmawialiście 
państwo na temat wpływu systemu, który odpowiada 
za przekazywanie rolnikom dopłat bezpośrednich, 
w tym kontekście, w kontekście nowelizacji tej usta-
wy? Czy ten problem, czy ta nowelizacja wpływa… 
Czy jest jakaś korelacja pomiędzy właśnie wypłatą 
dotacji bezpośrednich a systemem? Czy ten system 
nie będzie negatywnie wpływał na realizację zapisów 
tej ustawy? Bardzo dziękuję.
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

(senator sprawozdawca T. Romańczuk) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, dotyczące uchwalonej przez Sejm w dniu 
25 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku 
rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku leśnym.

Obie komisje pochyliły się dzisiaj nad treścią owej 
ustawy i wnoszą do Wysokiej Izby, aby Wysoki Senat 
raczył uchwalić załączony projekt uchwały.

Chcę tylko nadmienić, że odbyła się bardzo krótka 
dyskusja i właściwie nie nad meritum ustawy, tylko 
nad tym, czy wnosić, czy uchwalać tę ustawę, czy nie. 
Stosunkiem głosów 8:6 obie komisje zadecydowały 
o rekomendowaniu Wysokiemu Senatowi, aby przyjął 
uchwałę o tej treści. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Ja krótko. Panie Senatorze Sprawozdawco, czy 

zmiana ustawy wpływa na zmianę podatku rolnego, 
czy nie? Czy to zostaje constans?

Senator Tadeusz Romańczuk:
Nie, nie wpływa.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
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 siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybo-
łówstwie morskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 511, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 511 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Waldemara Bonkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Musimy poczekać.)

głosowaniu ustawa… Po głosowaniu projekt uchwały 
został przyjęty przez komisję i skierowany pod obrady 
Wysokiej Izby.

W związku z tym w imieniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wnoszę, aby Wysoki Senat raczył 
przyjąć załączony projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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? Nie widzę.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nikt się 

nie zapisał.)
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 szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawy o podatku leśnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 515, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 515 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Tadeusza 
Romańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie obu połączonych komisji, tj. 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
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Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. Komunikaty

(wicemarszałek A. Bielan) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Punkt ósmy już rozpatrzyliśmy.
(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
A dziewiąty?
(Senator Stanisław Kogut: A dziewiąty jutro.)
(Głos z sali: Punkt trzeci też jutro rano…)
Zarządzam przerwę…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Jeszcze 

komunikaty.)
…do jutra, do godziny 9.00 rano.
Ale jeszcze komunikaty, które przeczyta pan se-

nator Sługocki.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-

trzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 517, 
odbędzie się w dniu dzisiejszym, bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 506, 
odbędzie się jutro, tj. 1 czerwca, o godzinie 8.30 w sali 
nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone 
pierwszemu czytaniu projektu uchwały w sprawie 
uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego 
dla Państwa Polskiego, druk nr 518, odbędzie się dziś, 
bezpośrednio po zakończeniu obrad w sali nr 179. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
A teraz przerwa, którą zapowiadałem wcześniej, 

do jutra, do 9.00 rano.
(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 57)

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Idzie, 
idzie.)

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale ministra też 
nie ma.)

Panie Senatorze…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Prosimy 

na mównicę.)
(Senator Stanisław Kogut: Waldek już jest goto-

wy.)
…proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku, wczoraj odbyło się posiedzenie 

komisji poświęcone zmianom w ustawie o rybołów-
stwie morskim. Nikt z członków komisji nie miał do 
tych zmian zastrzeżeń. Można powiedzieć, że ustawa 
została przyjęta jednogłośnie, 1 senator wstrzymał 
się od głosu. Przedstawiamy wniosek o uchwalenie 
jej bez poprawek.

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

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Nie.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Władysław Komarnicki: Nie.)
Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 

nikogo…)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 57)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Michał Seweryński, Adam Bielan i Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dzień dobry, witam państwa.
Wznawiam posiedzenie.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie uznania zasług profe-
sora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego 
– i rozpatrzenie go jako punktu dziewiątego porządku 
obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie uznania zasług profesora 
Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 518, 
a sprawozdanie– w druku nr 518 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
To rzeczywiście ważny moment w naszej sesji, 

kiedy możemy odnieść się do tak wybitnej posta-
ci i zasług tak wybitnej postaci, jaką był profesor 
Zbigniew Brzeziński. Mówię o tym jako osoba, której 
dane było śledzić jego dokonania przez wiele ostat-
nich lat, jako jego przyjaciel i jako ten, który z jego 
dorobku czerpał wiele, wiele mu zawdzięcza.

Ale myślę, że zawdzięczamy mu bardzo dużo wszy-
scy, jak tu jesteśmy na tej sali. Bo to przecież wzór 

polskiego patrioty, który korzenie polskie przeniósł 
za ocean i który bez względu na to, jakie były jego 
losy, czy był bardziej naukowcem, czy politykiem, 
czy strategiem, a umiał łączyć te 3 poważne funkcje 
w swoim życiorysie, zawsze kierował się wartościami, 
które wyniósł stąd, z Polski, z II Rzeczypospolitej, 
i przeniósł na Zachód.

Dlatego też jako grupa senatorów Platformy 
Obywatelskiej zwróciliśmy się do Wysokiego Senatu 
o szybką reakcję i o uznanie uchwałą zasług profe-
sora Brzezińskiego dla Polski. One nie są zasługami 
jednorazowymi. One nie koncentrują się wyłącznie 
na jednym okresie historycznym. Profesor Brzeziński 
w sprawach polskich był aktywny przez długie lata, 
można powiedzieć, że przez całe swoje życie. Jako 
doradca prezydenta Cartera skutecznie wprowadził 
do amerykańskiej doktryny politycznej zestaw praw 
człowieka i swobód obywatelskich jako narzędzie 
do realizowania amerykańskiej polityki zagranicz-
nej, która równała się osłabianiu polityki Związku 
Sowieckiego. Taka była idea Zbigniewa Brzezińskiego 
jako doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby 
za pomocą praw człowieka i wolności obywatelskich 
dokonywać erozji Związku Sowieckiego i Układu 
Warszawskiego. To pierwsza jego wielka zasługa, 
z której korzystaliśmy wszyscy w Polsce.

Warto też przypomnieć nasz wielki, gwiezdny 
czas „Solidarności”, kiedy profesor Brzeziński jako 
doradca prezydenta Cartera uchronił Polskę przed 
inwazją sowiecką. Przecież plany tej inwazji były 
narysowane. Przecież wojska sowieckie stały dookoła 
Polski w grudniu 1980 r. Jak to Brzeziński opisu-
je w swoich wspomnieniach „Cztery lata w Białym 
Domu”, jak to też opisują jego współpracownicy i hi-
storycy, ta interwencja ze strony amerykańskiej po-
wstrzymała Sowietów w zasadzie za pięć dwunasta, 
tuż przed zrealizowaniem planów inwazji na Polskę.

Ale to nie był koniec jego wsparcia dla ru-
chu „Solidarności” i dla opozycji demokratycznej 
w Polsce. Kolejnym czasem, w którym zasługi 
Brzezińskiego były widoczne – one są w naszej pa-
mięci – był czas odzyskiwania przez Polskę niepod-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator sprawozdawca B. Klich) Poza tą uchwałą, Pani Marszałek, chciałbym jesz-
cze z tej trybuny zaproponować, złożyć propozycję, 
która jest naszą wspólną propozycją, grupy sena-
torów Platformy Obywatelskiej. Chciałbym zwró-
cić się do przedstawicieli rządu, do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, do większości Prawa 
i Sprawiedliwości: pomyślmy wspólnie o nadaniu jed-
nej z instytucji państwa polskiego imienia Zbigniewa 
Brzezińskiego. Niech nie tylko uchwała, nasze sło-
wa… Niech jego imię patronuje jakiejś ważnej insty-
tucji w państwie polskim. Może dobrze by było, gdyby 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych służący 
swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych, był nazwany imieniem Zbigniewa 
Brzezińskiego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Bogdana 
Klicha.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

przedstawił pan nam tutaj zarys uchwały oraz 
motywacje wnioskodawców. Pytanie, czy powie-
dział pan wszystko na temat postaci pana profesora 
Zbigniewa Brzezińskiego, szczególnie jeśli chodzi 
o ostatnie lata. W jednym z ostatnich wywiadów 
pan profesor Brzeziński wyraźnie podważa autorytet 
prezydenta USA Donalda Trumpa, twierdząc, że 
nie rozumie on polityki międzynarodowej, a jego 
decyzje motywowane są wyłącznie emocjami i chwi-
lowym impulsem. To byłoby jeszcze do przyjęcia, 
bo jest to przecież wewnętrzna walka w Stanach 
Zjednoczonych, ale w tym samym wywiadzie pan 
profesor ocenia także rząd pani Beaty Szydło i jego 
zaplecze słowami: „Mam wrażenie, że coraz więcej 
osób ma poczucie, że cała ta zabawa z tym dziwnie 
rządzącym rządem jest bardzo, bardzo przejściowa. 
Polska – dodał – zasługuje na lepszą pozycję w świe-
cie”. Podobnie ocenił pan profesor Brzeziński grupę 
osób, które nie zgadzają się z rosyjską interpretacją 
wydarzeń w Smoleńsku. Zacytuję ocenę tej gru-
py osób: „To jest strasznie wredna robota robiona 
widocznie przez parę osób cierpiących na jakieś 
psychologiczne trudności, które, być może, z punktu 

ległości w 1989 r. i wypracowywania sobie należy-
tej pozycji w gronie wolnych krajów zachodniego 
świata. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wielki 
pomysł, wielką ideę Zbigniewa Brzezińskiego, żeby 
pustkę w zakresie bezpieczeństwa, która wytwo-
rzyła się w Europie Środkowej i w której się zna-
leźliśmy, wypełnić Sojuszem Północnoatlantyckim. 
Brzeziński wiedział, że Europa Środkowa bez para-
sola ochronnego ze strony NATO sobie nie poradzi, 
nie poradzi sobie z przyszłą ewentualną polityką im-
perialną Rosji. Brzeziński wiedział o tym, że NATO 
musi się rozszerzyć i objąć kraje Europy Środkowej 
swoim parasolem ochronnym, i wiedział, że Polska 
jest kluczowym elementem w tym postępowaniu. 
Wiedział też, że na Europie Środkowej nie powinno 
się zakończyć. Stąd jego pomysł tego słynnego trój-
kąta, pomysł, aby rozszerzyć NATO, związać Rosję 
specjalnym sposobem współpracy, jakim była Rada 
NATO-Rosja, oraz uczynić z Ukrainy specjalnego 
partnera Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zbigniew 
Brzeziński wiedział, jakie jest znaczenie Ukrainy 
dla bezpieczeństwa Polski. Zbigniew Brzeziński do-
skonale dostrzegał to, co już od dawna było obecne 
w polskiej myśli politycznej, że nie ma bezpiecznej 
Polski bez suwerennej i niepodległej Ukrainy.

Wreszcie, co ważne i co podkreślamy w tej uchwa-
le, Zbigniew Brzeziński także w ostatnich latach był 
aktywny w sprawach polskich – strategicznie wspie-
rał budowę tarczy antyrakietowej na ziemi polskiej, 
wspierał obecność wojsk amerykańskich i wojsk 
natowskich w Polsce, bo dobrze wiedział, że tylko 
instytucjonalizacja NATO w Polsce oraz zapewnienie 
amerykańskiej obecności na naszej ziemi może być 
dodatkowym gwarantem naszego bezpieczeństwa.

Dla wielu niepolityków, ekspertów czy naukow-
ców, Zbigniew Brzeziński był wybitnym strategiem 
i wybitnym pisarzem. Warto przypomnieć tutaj in-
spirującą rolę jego „Wielkiej szachownicy” czy fan-
tastyczne wspomnienia z czasu, kiedy był doradcą 
prezydenta Cartera – „Cztery lata w Białym Domu”. 
Te publikacje, podobnie jak wiele innych książek, 
pozostaną w naszych bibliotekach i mam nadzieję, że 
będą inspirowały nasze dzieci, nasze wnuki do takie-
go myślenia o Polsce i o świecie, jakiemu był wierny 
Zbigniew Brzeziński– myślenia zgodnego z warto-
ściami, myślenia, w którym wartości w polityce są co 
najmniej tak ważne jak interesy, myślenia, w którym 
państwo prawa, wolności i prawa obywatelskie, prawa 
człowieka, demokracja oraz prawa mniejszości od-
grywają równie ważną rolę, jak interesy jednego czy 
drugiego kraju. Na pewno tym wartościom, w szcze-
gólności jeżeli chodzi o politykę amerykańską oraz 
jeżeli chodzi o troskę o Polskę, Zbigniew Brzeziński 
pozostał wierny.
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana profesora Jana 

Żaryna. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Od razu chcę się odnieść do pańskich słów. 

Ewidentnie nie za te słowa, które pan raczył przeczy-
tać, choć i one są prawdziwe, cenimy pana profesora 
Brzezińskiego. Była to postać, którą honorujemy 
dzisiaj nie ze względu na jej wypowiedzi niemiesz-
czące się w katalogu pozytywnych, tylko ze względu 
na cały jej życiorys. A ten życiorys rzeczywiście, 
jak pan senator Klich słusznie powiedział… Nie 
jesteśmy go nawet w stanie tutaj zakreślić. Mówię 
o wielkiej dynamice życiorysu profesora jako na-
ukowca, jako polityka, jako bez wątpienia polskiego 
patrioty.

W związku z tym tylko próby uzupełnienia tego 
wystąpienia, Panie Senatorze… W takiej właśnie 
atmosferze chcę o tym mówić. Chodzi o to, byśmy 
mogli sobie czasem powiedzieć, że mamy czy mie-
liśmy ludzi, co do których razem nie mamy wąt-
pliwości, i państwo, i my, że dobrze służyli Polsce. 
Niewątpliwie Zbigniew Brzeziński należy do takich 
postaci. Oto trzy wątki jego życia.

Pierwszy. Zbigniew Brzeziński był bez wątpie-
nia nie tylko praktykiem politycznym, lecz także 
teoretykiem myśli politologicznej. Był politologiem. 
Był jednym z tych, którzy nas, jako społeczność, 
i cały świat obdarzyli bardzo ważnymi rozważania-
mi na temat definicji totalitaryzmu ze szczególnym 
uwzględnieniem totalitaryzmu komunistycznego. 
Hannah Arendt, Zbigniew Brzeziński i jeszcze tylko 
parę innych osób na świecie podjęli tak daleko idącą 
nie tylko grę praktyczną z tym systemem, lecz także 
grę intelektualną, tzn. że zrozumieli ten system, to 
imperium zła.

Jego i innych definicja totalitaryzmu komunistycz-
nego to definicja, która łączy się pewnymi hasłami. 
Rzecz jasna tylko i wyłącznie hasłowo można o tym 
powiedzieć. Państwo totalitarne to państwowo zarzą-
dzane przez ideologię, w tym przypadku ideologię 
antyludzką, ateistyczną, bez Pana Boga, a także bez 
praw człowieka i obywatela – w takim rozumieniu, 
jakie prezentował Zbigniew Brzeziński. Proszę mieć 
świadomość, że używanie słów nie zawsze wiąże się 
z takim samym ich rozumieniem.

widzenia ludzkiego są zrozumiałe, ale dla których 
nie ma miejsca w życiu politycznym”. I podkreślił, 
że trzeba się nad tym zastanowić. Mam wobec tego 
pytanie do pana jako wnioskodawcy tej uchwały: 
dlaczego nie przedstawił pan wszystkich aspektów 
działalności pana profesora Brzezińskiego, w szcze-
gólności tych, które deprecjonują działania zarówno 
rządu Rzeczypospolitej, jak i części osób, które są na 
tej sali zgromadzone? Dlaczego pan ukrywa pewne 
fakty, nie mówiąc całej prawdy? Czy to przystoi 
tutaj, w Senacie?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze, wielkich postaci nie da się opi-
sać w ciągu 10 minut. I pan wie o tym tak samo 
dobrze, jak ja. Oczywiście, że nie powiedziałem 
wszystkiego o Zbigniewie Brzezińskim. Nie powie-
działem np. o tym, co chyba najlepiej, najbardziej 
naocznie pokazuje, jakim był on polskim patrio-
tą. Nie wiem, jak pan reaguje na pamiątki polskiej 
historii, ale w czasie spaceru po Krakowie przed 
laty, podczas jednej z pierwszych wizyt profesor 
Brzezińskiego, ks. prałat Bielański otwarł dla niego 
skarbiec katedry wawelskiej. Pan zapewne wie, co 
się w tym skarbcu mieści, a jeżeli pan nie wie, to 
wystarczy sięgnąć do Wikipedii. Tam jest włócznia 
św. Maurycego, czyli symbol, który w roku 1000 
oznaczał uznanie naszej polskiej państwowości 
przez Zachód i jest interpretowany jako dowód włą-
czenia Polski, wtedy jeszcze niebędącej królestwem, 
do kręgu cywilizacji zachodniej i do kręgu państw 
odgrywających ważną rolę w Europie. Ks. prałat 
Bielański otworzył tę gablotę specjalnie dla niego, 
dla Brzezińskiego. Gdyby pan popatrzył na oczy 
profesora Brzezińskiego, zazwyczaj przymknięte, 
zazwyczaj skoncentrowane na temacie jego wystą-
pień, i zobaczył w tych oczach łzy, które pojawiły 
się, kiedy po raz pierwszy, po wielu latach przymu-
sowej emigracji, miał szansę zobaczyć ten symbol 
polskości, tę włócznię św. Maurycego, a właściwie 
grot włóczni św. Maurycego, toby pan nie zadawał 
takich pytań, jakie pan w tej chwili zadaje, Panie 
Senatorze. Te łzy w oczach profesora Brzezińskiego 
mówiły wszystko. Bardzo żałuję, że nie powiedzia-
łem o tym wcześniej, bo to jest chyba najlepsza ilu-
stracja patriotyzmu profesora Brzezińskiego, która 
jest odpowiedzią na wszystkie pańskie pytania. 
Dziękuję. (Oklaski)
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(senator J. Żaryn) mnie, jako historykach dziejów Kościoła, jest szcze-
gólnie istotne – w obchody Dnia Polskiego, 3 maja 
1966 r., Dnia Polskiego ustanowionego przez prezy-
denta Stanów Zjednoczonych Johnsona. To też wiel-
ka zasługa Zbigniewa Brzezińskiego i tej drobnej 
polityki takiego urzędnika państwowego, lojalnego 
wobec amerykańskiej ojczyzny, a jednocześnie pa-
miętającego od zawsze, że jest Polakiem i służy pol-
skiej racji. Wtedy ta racja wykluwała się na gruncie 
emigracyjnym. I dlatego tę emigrację podtrzymywał 
w jej projektach, w jej pomysłach politycznych.

I w końcu ostatni mały obraz tego, o czym tutaj 
mówimy. Czerpię tę wiedzę od dzisiejszego politolo-
ga, osoby, która wiele na ten temat pisze, a mianowi-
cie od pana Pawła Kowala. On przypomina o 2 takich 
bardzo ważnych kwestiach. Jedna z nich to reakcja 
– oczywiście bardzo emocjonalna, ale jakże typowa 
dla człowieka o wrażliwości, no, powiedzmy sobie, 
po prostu normalnej – Zbigniewa Brzezińskiego 
na zamach, szczęśliwie nieudany, na papieża Jana 
Pawła II. To był jeden z tych polityków, którzy w spo-
sób bezpośredni próbowali, zresztą skutecznie, do-
trzeć telefonicznie do tych osób, które znajdowały 
się w klinice Gemelli i które wiedziały, jak czuje się 
w danym momencie Jan Paweł II. Polityk, który starał 
się dotrzeć do sióstr, do pielęgniarek, do tych pań, 
które opiekowały się Janem Pawłem II, osoba niesa-
mowicie zatroskana, po ludzku, o zdrowie człowieka, 
który odgrywał dla niego bardzo ważną rolę właśnie 
na tej wspólnej drodze rozumienia praw człowie-
ka i obywatela przez Brzezińskiego i Jana Pawła II. 
Podkreślam tę wspólnotę rozumienia praw człowieka 
i obywatela. Bo dzisiaj często używamy tych samych 
słów, ale inaczej je interpretujemy. Wtedy oni inter-
pretowali je tożsamo.

I ostatnia już uwaga, naprawdę ostatnie zdanie. 
Mianowicie w 1985 r. doszło do tajnego spotka-
nia między Zbigniewem Brzezińskim a generałem 
Wojciechem Jaruzelskim. Przypomnę, że było to już 
po tej ważnej w międzynarodowej polityce zmianie, 
można powiedzieć, geopolitycznej, kiedy Sowieci 
odeszli od projektu dążenia do trzeciej wojny świa-
towej i uznali swoją porażkę technologiczną. Do 
tego tajnego spotkania dochodzi i generał Jaruzelski 
otrzymuje od Zbigniewa Brzezińskiego porcję jedno-
znacznych zdań mówiących o tym, jakie są warunki 
brzegowe dla Amerykanów, jeśli ta ekipa chce być 
uznana za ekipę, z którą będą prowadzone jakie-
kolwiek rozmowy. I po raz kolejny wyciąga kartę, 
Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, i mówi: pra-
wa człowieka i obywatela – w tym przypadku ruch 
„Solidarności” ma być reaktywowany.

Zbigniew Brzeziński ma w swoim życiorysie, 
w swojej biografii na pewno niejedną kartę, której 
my jeszcze dzisiaj nie rozpoznaliśmy, o której nie 
wiemy. Taka jest też wola Stwórcy tej ziemi, że bardzo 

Zbigniew Brzeziński od samego początku wią-
zał prawa człowieka i obywatela z piękną deklaracją 
praw człowieka i obywatela, która w grudniu 1948 r. 
znalazła się w dokumencie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Jest to deklaracja, której aż do poło-
wy lat siedemdziesiątych komuniści nie mogli przyjąć 
do wiadomości, a gdy przyjęli ją pośrednio, to – jak 
się okazało – tylko po to, żeby nadużywać interpreta-
cji tejże deklaracji. Przyjęcie i uznanie tego narzędzia 
przez Stany Zjednoczone jako narzędzia walki z to-
talitaryzmem otworzyło nam drogę do wyjścia z ko-
munizmu. I to jest wielka, wielka zasługa Zbigniewa 
Brzezińskiego.

Profesor zrozumiał totalitaryzm, zrozumiał, że jest 
on oparty na nieludzkiej ideologii, na totalnych for-
mach rządzenia poprzez policję polityczną, cenzurę 
i jednowymiarową propagandę. Tej definicji stał się 
wierny także w praktyce uprawiania polityki wobec 
komunizmu.

Druga kwestia, którą warto przypomnieć, to nie 
tylko wspomniany stosunek do spraw Polski w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, do ruchu 
„Solidarności”. O tym za chwilę jeszcze będzie, to 
będzie trzecia sprawa. O tym wszyscy wiemy, jak 
w grudniu 1980 r. prezydent Stanów Zjednoczonych 
dzięki Zbigniewowi Brzezińskiemu rzeczywiście za-
interweniował w sposób bezpośredni i wymusił na 
Moskwie ustępstwo, by nie wchodziła z wojskiem 
sowieckim na tereny polskie. Dzisiaj to wiemy, je-
steśmy tego świadomi, jako historycy. Ale ta dro-
ga Zbigniewa Brzezińskiego, która wiąże się także 
z ochroną polskich interesów narodowych, jest dużo 
dłuższa. Ja miałem szczęście przeglądać akta emigra-
cyjne rządu polskiego na emigracji oraz Egzekutywy 
Zjednoczenia Narodowego i Rady Trzech. Jak pań-
stwo wiedzą, emigracja podzieliła się. Były, że tak po-
wiem, 2 główne wątki politycznej reprezentacji. I jed-
nym z reprezentantów Rady Trzech na terenie Stanów 
Zjednoczonych był – skądinąd także bardzo znany 
Polak, patriota i emigrant – Zbigniew Stypułkowski. 
Zbigniew Stypułkowski, który traktował Zbigniewa 
Brzezińskiego jako jednego ze swoich uczniów, ale 
także przyjaciół, można powiedzieć, politycznych, 
ponieważ od lat sześćdziesiątych Zbigniew Brzeziński 
był już zatrudniony w administracji amerykań-
skiej. I tam, będąc we wspomnianej sekcji Europy 
Środkowo-Wschodniej, zajmując się sprawami polski-
mi w administracji amerykańskiej, można powiedzieć, 
reprezentował interesy polskiej emigracji niepodle-
głościowej, jako jeszcze wówczas młody, startujący 
do wielkiej polityki człowiek. Między innymi zacho-
wała się korespondencja Zbigniewa Stypułkowskiego 
do Londynu polskiego w sprawie właśnie wielkiego 
zaangażowania Zbigniewa Brzezińskiego – co dla 
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(senator J. Żaryn) bo gdyby był tylko świetnym naukowcem, tobyśmy 
dzisiaj nie czcili jego pamięci. On był politykiem. 
Wyciągał z badań naukowych wnioski, które po-
tem analizował. Był człowiekiem, który w Stanach 
Zjednoczonych jako naturalizowany Amerykanin, 
czyli nieurodzony w Stanach Zjednoczonych, doszedł 
do najwyższej godności, ponieważ był doradcą do 
spraw bezpieczeństwa. To bardzo wysokie stano-
wisko. I nie było to tylko stanowisko formalne; on 
był strategiem polityki amerykańskiej w tym cza-
sie, za czasów Cartera, który był politykiem Partii 
Demokratycznej. A później miał wpływ, jako czło-
wiek z taką pozycją, także na politykę Reagana, 
Busha, na politykę, w której Polska była uwzględ-
niana. On jako polityk amerykański oczywiście re-
alizował interesy amerykańskie, ale pilnował, żeby 
te interesy miały perspektywę polską. I to było wi-
dać. My mieliśmy szczęście, że w sytuacjach bardzo 
trudnych, w sytuacjach zmian lat siedemdziesiątych, 
a potem osiemdziesiątych, w sytuacjach, w których 
mogło się potoczyć różnie, był Zbigniew Brzeziński, 
był Jan Nowak-Jeziorański, a także był Jan Paweł II. 
Mówię to nie bez przyczyny. Otóż były wielokrot-
ne kontakty Zbigniewa Brzezińskiego z papieżem 
Polakiem wtedy, kiedy faktycznie była groźba inter-
wencji rosyjskiej. To był grudzień 1980 r., 6 grudnia ta 
nawała miała ruszyć. Nie chodzi o 1981 r., o grudzień 
1981 r., to rok wcześniej przekazał poprzez Nowaka-
Jeziorańskiego bezpośrednio do nas – telefonicznie, 
otwartym tekstem – informację, że są przygotowania 
do agresji, że dywizje rosyjskie stoją, że pokazują to 
zdjęcia satelitarne, na których można policzyć siły, 
jakie zostały zgromadzone. Skontaktował się także 
z papieżem. I to m.in. spowodowało, że Breżniew 
się zawahał.

Istotne oczywiście było później stanowisko 
Zbigniewa Brzezińskiego w sprawie stanu wojenne-
go. Przecież Zachód dyskutował, co robić, jak robić, 
jak postępować. Była sprawa sankcji, dyskutowana na 
Zachodzie i także w kraju. Kierownictwo podziem-
nej „Solidarności” poparło sankcje. Brzeziński także 
przyjął to do wiadomości i wahanie administracji 
amerykańskiej, Reagana, czy mają być sankcje, czy 
nie – bo przecież sankcje uderzały także w społeczeń-
stwo – zostały przerwane.

Olbrzymie są także zasługi Brzezińskiego w kwe-
stii tego, że administracja Cartera, Amerykanie prawa 
człowieka i obronę praw człowieka przyjęli jako za-
sadniczy wyznacznik swojej polityki i doprowadzili 
osłabiony obóz komunistyczny do tego, że zgodził się 
on na umowę w Helsinkach i na OBWE. To była pod-
stawa, która dawała możliwość zaistnienia opozycji 
w Polsce. Jedna z istotnych podstaw. To dawało opo-
zycji parasol i utrudniało represje, a potem… no, po-
tem już ten ruch się rozwijał. „Solidarność”, Sierpień, 
olbrzymie strajki… Tu stanowisko Brzezińskiego było 

długie lata muszą upłynąć, żeby co mądrzejsi, mam 
nadzieję, historycy potrafili tę biografię dobrze nam 
przedstawić.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Na razie tylko takie małe figury z jego biograficz-

nego dorobku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To wielka strata dla Stanów Zjednoczonych i tak-

że dla Polski, że Zbigniew Brzeziński odszedł. On 
do końca był czynny, do końca interesował się nie 
tylko tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, 
ale także tym, co się dzieje w Polsce. I dobrze, że 
pan senator Czerwiński to przypomniał. Nam akurat 
nie wypadało, bo nie chcieliśmy przystępować do 
dyskusji o dniu dzisiejszym Polski czy dniu dzisiej-
szym Stanów Zjednoczonych. Ta dyskusja toczy się 
w Senacie przy okazji ustaw, przy okazji informacji 
itd. Za chwilę będziemy mieli taką dyskusję, bo bę-
dzie informacja o CBA.

Ale mówię: dobrze, że pan to przypomniał. Tak, to 
prawda, Zbigniew Brzeziński interesował się Polską 
do końca swoich dni. Interesował się tym, co się dzieje 
w Polsce, i był bardzo krytyczny. Ale chcę przypo-
mnieć, że był bardzo krytyczny, a także jednoznacz-
nie krytyczny wobec tego, co się działo w Polsce, co 
się stało w Polsce, co się z Polską stało po 1945 r. Był 
naukowcem, sowietologiem świetnie zorientowanym 
w regionie. Znaczenie w przypadku tego, że patrzył 
znacznie szerzej na region, miało może także to, że 
jego żoną była wnuczka prezydenta Czech, Beneša. 
Czyli nie patrzył tylko na Polskę, ale patrzył na cały 
region.

Ja pamiętam, że zetknąłem się z jego pierwszą 
książką w latach siedemdziesiątych, ze świetną pracą 
o historii Europy Środkowo-Wschodniej „Jedność czy 
konflikty”, w której pokazywał, że to nie jest jednolity 
obszar, że w tej, wydawało się, komunistycznej uraw-
niłowce jednak dochodziło do konfliktów, jednak in-
teresy państwowe czy narodowe także dawały o sobie 
znać. Pisał choćby o konflikcie polsko-czechosłowac-
kim po 1945 r., konflikcie terytorialnym. To dla mnie 
jako młodego człowieka, któremu wydawało się, że 
ten system jest jednolity i że nie ma w nim żadnych 
pęknięć, było rewelacyjne.

Zasługi Zbigniewa Brzezińskiego wiążą się oczy-
wiście nie tylko z tym, że był świetnym naukowcem, 
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(senator B. Borusewicz) Polaka, jakim był profesor Brzeziński, żeby pokazać, 
że Polacy jednak mogą dojść do czegoś w Stanach 
Zjednoczonych.

Ja bardzo promuję to, że Polacy powinni się więcej 
zaangażować politycznie w Stanach Zjednoczonych. 
Jest bardzo dużo ludzi, którzy są polskiego pochodze-
nia, mówią po polsku, mają obywatelstwo amerykań-
skie i bardzo łatwo mogliby się włączyć w politykę 
amerykańską. To by było dobre nie tylko dla Polonii 
w Stanach Zjednoczonych, ale także dla nas. Musimy 
pokazać, że Polska naprawdę liczy się na świecie. 
Pan profesor Brzeziński absolutnie zawsze w 100% 
popierał nie moje, powiedzmy, poglądy polityczne, 
bo był demokratą, ja zawsze byłam ze strony repu-
blikańskiej, ale to jest coś, co jest ponad podziałami 
i absolutnie musimy go uhonorować. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego obrad: informacja o wynikach działalności 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Tekst informacji znajduje się w druku nr 467.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 maja 
2017 r. zapoznała się z przedstawioną informacją i po-
informowała o tym marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana 
Ernesta Bejdę – witam pana ministra bardzo ser-
decznie.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji. Bardzo proszę.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedłożyć w imieniu Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, jako szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, sprawozdanie z jego działalności 
w roku 2016 r.

Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, że rok 2016 
jest pierwszym pełnym rokiem, w którym pełniłem 

jednoznaczne i jego rola jest naprawdę nie do prze-
cenienia.

Tak więc bardzo nam źle, że Zbigniew Brzeziński 
odszedł. Niestety, w polityce amerykańskiej nie mamy 
w tej chwili takich ludzi, nie ma takich znaczących 
osobowości. W związku z tym przy obecnym pre-
zydencie amerykańskim nie ma nikogo, kto by po-
wiedział, że Polska odgrywa istotną rolę. I obawiam 
się, że Polska w tej polityce będzie spychana do roli 
drugo- czy trzeciorzędnej. Oczywiście niedobrze, 
że tak jest, ale jesteśmy już w innym miejscu. Polska 
jest już w innym miejscu. Brzeziński był aktywny 
wtedy, kiedy był nam najbardziej potrzebny, i za tę 
aktywność, za ten patriotyzm… Bo będąc politykiem 
amerykańskim, on do końca był patriotą polskim. To 
nie jest łatwe. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została…
(Senator Alicja Zając: Senator Anders się zgłasza.)
Pani senator Anna Maria Anders.
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Anna Maria Anders: Ja chciałabym dodać 

tylko…)
Pani Senator, zapraszamy na mównicę. Proszę 

bardzo.

Senator Anna Maria Anders:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym powiedzieć, że to, co powiedział pan 

marszałek Borusewicz, jest bardzo ważne, dlatego że 
potrzebujemy dobrego patrioty, dobrego przykładu 
w Stanach Zjednoczonych.

Tak jak powiedział pan marszałek, to była w ostat-
nich latach jedyna osoba z Polski, która naprawdę 
przebiła się w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie 
zgadzam się z panem, że potrzebujemy takich ludzi 
w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem, kie-
dy jestem w Stanach Zjednoczonych, powtarzam, że 
Polska potrzebuje dobrej narracji. Ja skorzystam z dzi-
siejszego dnia, żeby powiedzieć nie tylko do moich 
kolegów z mojej partii, ale też do was, że powinniśmy 
wszyscy się starać, żeby polepszyć wizerunek Polski 
na świecie. To, co się teraz dzieje, to, że są skargi do 
Unii Europejskiej, to, co się dzieje w prasie ze strony 
lewicy – wszystko to robi nieprawdopodobną szkodę 
Polsce na całym świecie. Ja za każdym razem, kiedy 
jestem w Stanach, próbuję podbudowywać Polskę, 
ale to jest tak, jakby zrobić 6 kroków do przodu i 12 
do tyłu. Ja uważam, że powinniśmy może jednak 
skorzystać z tej okazji, z tego przykładu wybitnego 
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(szef E. Bejda) riusza. To rozporządzenie zostało kilka lat później, 
po naszym odejściu zmienione i to spowodowało 
bardzo poważne ograniczenie w naborze, ponieważ 
bardzo dużo kandydatów, którzy składali swoje CV, 
życiorysy i ubiegali się o przyjęcie do służby, było 
odrzucanych na poziomie komisji lekarskiej. To jest 
tylko jeden z aktów wykonawczych, ale okazuje się, 
że bardzo ważny.

Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, że biuro na 
koniec roku 2016 liczyło 928 funkcjonariuszy i pra-
cowników, przy czym liczba funkcjonariuszy to 788, 
a liczba pracowników to 140 osób. I według stanu na 
31 grudnia, tak jak powiedziałem, była to taka licz-
ba. W 2016 r. liczba funkcjonariuszy zwiększyła się 
w porównaniu z rokiem 2015 o 28, zaś liczba pracow-
ników – o 20, przy czym chcę powiedzieć, że z biura 
w roku 2016 odeszło 42 funkcjonariuszy, w tym 37 na 
emeryturę, oraz 10 pracowników, a do służby przyjęto 
79 funkcjonariuszy i 30 pracowników, czyli ponad 
100 osób, mimo tego, że, tak jak powiedziałem, napo-
tkaliśmy na wiele kłopotów natury formalnoprawnej 
związanych m.in. właśnie z obostrzonymi kryteriami 
dotyczącymi zdolności fizycznych.

Budżet biura na rok 2016 wynosił 156 milionów 
561 tysięcy zł. Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, 
że to jest pierwszy budżet od wielu lat, w którym biu-
ro otrzymało środki pozwalające mu w sposób realny 
funkcjonować i dokonywać niezbędnych moderniza-
cji. Po raz pierwszy w roku 2016 dokonano dużych 
zakupów flotowych. To jest kilkadziesiąt samocho-
dów. Szanowni Państwo, budżety za lata poprzed-
nie… Budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
na rok 2015 wynosił 114 milionów zł. Jak państwo 
widzicie, budżety na lata poprzednie nie pozwala-
ły Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w sposób 
właściwy rozwijać się i realizować swoich zadań. Te 
budżety pozwalały na trwanie, nie było natomiast 
możliwości nie tylko rozwoju, ale też zachowania 
status quo, jeśli chodzi o narzędzia, które pozwalają 
realizować zadania. Mówię tutaj nie tylko o parku 
samochodowym, ale również o siedzibach, oczywi-
ście o sprawach związanych z techniką, systemach 
informatycznych itd. Przez te lata, Szanowni Państwo, 
nie przeprowadzono prac związanych z modernizacją 
systemów informatycznych, ponieważ zwyczajnie 
nie było na to środków. W tym roku te prace zostały 
rozpoczęte, chcę powiedzieć, że m.in. rozpoczęliśmy 
prace nad budową nowego systemu analitycznego, ale 
również toczą się intensywne prace nad modernizacją 
i rozwojem systemów techniki operacyjnej, którymi 
biuro dysponuje. Jest to pierwszy rok, gdy – dzięki 
temu budżetowi zapewnionemu przez rząd – biuro 
ma szansę rozwinąć się, w tym również w kwestiach 
lokalowych, o których powiem może na końcu.

W tej chwili chciałbym przejść, Szanowni 
Państwo, do spraw realizacji zadań i tych obszarów, 

funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
i kierowałem tym biurem. Zostałem powołany w dniu 
1 grudnia 2015 r. na stanowisko pełniącego obo-
wiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
W marcu 2016 r. zostałem mianowany na stałe szefem 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Proszę państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne 
jest służbą specjalną, której głównym zadaniem jest 
zwalczanie korupcji i przestępstw godzących w inte-
res ekonomiczny państwa. W zasadzie w roku 2016, 
który był rokiem przemian – to były przemiany za-
równo kadrowe, przemiany związane ze strukturą, 
z funkcjonowaniem, jak i zmiany legislacyjne – biu-
ro starało skupić się na najważniejszych zadaniach 
związanych z kluczowymi procesami dotyczącymi 
funkcjonowania państwa, czyli dotyczącymi tak na-
prawdę funduszy pomocowych, rozporządzania mie-
niem Skarbu Państwa, informatyzacji administracji 
publicznej.

Chcę powiedzieć także, że przez pierwsze mie-
siące rozpoczęto procedurę audytową, która miała 
na celu dokonanie podsumowania działań biura, jak 
również ocenę jego struktury organizacyjnej, okre-
ślonych kompetencji poszczególnych jednostek, tego, 
co się w tych jednostkach dzieje, ewidencjonowa-
nia stanu tych jednostek, zewidencjonowania stanu 
spraw. Szanowni Państwo, w wyniku procedury au-
dytowej trwającej mniej więcej przez I kwartał roku 
2016 ujawniono szereg nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu biura. Złożono do tej pory zawiadomienia 
bodajże w 11 sprawach i przynajmniej w 10 sprawach 
te śledztwa aktualnie się toczą. Sprawa audytu się 
zakończyła. Rezultatem audytu były m.in. zmiany or-
ganizacyjne, zmiany legislacyjne dotyczące również 
niektórych przepisów samej ustawy o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, ale w tej chwili są to kwe-
stie tylko i wyłącznie, powiedzmy, kosmetyczne. 
Prace nad poważniejszą reformą, jak sądzę, w naj-
bliższym czasie się rozpoczną i to też jest pokłosie 
tego, co się dokonało dzięki audytowi w Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym. 

Zmieniono niektóre akty wykonawcze, na przy-
kład, Szanowni Państwo, w sposób bardzo poważny 
zmieniono akt wykonawczy dotyczący posiadania 
określonych predyspozycji fizycznych do tego, aby 
można było zostać funkcjonariuszem Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. W ostatnich latach to roz-
porządzenie zostało zmienione. Przypomnę tylko, że 
za czasów, kiedy ja współkierowałem biurem, stara-
liśmy się to rozporządzenie mówiące o tym, z jakimi 
predyspozycjami fizycznymi, w jakiej kondycji zdro-
wotnej ma być dana osoba, aby stać się funkcjona-
riuszem… Staraliśmy się kierować zasadą, że przede 
wszystkim potrzebna jest głowa takiego funkcjona-
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(szef E. Bejda) podczas gdy w roku 2015 wynosiła 354. Tyle zasto-
sowano kontroli operacyjnych.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy śledcze, 
to w roku 2016 biuro prowadziło 491 postępowań 
przygotowawczych, z czego wszczętych w roku 2016 
było 281, a zakończonych 178, w tym 107 zakończyło 
się skierowaniem aktu oskarżenia.

Tu mogę powiedzieć, jakich obszarów dotyczyły 
postępowania: administracji samorządowej i rządo-
wej, szeroko rozumianego sektora gospodarczego, 
spółek Skarbu Państwa oraz instytucji finansowych 
i organów nadzoru. Nieco zmieniła się statystyka 
i nieco inaczej wygląda charakterystyka spraw. Jest 
więcej spraw dotyczących sektora gospodarczego 
i spółek Skarbu Państwa. Jest jeden typ spraw, który 
pojawił się w roku 2016, i tu prace są kontynuowa-
ne. To są sprawy związane z wyłudzeniami podatku 
VAT, przestępstwami karuzelowymi, przestępstwami 
dotyczącymi unikania opodatkowania, czyli różnego 
rodzaju odmianami oszustw skarbowych, gdzie rów-
nież mamy do czynienia z korupcją. Chodzi o oszu-
stwa skarbowe i przestępstwa karuzelowe w wielkim 
rozmiarze, gdzie szkody Skarbu Państwa sięgają setek 
milionów złotych.

Chcę powiedzieć, zatrzymując się przez chwilę 
nad tym procederem, że biuro, oczywiście poza tym, 
że prowadzi działania operacyjne, śledcze w tych 
sprawach, zaangażowało się również we wsparcie 
procesów legislacyjnych, które toczyły i toczą się 
w Ministerstwie Finansów. Chcę też powiedzieć, że 
w tej chwili po raz pierwszy w Polsce mamy do czynie-
nia z takim stanem, że rządzący rzeczywiście starają 
się w realny sposób wypowiedzieć walkę przestępcom, 
którzy drenują budżet państwa. Skala tych przestępstw 
– to jest refleksja natury ogólnej – którą zobaczyłem 
przez rok, jest naprawdę ogromna. I chcę powiedzieć, 
Szanowni Państwo, że o sile polskiej gospodarki świad-
czy to, że wytrzymała ona drenaż w takiej skali. Przy 
czym z jednej strony mieliśmy do czynienia z drena-
żem, ze zjawiskiem powszechnym wręcz – jeśli cho-
dzi o duże przedsięwzięcia gospodarcze, to były to 
naprawdę ogromne wyłudzenia – a z drugiej strony 
z ogromnym zaniechaniem służb skarbowych i służb 
fiskalnych w ogóle, a ponadto z zaniechaniem, które 
wprawiło mnie w konfuzję, zresztą nie tylko mnie, 
czyli z zaniechaniem organów kierujących kluczowy-
mi resortami. Rozwiązania legislacyjne, które były 
wprowadzane, ułatwiały przestępcom dokonywanie 
pewnych procederów, np. w dziedzinie przestępstw 
związanych z obrotem paliwami, a uszczuplano tutaj 
wpływy podatkowe o setki milionów albo wręcz o mi-
liardy złotych. Mieliśmy do czynienia z całkowitym za-
niechaniem i brakiem jakiegokolwiek przeciwdziałania 
legislacyjnego oraz organizacyjnego najwyższych or-
ganów państwa. Mówię tutaj o Ministerstwie Finansów 
i jego agendach.

w których biuro w sposób aktywny prowadziło swo-
je działania, oczywiście na tyle, na ile jawna formuła 
tego spotkania pozwala mi na przedstawienie tych 
informacji.

Otóż, Szanowni Państwo, jak powiedziałem, biuro 
ma zadania dotyczące zwalczania korupcji i prze-
stępstw godzących w interes ekonomiczny państwa, 
tych najważniejszych procesów godzących w funk-
cjonowanie państwa, i do tego celu ma uprawnienia 
operacyjne, śledcze, kontrolne – jako jedyna służba 
specjalna – oraz analityczno-informacyjne. I w każ-
dej z tych dziedzin biuro prowadziło działania. Ja 
powiem o statystykach i trochę o sprawach, które 
biuro prowadziło.

Jeżeli chodzi o sferę operacyjną, Szanowni 
Państwo, to biuro w roku 2016 wszczęło 225 spraw 
operacyjnych i prowadziło ich łącznie 439. Chcę po-
wiedzieć, Szanowni Państwo, że ze 439 prowadzo-
nych spraw 185 zostało zakończonych.

W sprawach operacyjnych – są to sprawy niejawne 
– stosowane są metody pracy operacyjnej polegające 
również na kontroli operacyjnej.

Szanowni Państwo, do tej pory taka informacja 
była informacją niepodawaną przez służby. Jednak 
w związku z tym, że w tej chwili prokurator generalny 
podaje informację statystyczną… Nie ma ona charak-
teru tajnego. I sądzę, że nie ma problemu, żeby podać 
państwu taką informację statystyczną, bez szczegó-
łów, abyście mogli się państwo zorientować, jaka jest 
skala stosowania tej metody przez biuro.

Otóż, Szanowni Państwo, w roku 2016 procedurę 
kontroli operacyjnej, czyli, mówiąc językiem potocz-
nym, procedurę związaną z podsłuchami, biuro za-
stosowało 365 razy. Chcę powiedzieć, co jest sprawą 
ważną, że tylko w 3 sprawach, w 3 przypadkach do-
staliśmy odmowę zastosowania. Procedura wygląda 
tak, że najpierw prokurator generalny, a następnie 
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrażają zgodę na za-
stosowanie tego rodzaju metody prac. W przypadkach 
niecierpiących zwłoki, a było ich nieco ponad 50, 
nie było ani jednej odmowy. Uważam, że to też jest 
ważna, istotna informacja.

Druga procedura, która jest procedurą operacyjną 
stosowaną przez biuro, to procedura tzw. zakupu 
kontrolowanego, czyli kontrolowanego wręczenia 
i przyjęcia korzyści majątkowej. W roku 2016 biu-
ro złożyło 15 takich wniosków, otrzymało 14 zgód 
prokuratora generalnego – w tej procedurze decy-
duje prokurator generalny – i zrealizowało 11 spraw. 
W roku 2015 takich procedur było wdrożonych 6. 
Jeśli chodzi… Wrócę jeszcze do kontroli opera-
cyjnej, o której już powiedziałem. W porównaniu 
z rokiem 2015… W roku 2016 liczba kontroli nie 
zmieniała się w sposób znaczący i wynosiła 365, 
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(szef E. Bejda) innych obszarów, a mianowicie dwóch głównych ob-
szarów. Pierwszy z nich to sfera kontroli oświadczeń 
majątkowych i związanego z tym sprawdzania, czy 
osoby pełniące funkcje publiczne w sposób należyty 
przestrzegają ograniczeń nałożonych przez ustawę 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne. I to jest 
jedna sfera. Druga sfera to kontrola decyzji gospo-
darczych związanych ze wsparciem finansowym ze 
strony Skarbu Państwa. Kontrolujemy wszystkie pro-
cesy, w ramach których jakieś podmioty – instytucje 
państwowe czy samorządowe – dysponują środkami 
publicznymi. Dotyczy to również spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. Również te procesy są przez biuro 
kontrolowane i analizowane.

Chcę też powiedzieć, Szanowni Państwo, o staty-
styce działalności kontrolnej. Jeśli chodzi o ten pierw-
szy aspekt, czyli kontrolę prawidłowości oświadczeń 
majątkowych, to biuro przeprowadziło w 2016 r. 
527 analiz przedkontrolnych w tym obszarze i 105 
kontroli osób pełniących funkcje publiczne, w tym 
parlamentarzystów… Wśród tych osób są: samorzą-
dowcy gminni, oczywiście kierownicy i pracownicy 
urzędów państwowych, samorządowcy powiatowi, 
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorzą-
dowcy wojewódzcy, parlamentarzyści, pracownicy 
spółek Skarbu Państwa, funkcjonariusze służb spe-
cjalnych.

Jeśli chodzi o kontrolę decyzji gospodarczych, 
Szanowni Państwo – o tym procesie mówiłem – to 
dokonano 406 analiz przedkontrolnych i wszczęto 89 
kontroli decyzji gospodarczych. Dotyczą one takich 
obszarów, jak: zamówienia publiczne – 40 kontroli, 
wsparcie finansowe… Tutaj szczególnie, Szanowni 
Państwo, w obszarze zainteresowania Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego pozostawała sfera, najoględ-
niej rzecz ujmując, redystrybucji środków unijnych. 
Za chwilę dwa słowa powiem o największej kontroli 
koordynowanej w urzędach marszałkowskich, którą 
przeprowadziliśmy we wszystkich urzędach marszał-
kowskich. Oczywiście kontrola nie miała charakteru 
politycznego, tylko stricte merytoryczny.

Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że urzędy 
marszałkowskie stanowiące instytucje zarządzające 
w perspektywie 2007–2013 dysponowały ogromnymi 
pieniędzmi. Proszę państwa, ponad 100 miliardów zł 
przeszło przez różnego rodzaju fundusze, największe 
były regionalne fundusze operacyjne. Zatem, jak pań-
stwo widzicie, kwota jest ogromna. Oczywiście były 
wprowadzone metody kontroli… Są instytucje po-
średniczące, które w tym całym systemie… Ten sys-
tem był dość skomplikowany, myśmy po raz pierwszy 
chcieli mu się przyjrzeć. Chcielibyśmy, aby rezultaty 
tej kontroli były nie tylko wytknięciem przypadków 
naruszenia prawa, ale również… Prace są w tej chwili 
na ukończeniu, przygotowujemy specjalny raport. 

W tej chwili, Szanowni Państwo, po raz pierwszy 
od wielu lat rozpoczęto prace nad zunifikowaniem 
sytemu analitycznego. Państwo polskie nie dysponuje 
centralnym systemem analiz podatków, które płacą 
podatnicy. Ten system jest rozproszony. Nie ma po 
stronie Ministerstwa Finansów narzędzi, które po-
zwalałyby w sposób realny analizować rzetelność, 
prawdziwość składanych deklaracji podatkowych. 
Dotyczy to zarówno podatku od towarów i usług, 
który jest podatkiem kluczowym, jeśli chodzi o wpły-
wy budżetowe, jak i podatku dochodowego od osób 
fizycznych i od osób prawnych. W tej chwili te prace 
rozpoczęto, a biuro się w nie zaangażowało. Szanowni 
Państwo, w tej chwili prowadzone są nie tylko pra-
ce legislacyjne. Na tzw. poziomie technicznym po-
wstają również jednolity plik kontrolny i centralny 
rejestr faktów – powołano specjalną spółkę, która 
te prace prowadzi. Dodatkowo chcę jeszcze powie-
dzieć, Szanowni Państwo, że mieliśmy do czynienia 
z ogromnym zaniechaniem nawet w sferze analizy 
kluczowych przepływów finansowych. Te instytucje, 
które znajdowały się niejako wewnątrz Ministerstwa 
Finansów, tak naprawdę nie miały realnych narzędzi, 
które mogłyby pozwolić im analizować przepływy fi-
nansowe przedstawiane przez obowiązane podmioty, 
czyli banki i instytucje finansowe. Również w tym 
przypadku dopiero teraz podjęto prace, które mają 
doprowadzić do uzyskania realnej, bieżącej wiedzy 
na temat tych przepływów finansowych. Szanowni 
Państwo, jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw ko-
rupcyjnych, przestępstw gospodarczych, to są to 
kluczowe elementy, które pozwalają w sposób sku-
teczny zwalczać te przestępstwa, ale też im zapobie-
gać. To jest coś absolutnie kapitalnego, coś nowego. 
Jest to też dowód zaangażowania Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w te procesy. My jesteśmy instytu-
cją, która przeprowadza kontrole, przeprowadza dzia-
łania operacyjne i śledcze i korzysta z tych elementów 
systemu. I mogę powiedzieć, że stopień zinformaty-
zowania, scalenia tych elementów był niedostateczny.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprawy… 
Powiedziałem o sprawach śledczych, ale jak pań-
stwo wiecie… Powiedziałem też o składzie biura. 
Biuro jest w sumie niewielką służbą, najmniejszą 
ze wszystkich. Tak jak powiedziałem, zatrudniamy 
nieco ponad 900 osób, w tym nieco ponad 800 funk-
cjonariuszy, a zadań jest okropnie dużo. W sferze 
działalności operacyjnej, jak już wskazałem, toczy 
się ponad 400 spraw operacyjnych i 480 śledztw, ale 
to nie jest wszystko. 

Biuro ma również uprawnienia kontrolne, i to jako 
jedyna służba specjalna. Są to uprawnienia nieco po-
dobne do uprawnień Najwyższej Izby Kontroli czy 
też urzędów kontroli skarbowej, jednak dotyczą one 
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(szef E. Bejda) Chcę też powiedzieć o zaangażowaniu biura 
w procesy związane z tzw. osłoną antykorupcyjną, 
a konkretnie chodzi tutaj o przedsięwzięcia związane 
z funkcjonowaniem kluczowych systemów informa-
tycznych w takich właśnie jednostkach jak Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Proszę państwa, powiem o dwóch przykła-
dach dotyczących ZUS.

Pierwszy dotyczy systemu KSI, znanego od lat, 
który został wprowadzony przez firmę Prokom 
w roku 1999. W tej chwili ten system dysponuje 
prawami autorskimi, a utrzymuje ten system firma 
Asseco. W pewnym momencie powstał problem ko-
lejnego aneksowania umowy. Otóż roczna obsługa, 
proszę państwa, samych umów informatycznych 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opiewa na 
kwotę blisko 800 milionów zł. W związku z anekso-
waniem umowy utrzymaniowej Krajowego Systemu 
Informatycznego zażądano… Bo zwykle jest tak, 
że ZUS, czyli instytucja państwowa – i to nie jest 
niestety tylko problem ZUS, ale też wielu, bardzo 
wielu jednostek administracji państwowej, choć nie 
tylko – nie dysponuje prawami autorskimi ani ko-
dami źródłowymi do takich systemów, więc można 
powiedzieć, że instytucja jest troszkę skazana na to, 
by korzystać z usług tego, kto tymi prawami dys-
ponuje, i ma ona ograniczone możliwości zmiany 
tego stanu rzeczy. Chcę powiedzieć, że w wyniku 
negocjacji, prowadzonych również z udziałem za-
angażowanych funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, podpisany aneks do umowy 
opiewa na kwotę 80 milionów, Szanowni Państwo, 
z kwoty ponad 200 milionów zaproponowanej przez 
firmę Asseco. Czyli to jest ogromna oszczędność. 
Zdarzyło się tak po raz pierwszy.

Podobnie było z zakupem tzw. systemów main-
frame od innej firmy, dużej firmy informatycznej. 
Uznano, że ten zakup jest w ogóle na tym etapie, 
w roku 2016 – a to by było po raz pierwszy – niepo-
trzebny. Tymczasem podmiot, który proponował te 
rozwiązania… Właściwie cała sprawa była proce-
dowana… Koszt zakupu takich szaf mainframe’o-
wych to, Szanowni Państwo, około 300 milionów zł. 
Okazało się jednak, że ten wydatek nie jest wydat-
kiem koniecznym. To, o czym mówię, jest tylko 
zwróceniem uwagi, Szanowni Państwo, na to, jakich 
oszczędności i gdzie można szukać w odniesieniu do 
funkcjonowania systemów informatycznych.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Otóż mamy 
tam funkcjonujący stary system SIWD, to jest taka 
specjalna platforma do wspomagania działalności – 
System Informatycznego Wspomagania Działalności. 
To jest system, który powinien zostać zmodernizowa-
ny. Powinien zostać opracowany nowy system bądź 
też zmodernizowany powinien być ten, który istnieje. 

Myślę, że jeszcze w tym roku będziecie państwo mieli 
okazję się z tym raportem zapoznać. Ten raport ma na 
celu pokazanie, gdzie w tym procesie redystrybucji 
środków są błędy strukturalne, które mogą powodo-
wać to, że te środki nie są w sposób właściwy redy-
strybuowane, że nie są w sposób właściwy kontrolo-
wane, a w rezultacie nie trafiają do właściwych osób. 
Bo, jak wiemy, tych przypadków, gdzie udzielenie do-
tacji – w tym również przez urzędy marszałkowskie, 
które są w strukturze zarządu województw – było 
nietrafione albo miało nawet charakter przestępczy… 
Tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby wytykać 
komuś… żeby wytykać konkretne przypadki, acz-
kolwiek, Szanowni Państwo, konkretne programy 
pomocowe oczywiście też są przedmiotem naszego 
zaangażowania. 

Nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich 
procesów, jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie, 
dlatego skierowaliśmy swoją uwagę na kilka proce-
sów, w tym m.in. na takie, w których urzędy mar-
szałkowskie były jednocześnie beneficjentami, czyli 
jakby te środki rozdysponowały, będąc jednocześnie 
beneficjentami. Tu chodziło o tzw. techniczne… 
Część tych środków była przeznaczona na to, żeby 
te pieniądze dystrybuować sprawnie. Dlatego też Unia 
Europejska przewidziała, że część środków będzie 
przeznaczona i dedykowana bezpośrednio urzędom 
marszałkowskim, które były instytucją zarządzającą. 
Więc m.in. tę sferę kontrolowaliśmy, ale nie tylko tę. 
Cześć projektów to były tzw. indykowane… projek-
ty, które były wpisywane na specjalną listę i były 
wyłączone, nazwijmy to, z procedur konkursowych. 
To też były projekty, co do których Centralne Biuro 
Antykorupcyjne uznało, że ich skontrolowanie jest 
szczególnie zasadne. Mogę powiedzieć, że general-
nie ta aktywność objęła prawie 5 miliardów zł, czyli 
to były projekty na prawie 5 miliardów zł. Złożono 
w tej chwili kilka zawiadomień. Nie chcę wchodzić 
w szczegóły, bo, tak jak powiedziałem, czas na podsu-
mowanie w sferze kontroli urzędów marszałkowskich 
będzie, myślę, jeszcze w tej połowie roku, czyli sądzę, 
że sprawa zakończy się do końca czerwca raportem 
podsumowującym, jak wygląda sprawa redystrybucji 
tych środków.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wysokość szko-
dy w mieniu Skarbu Państwa, jaka została ujawniona 
w wyniku działalności w 2016 r., jeśli chodzi tylko 
o działalność… Wynosi ona 340 milionów zł. Ponad 
300 milionów zł to są oszczędności, które zosta-
ły dokonane dzięki działaniom Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w kluczowych instytucjach zwią-
zanych z funkcjonowaniem państwa, takich jak ZUS, 
Narodowy Fundusz Zdrowia czy ARiMR – Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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(szef E. Bejda) nych decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu 
tychże nieruchomości. Przy czym chcę powiedzieć, 
Szanowni Państwo, że z tych zwrotów korzystały 
określone grupy ludzi. Bardzo często odbywało 
się to z pokrzywdzeniem realnych spadkobierców 
bądź osób, które miały te uprawnienia pierwotnie. 
Szanowni Państwo, mamy do czynienia czy też mie-
liśmy do czynienia – ten proceder został zatrzymany 
– ze zorganizowanym procederem, w którym uczest-
niczyli z jednej strony urzędnicy Biura Gospodarki 
Nieruchomościami, a z drugiej strony wpływowe 
kancelarie prawne oraz biznesmeni, ludzie bardzo 
zamożni i bardzo wpływowi. To jest kilka grup, które 
dzięki swoim wpływom korupcyjnym w Urzędzie 
Miasta Stołecznego Warszawy, konkretnie w Biurze 
Gospodarki Nieruchomościami, mogły takie decyzje 
uzyskiwać.

Odbywało się to również w ten sposób, Szanowni 
Państwo, że oszukiwano osoby, które miały realne 
prawa do tych nieruchomości, oraz wykorzysty-
wano informacje ze środka, z Biura Gospodarki 
Nieruchomościami, dotyczące tego, które z ewentu-
alnych nieruchomości mogą zostać nieobjęte przez 
spadkobierców. Tutaj trzeba było mieć wiedzę ze 
środka. Procedura jest taka, jeśli chodzi o spadek 
nieobjęty… Był to jeden ze sposobów oszukańczego 
przejmowania nieruchomości, uzyskiwania tego ro-
dzaju aktywów, zarabiania przez te grupy. Mieliśmy 
do czynienia z zaniechaniem uczestnictwa Skarbu 
Państwa, w tym przypadku miasta stołecznego 
Warszawy, w postępowaniach, w ramach których 
dana nieruchomość znajdująca się w aktywach spad-
kowych nie została objęta. Wówczas z automatu po-
winien wkraczać Skarb Państwa, ponieważ według 
prawa on jest ostatecznym… na niego przypada ten 
spadek nieobjęty. W takich sytuacjach przez kancela-
rie prawne stosowana była w sądzie taka procedura, 
że powoływano kuratora, który to kurator mający 
sprawować pieczę nad majątkiem spadkowym w tym 
procesie, zabezpieczać go, powoływał biegłego, aby 
ten wycenił wartość roszczeń. Biegły oczywiście 
w sposób oszukańczy zaniżał wartość takich rosz-
czeń. Następnie kurator proponował sądowi sprzedaż 
tych zaniżonych roszczeń w postępowaniu spadko-
wym, sąd taką propozycję akceptował i roszczenia 
trafiały do „właściwych” osób. To był jeden ze spo-
sobów przejmowania kontroli nad nieruchomościami.

Innym sposobem była reaktywacja byłych spółek 
przedwojennych. Wykorzystywano do tego możli-
wość przepisania takiej spółki z dawnego rejestru 
RHB do rejestru KRS, otwarcie procedury likwida-
cyjnej i potem ustanowienia likwidatora. On następ-
nie w ramach tego procesu mówił, że spółka, która 
już była wpisana do KRS, ma takie i takie aktywa. 
I w ten sposób te aktywa można było przejmować 
i można było wystosowywać roszczenia do orga-

I tu znowu mamy firmę Asseco, która zaproponowa-
ła rozwiązania mające na celu jakby… No, ta firma 
zmierza do tego, aby z tych systemów korzystano. 
Wcześniej zaproponowano rozwiązania dotyczące 
budowy systemu Opus, który był tak naprawdę oparty 
na rozwiązaniach dotychczasowego systemu, i trzeba 
by było dane z tego starego systemu zmigrować i trze-
ba by było korzystać z rozwiązań starego systemu. 
Koszt tego oceniono wstępnie na 120 milionów zł. 
I tutaj też dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ministerstwo 
Zdrowia podjęło decyzję o tym, że program będzie 
realizowany w inny sposób, tzn. że trzeba się zasta-
nowić nad budową nowego systemu, a nie bazować na 
systemie starym. Koszt, tak jak powiedziałem, tego 
systemu Opus, który miał być tylko nakładką na stary 
system SIWD… Transfer danych z systemu SIWD 
do systemu Opus musiałby się odbywać poprzez in-
terfejsy bazujące na tych starych rozwiązaniach… 
Cała budowa tego miała kosztować 120 milionów zł. 
A więc państwo widzicie, jaka to jest skala wydatków 
w każdym urzędzie. 

To jest tylko jedna ze sfer aktywności biura, moim 
zdaniem bardzo ważna i kluczowa, ponieważ mamy 
do czynienia z bardzo dużą nierównowagą pomiędzy 
firmami informatycznymi, które dysponują siłą fa-
chową, a instytucjami państwa, spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa, gdzie widać wyraźne braki w tym 
zakresie. To ma oczywiście odzwierciedlenie w za-
wieranych umowach, które uzależniają instytucje od 
produktów tych firm. A potem w umowach utrzy-
maniowych i rozwojowych na lata ten system jest 
cementowany. Prawda? To jest sfera, w którą biuro 
się zaangażowało w ramach szeroko rozumianych 
działań osłonowych, osłony antykorupcyjnej. Jak pań-
stwo rozumiecie, każdy z tych procesów jest narażony 
w sposób szczególny na korupcję ze względu na skalę, 
o której państwu powiedziałem i którą próbowałem 
pokazać.

Szanowni Państwo, przechodząc do spraw śled-
czych, do kwestii śledztw, które biuro prowadziło, 
chcę tu wskazać kilka. One być może są znane, ale 
powiem o nich dwa słowa więcej. Jedno z nich to jest 
oczywiście śledztwo w sprawie reprywatyzacji grun-
tów warszawskich. Funkcjonariusze warszawskiej 
delegatury CBA prowadzą szereg śledztw i czyn-
ności sprawdzających dotyczących reprywatyzacji 
w Warszawie. Jak ustalono, osoby powiązane z kan-
celariami prawnymi bezprawnie współdziałały z pra-
cownikami Biura Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ci urzędnicy 
byli uprawnieni do wydawania decyzji dotyczących 
zwrotu nieruchomości pozostających w zasobach 
miasta. Celem było oczywiście uzyskanie korzyst-
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(szef E. Bejda) Najlepszym przykładem, Szanowni Państwo, jest 
osoba, która pełniła funkcje publiczne naczelnika 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ta osoba w tej 
chwili już została odwołana, oczywiście postawione 
zostały jej zarzuty, CBA skontrolowało jej oświad-
czenie majątkowe. I okazało się, że w oświadczeniach 
majątkowych w ogóle nie pokazywała przepływów 
finansowych na dziesiątki milionów złotych. Była 
naczelnikiem w jednym z wydziałów w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, a ponadto siostrą bardzo znanego 
adwokata, który w tej chwili jest osobą podejrzaną 
w tej sprawie i jest tymczasowo aresztowany. To po-
kazuje też, tak jak mówię, relacje części osób, które 
były w ten proceder zaangażowane.

Szanowni Państwo, inne sprawy to np. sprawa 
zorganizowanej grupy przestępczej z Kielc. To wy-
łudzenie około 50 milionów zł – chodzi o dotacje 
unijne – ale również pranie brudnych pieniędzy, wy-
łudzenia podatku od towarów i usług. Zatrzymano 
w tej sprawie 14 osób, zabezpieczono mienie na ponad 
3,6 miliona zł. To jest tylko jedna ze spraw.

Wskażę jeszcze, Szanowni Państwo, na sprawę 
korupcji w bardzo ważnych organach, które zajmo-
wały się w latach poprzednich redystrybucją środków 
Unii, to jest w Agencji Rozwoju Przemysłu. CBA 
zatrzymało wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu 
– postawiono tej osobie zarzuty korupcyjne, związa-
ne z korzyściami majątkowymi w postaci pieniędzy, 
wycieczek zagranicznych, pobytów w ośrodkach 
rekreacyjnych – i prezesa jednej z bardzo ważnych 
spółek. To jest tylko jedna ze spraw.

Inną sprawą, moim zdaniem ważną, jest korup-
cja w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, za-
trzymanie dyrektora Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. To również sprawy z przeszłości: przyj-
mowanie korzyści majątkowych, promowanie grupy 
spółek. Wraz z dyrektorem zatrzymano osobę, która 
zajmowała się interesami bardzo ważnej grupy kapi-
tałowej. W tym przypadku 3 podejrzanym postawio-
no 5 zarzutów. Wobec jednego podejrzanego, czyli 
właśnie dyrektora, zastosowano tymczasowy areszt, 
wobec dwóch – poręczenie majątkowe, w wysokości 
5 milionów zł w przypadku jednej osoby i 200 tysię-
cy zł w przypadku drugiej osoby. Wartość przyjętych 
korzyści majątkowych to, Szanowni Państwo, blisko 
2 miliony zł.

Inną sprawą jest sprawa korupcji w Wojskowej 
Akademii Technicznej. Tu również mieliśmy do czy-
nienia tak naprawdę z dystrybucją, a właściwie redy-
strybucją środków unijnych, mieliśmy do czynienia 
z sytuacją, kiedy środki na innowacyjność, badania 
i rozwój były defraudowane przez pracowników na-
ukowych Wojskowej Akademii Technicznej. Oni tak 
naprawdę nie przeprowadzali żadnych badań, analiz, 
oni sami sobie wzajemnie podzlecali i akceptowali 
wykonanie pewnych świadczeń czy też opinii, które 

nów o to, aby podejmowały określone decyzje i do-
konywały przysporzeń właśnie na rzecz tej spółki. 
Polegało to również np. na pokazaniu sfałszowanych, 
nieprawdziwych akcji tych przedwojennych przed-
siębiorstw. Pokazałem tu wykorzystanie kruczka 
prawnego w procedurze rejestracyjnej tych spółek, 
zmieniającej jeden rejestr na drugi.

Kolejną rzeczą były ordynarne oszustwa, kiedy 
to określone osoby wprowadzono w błąd co do wy-
sokości roszczeń, co do ich charakteru. Bazowano 
tu na sfałszowanych pełnomocnictwach, których te 
osoby uprawnione miały udzielać adwokatom albo 
też innym podstawionym przez nich osobom. W tej 
sprawie do tej pory wobec kilku osób zastosowano 
tymczasowe aresztowanie, a kilkanaście osób usły-
szało zarzuty, w tym, tak jak powiedziałem, wysocy 
urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami, kil-
ku adwokatów oraz kilku wpływowych przedsiębior-
ców. To jest jedna ze spraw, którą chciałem przedsta-
wić. Ta sprawa oczywiście jest prowadzona, można 
powiedzieć… To są różne sprawy, Szanowni Państwo, 
postępowań przygotowawczych tylko i wyłącznie 
w obszarze patologii związanych właśnie z repry-
watyzacją jest w tej chwili kilkadziesiąt. One toczą się 
w prokuraturze wrocławskiej oraz w prokuraturach 
warszawskich. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest, 
tak jak powiedziałem, zaangażowane w te sprawy, 
najbardziej… Najdalej, można powiedzieć, zaszła ta 
sprawa wrocławska.

Chcę jeszcze powiedzieć o genezie, Szanowni 
Państwo. Otóż ta sprawa w latach wcześniejszych 
była przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Ale cóż się wydarzyło? W zasa-
dzie rezultaty pracy dotyczyły tylko jednej nieru-
chomości warszawskiej. One trafiły do prokuratury 
i sprawa została umorzona. Jest to o tyle szczęśliwa 
okoliczność, że dzięki temu materiały z pracy opera-
cyjnej, w tym również materiały niejawne, nie zosta-
ły zniszczone i tak naprawdę mogły posłużyć teraz 
funkcjonariuszom oraz prokuratorom do odtworzenia 
pewnych stanów i do tego, aby w sposób realny tą 
sprawą się zająć. Okazało się, że jest bardzo dużo 
ciekawych informacji i dowodów w tej sprawie. To 
też pokazuje, w jaki sposób tą sprawą się zajmowano. 
Ona była, Szanowni Państwo, rozparcelowywana po 
najniższych prokuraturach rejonowych i tak naprawdę 
sprawy były umarzane w sposób, można powiedzieć, 
taśmowy. Nie było w ogóle ani woli, ani determinacji, 
aby w sposób skuteczny to zwalczać. A to oczywi-
ście ma swoje sprzężenie zwrotne po drugie stronie, 
ponieważ przestępcy czują się absolutnie bezkarni. 
To wzmagało poczucie bezkarności. Tak naprawdę, 
można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z pro-
cederem w Warszawie wręcz powszechnym. 



76
42. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2017 r.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

(szef E. Bejda) Dodatkowe zarzuty dla byłego przewodniczące-
go Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Jana B., zarzuty korupcyjne. Sąd nie za-
stosował tymczasowego aresztu, ograniczył się do 
poręczenia majątkowego, ale to też w wyniku dzia-
łań CBA podjętych w roku 2016. Chodzi o zarzuty 
przyjmowania korzyści majątkowych w różnych po-
staciach. Szanowni Państwo, to są sprawy, śledztwa, 
które chciałem przytoczyć dla przykładu.

Powiedziałem już o działaniach analitycznych… 
Chcę powiedzieć o jeszcze jednej sferze, która jest 
sferą ważną. Wydaje mi się, że podjęto po raz pierw-
szy tego rodzaju działania. Ich inicjatorem był mi-
nister koordynator, a chodzi o kontrole w spółkach 
Skarbu Państwa. Otóż, Szanowni Państwo, po raz 
pierwszy uznano, że należy w sposób kompleksowy 
sprawdzić spółki Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu 
Państwa. To jest ponad 60 holdingów. Minister koor-
dynator wystosował do władz tych spółek, oczywiście 
we właściwym trybie, w ramach właściwej procedury, 
prośbę o to, aby przekazać odpowiednim organom, 
tj. właśnie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 
zestawienia niektórych umów, umów niematerial-
nych. Chodziło o umowy na usługi prawnicze, usługi 
doradztwa, konsultingu, usługi promocji, część usług 
związanych z kwestiami ubezpieczeniowymi, bro-
kerskimi. Wszystkie te spółki, Szanowni Państwo, 
po raz pierwszy taką informację przedstawiły. 
Mieliśmy z tym mnóstwo problemów, ponieważ te 
dane były niezestandaryzowane. Centralne Biuro 
Antykorupcyjne doprowadziło do takiego stanu, że 
te spółki w sposób zestandaryzowany, na podstawie 
jednej tzw. formatki, która umożliwia przetwarzanie 
i analizę danych, te dane przedstawiły Centralnemu 
Biuru Antykorupcyjnemu. Te dane podlegają analizie. 
W wyniku tych informacji biuro wszczęło kontrole 
w kilku spółkach Skarbu Państwa – niektóre for-
malnie się zakończyły, mówię o kontrolach quasi-
-administracyjnych – ale są również prowadzone inne 
działania, działania śledcze, a w kilku przypadkach 
złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstw. 

Najważniejszą rzeczą, Szanowni Państwo, jest 
to, że w końcu dokonuje się analizy, analizy porów-
nawczej, analizy tego, jakiego rodzaju podmioty ze-
wnętrzne tam występują, jakiego rodzaju są to umowy, 
jak wyglądają płatności, jak wyglądają świadczenia, 
które oferują te podmioty zewnętrzne. Wykryto tutaj 
wiele nieprawidłowości. Chcę powiedzieć, że rezul-
tatem tych analiz było 5 niejawnych raportów prze-
kazanych za pośrednictwem ministra koordynatora 
do premiera. Na podstawie tych raportów podejmo-
wano również decyzje personalne oraz inne decyzje 
związane z funkcjonowaniem nadzoru nad spółkami 
z udziałem Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, tych 
umów jest ponad 70 tysięcy, a więc to jest ogromna 

tak naprawdę w rezultacie w ogóle nie były wyko-
nywane. Zarzuty korupcyjne postawiono 20 aktu-
alnym i byłym pracownikom Wojskowej Akademii 
Technicznej, w tym, Szanowni Państwo, m.in. by-
łemu komendantowi-rektorowi WAT, prorektorowi 
do spraw rozwoju WAT i dyrektorowi Wojskowego 
Instytutu Medycyny Lotniczej, byłemu ministrowi 
w poprzednim rządzie, w rządzie Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sprawy, to chcę 
powiedzieć o jeszcze jednej, mianowicie o niegospo-
darności wielkich rozmiarów w SK Banku, Banku 
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Tu mieliśmy 
do czynienia z ogromnym procederem wyłudzenia 
i drenażu tego banku na ponad 2 miliardy zł. Krótko 
mówiąc, wyłudzano kredyty pod fałszywe, podsta-
wione osoby z fałszywymi zabezpieczeniami. Straty 
wynoszą ponad 2 miliardy zł, jest 23 podejrzanych, 
postawiono 121 zarzutów. Ta sprawa oczywiście bę-
dzie miała swój dalszy ciąg.

Podobna sprawa związana jest z innym bankiem, 
a mianowicie z bankiem nadarzyńskim.

Chcę jeszcze powiedzieć, Szanowni Państwo, 
o sprawie korupcji na Podkarpaciu. Postawiono 
tam zarzuty byłej szefowej prokuratury apelacyj-
nej oraz byłemu doradcy ministra sprawiedliwości. 
To są zarzuty korupcyjne. Przypomnę tylko, że ta 
pani wówczas, gdy obejmowała… niedługo potem, 
gdy objęła stanowisko szefa apelacji właśnie na 
Podkarpaciu, w Rzeszowie, doprowadziła do tego, że 
w sprawie przeciwko funkcjonariuszom Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, w tym byłemu szefowi 
tego biura, Mariuszowi Kamińskiemu, postawiono 
zarzuty. Ta osoba przyjmowała korzyści majątkowe 
w różnych postaciach, w kwotach ponad 170 tysię-
cy zł, i była szefową wspomnianej apelacji. A dorad-
ca ministra sprawiedliwości, główna postać, która 
tak naprawdę odpowiadała za kontakty z prokura-
torem generalnym, również regularnie przyjmował 
od przedsiębiorców korzyści majątkowe w różnych 
postaciach, nie gardził nawet tankowaniem paliwa 
oraz braniem za darmo – ponieważ przedsiębiorca 
miał również stację paliw – alkoholi, które tam były 
sprzedawane. Mówimy o doradcy ministra sprawie-
dliwości. Tak że to są osoby, które pełniły ważne 
funkcje publiczne. I udało się tym osobom postawić 
zarzuty, są tymczasowo aresztowane, zastosowano 
tymczasowy areszt.

Oczywiście jest też sprawa byłego senatora i jego 
asystenta, państwo ją znacie, sprawa przyjmowania 
korzyści majątkowych w zamian za działania zu-
pełnie wykraczające poza mandat poselski, krótko 
mówiąc, uzależnienie podejmowanych działań od 
przyjmowania korzyści majątkowych.
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(szef E. Bejda) towe, i we Wrocławiu, ponieważ tam stare lokale są 
niewystarczające.

Proszę państwa, delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego liczy średnio 30 osób, dla porów-
nania podam, że delegatury Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego – która jest oczywiście inną służbą, 
znacznie większą, wykonującą większe zadania – 
liczą po 160 osób. Chcę więc powiedzieć, że obcią-
żenie poszczególnych delegatur pracą jest bardzo 
duże. W związku z tym chcemy, aby w tym roku 
– oczywiście ten proces postępuje – biuro rozwija-
ło się kadrowo tak, aby mogło w sposób realny i na 
właściwym poziomie realizować zadania, do których 
zostało powołane.

Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o pytania.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Zgłosiło się wielu senatorów do zadania pytań.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator 

Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam 3 pytania.
Pierwsze dotyczy informacji, którą pan przekazał 

na temat audytu przeprowadzonego w Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym. Wskazał pan, że stwier-
dzono szereg nieprawidłowości w wyniku tego au-
dytu i że wszczęto postępowanie. Czy mógłby pan 
coś więcej na ten temat powiedzieć: jakie to były 
nieprawidłowości, czego dotyczy postępowanie? To 
jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tematu kontroli. Niejako 
poruszył pan temat 16 kontroli w 16 urzędach mar-
szałkowskich, ale nie chce pan mówić nic więcej do 
czasu wydania raportu w końcu czerwca. Jednak 
pojawiły się już informacje medialne o tym, że zo-
stało skierowanych do prokuratury 5 zawiadomień 
wynikających z kontroli przeprowadzonych w lubel-
skim, wielkopolskim i małopolskim urzędzie mar-
szałkowskim. To wiadomo z informacji medialnych. 
Chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat tego, jakie 
to były nieprawidłowości, na jaką łączną kwotę zo-
stały stwierdzone i czego dotyczyły.

I ostatnie pytanie. Co prawda pan przedstawia te-
raz sprawozdanie za 2016 r., ale chciałbym też spytać 
o coś w kontekście dzisiejszej informacji medialnej 
na temat wejścia pracowników CBA, funkcjonariuszy 
CBA do kierownictwa Służby Więziennej w związku 
z jakimiś nieprawidłowościami. Zdaje się, że w rachu-
bę wchodzi 55 miejsc. Jakie to są nieprawidłowości, 

praca. Tak jak powiedziałem, możliwość stworzenia 
takiej bazy jest czymś, co daje realną możliwość prze-
analizowania pewnych procesów związanych choćby 
z ceną świadczeń np. na usługi prawnicze albo na 
usługi marketingowe. I to zostało przeprowadzone 
po raz pierwszy. Tak jak powiedziałem, inicjatorem 
tych działań jest minister koordynator.

Szanowni Państwo, poza tym, o czym już po-
wiedziałem, biuro oczywiście przeprowadziło wie-
le szkoleń. Działalność edukacyjna biura jest przez 
cały czas kontynuowana. Przeprowadzono 91 szkoleń 
w 64 instytucjach, przeszkolono jak do tej pory 4 ty-
siące urzędników.

Jeszcze jedną informację chciałbym państwu prze-
kazać. Szanowni Państwo, biuro otrzymuje mnóstwo 
różnych zgłoszeń, skarg, donosów itd. Chcę pokazać 
ich skalę. Otóż w ciągu roku jest to prawie 19 ty-
sięcy zgłoszeń, a więc ogromna liczba informacji. 
Oczywiście w większości nie są to informacje istotne, 
wchodzące w zakres działań biura, niemniej każda 
z nich jest analizowana, przekazywana do właściwo-
ści odpowiednich organów. Niekiedy na podstawie 
tych informacji wszczynane są odpowiednie działania 
biura, biuro reaguje.

Szanowni Państwo, to jest to, o czym chciałem 
powiedzieć. Jeśli będą pytania, to bardzo proszę.

Na koniec jeszcze jedna sprawa. Przez cały czas 
biuro boryka się z problemami lokalowymi. No, 
w centrali nie mamy przestrzeni, która pozwoliłaby 
w sposób odpowiedni prowadzić działalność, reali-
zować zadania biura. Chodzi o to, że biuro od lat jest 
zmuszone wynajmować komercyjnie nieruchomość 
w Warszawie, ale siedziba centrali nie pozwala na 
to, aby pomieścić w niej wszystkich funkcjonariuszy 
i pracowników. Jest to zresztą siedziba, która, można 
powiedzieć, nie jest najlepszym miejscem dla służby 
specjalnej, z różnych powodów. Przede wszystkim 
ten budynek wymaga generalnego remontu. Dlatego 
też przez cały czas nie ustajemy w trudach, aby biuro 
miało dla centrali nową siedzibę, być może wybudo-
waną od początku, być może uzyskaną z zasobów 
Skarbu Państwa.

Oczywiście podobne problemy są w niektórych 
delegaturach, szczególnie dotyczy to delegatury 
łódzkiej, która dzieli piętro z urzędem wojewódz-
kim. W niektórych delegaturach sytuacja jest lepsza, 
np. delegatura białostocka ma nową siedzibę, wyre-
montowaną, wybudowaną, która w pełni zaspokaja 
potrzeby delegatury białostockiej. W przypadku de-
legatury krakowskiej nowa siedziba jest remontowa-
na i przystosowywana, sądzę więc, że w przyszłym 
roku będziemy mogli przenieść siedzibę krajowskiej 
delegatury do tej nowej lokalizacji. Podobna sytuacja 
jest w Gdańsku, gdzie również trwają prace remon-
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(senator A. Grabowski) krojone działania i przez cały czas mieć otwartą pro-
cedurę operacyjną związaną z byłym kierownictwem 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I w zasadzie 
ten proces, z pewnymi przerwami, trwał przez lata. 
Do zbadania jest kilka działań, które naszym zdaniem 
były absolutnie bezprawne. Działała tutaj również 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stosowano 
też kontrole operacyjne. Mówię tutaj o pojedynczych 
przypadkach, ale nie dotyczy to Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, ponieważ ta procedura czy też 
te kontrole… Podsłuchy procesowe wobec tych osób 
stosowała prokuratura. I przez prokuraturę badane 
jest to, czy te działania miały charakter legalny i czy 
były podstawy do tego, żeby je podjąć.

Jest też oczywiście sprawa pewnych działań 
podejmowanych wobec dziennikarzy. Jeśli chodzi 
o CBA, to powiedzmy sobie szczerze, że było kilka 
takich przypadków. Uznaliśmy, że to też musi pod-
legać sprawdzeniu, ponieważ one miały charakter… 
Powiedzmy, że działo się to w ramach pewnych pro-
cedur. Tak więc jeżeli coś zakwestionowaliśmy albo 
też uznaliśmy, że działania w ramach tych procedur 
wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przestępstwa, to te aspekty również powinny być 
badane przez prokuraturę. I są przez nią badane w tej 
chwili.

Proszę państwa, o jednej sprawie mogę powie-
dzieć, bo jest bulwersująca. Zresztą ona jest znana 
publicznie. Oczywiście nie jest to sfera działania 
biura, ale to pokazuje pewien obraz. Otóż nie tak 
dawno zatrzymano jednego z byłych funkcjonariu-
szy. Myśmy go zwolnili z pracy, ze służby, a to był 
przykrywkowiec CBŚ, w CBA również zatrudniony 
jako przykrywkowiec, czyli pracownik bardzo sen-
sytywnej komórki, która jest szczególnie chroniona. 
Te osoby muszą być szczególnie przebadane, predy-
stynowane do pracy w tym zakresie itd. Okazało się, 
że po tym, jak zwolniono go z Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, stworzył on zorganizowaną gru-
pę, która podszywając się pod policjantów, doko-
nywała przeszukań i zbierała haracze. Również od 
osób pełniących funkcje publiczne próbowała ona 
wymuszać określone pieniądze. Ci ludzie zostali nie 
tak dawno temu zatrzymani.

Wiem o tym, że jedna osoba, która pełniła funkcję 
kierownika ważnej jednostki, została już skazana. To 
również jest sprawa nadużycia uprawnień, działania 
w sposób nieuprawniony i defraudowania pieniędzy 
z funduszu operacyjnego. Ona została skazana za coś 
innego, ale śledztwo wobec tej osoby toczy się w tej 
sprawie, o której powiedziałem. A więc o ile pamię-
tam… Jest też kwestia, nazwijmy to, używania przez 
kierownictwo niektórych sprzętów do celów prywat-
nych, przekazywania ich rodzinie. Również w tym 
obszarze jest prowadzone śledztwo. O ile pamię-
tam, w tej chwili prowadzonych jest 10 postępowań 

jeśli chodzi o program „Praca dla więźniów”? Pytam 
o to, ponieważ jakiś czas temu uchwalaliśmy na tej 
sali ustawę, specustawę, która umożliwia właśnie 
budowanie zakładów pracy przy więzieniach w celu 
zaktywizowania więźniów. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Szanowni 

Państwo! Odpowiadając na pierwsze pytanie, po-
wiem, że generalnie było to uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przestępstw związanych przede wszyst-
kim z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem 
obowiązków przez byłe kierownictwo oraz funkcjo-
nariuszy. To jest sprawa dotycząca np… Nie wiem, 
czy mogę o tym powiedzieć, bo tutaj muszę… Pewne 
sprawy mają charakter niejawny, dlatego wybaczcie 
państwo, że ważę słowa. To, co mógłbym powiedzieć 
w sposób otwarty, dotyczy rzeczy, które nas mocno 
zbulwersowały, dotyczy braku sprawnego funkcjono-
wania służby i jej demoralizacji oraz – powiedzmy 
wprost – późniejszego fałszowania niektórych zda-
rzeń. Doszło np. do pewnego zdarzenia z udziałem 
kierowników jednostek. To miała być realizacja mię-
dzynarodowa, ale okazało się, że w wyniku, nazwijmy 
to, zakrapianej imprezy jeden z uczestników został 
potrącony przez samochód. To miało być realizowane 
wspólnie z inną służbą, ale następnie sfałszowano 
dokumentację, twierdząc, że tej osoby tam nie było, 
że była na urlopie. Po prostu zatuszowano sprawę. 
To oczywiście działo się na oczach służby partner-
skiej, łotewskiej. Sama sprawa jest kompromitująca, 
ale w sferze przestępczej jest to, w jaki sposób to 
potem tuszowano: dorabiano dokumenty, podrabia-
no je i w ten sposób ustalano, że tego kierownika 
jednostki nie było na miejscu, bo był w tym czasie 
na urlopie. To wymagało zaangażowania iluś osób. 
No i to jest oczywiście sfera odpowiedzialności m.in. 
kierownictwa i tych osób, które były w ten proceder 
zaangażowane. To jest jedna sprawa.

Oczywiście była też taka sprawa, że w, nazwijmy 
to, zainteresowaniu operacyjnym pozostawało byłe 
kierownictwo biura, czyli również ja. Otwartych było 
kilka spraw, które stanowiły taki… Można powiedzieć 
najoględniej, że najpierw poszukiwano jakiegoś pre-
tekstu, jakiejś kompletnie niesprawdzonej informacji, 
która dawała podstawę do tego, aby podjąć szeroko za-
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(szef E. Bejda) korzyści i związane z nią rzeczy pozytywne, cen-
tralne biuro wraz z prokuraturą uzyskało informacje 
i pozyskało dowody wskazujące na to, że w tym ob-
szarze też są pewne nadużycia. Chcę powiedzieć, że 
nie ma zgody na to, żeby tolerować patologie. System 
umożliwiający pracę więźniom i ich resocjalizację 
poprzez pracę jest pożądany, korzystny i, tak jak po-
wiedziałem, przynosi korzyści nie tylko dla nich, 
ale również dla państwa, ale zawsze mogą znaleźć 
się czarne owce, które chcą, nazwijmy to, pójść na 
skróty. Nasze działania to tak naprawdę sprawdzanie, 
w jaki sposób te świadczenia są realizowane i czy nie 
ma tam oszustw albo korupcji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja chciałbym zadać pytanie, które 

odnosi się do wydarzeń sprzed kilku tygodni. Otóż 
19 kwietnia funkcjonariusze CBA weszli do siedzi-
by…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czy 
ma pan włączony mikrofon?)

Tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak? To bardzo pro-

szę.)
…Krajowej Rady Sądownictwa w celu doręczenia 

jednemu z sędziów upoważnienia do kontroli jego 
oświadczeń majątkowych. Chciałbym zapytać, czy 
CBA podejmowało próby spotkania z panem sę-
dzią? Czy pan sędzia, który jest funkcjonariuszem 
publicznym, i do tego członkiem Krajowej Rady 
Sądownictwa, i który jest szczególnie zobowiązany 
do dbania o wizerunek polskich sądów i polskich sę-
dziów, ułatwiał pracę funkcjonariuszom biura?

I drugie pytanie. Czy są jakieś szczególne prze-
pisy czy procedury, które by regulowały sytuacje, 
w których osoba publiczna w jakiś sposób torpeduje 
pracę biura?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo 

proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja poczekam, 

bo mam aż 3 pytania, takie dosyć…)
Proszę, proszę…

przygotowawczych. Nie chcę mówić o szczegółach 
i o innych sprawach, bo one mają charakter niejawny. 
Powiedziałem o nich w sposób ogólny.

Jeśli chodzi o zawiadomienia do prokuratury do-
tyczące kontroli przeprowadzanych w urzędach mar-
szałkowskich, to rzeczywiście złożono kilka zawia-
domień dotyczących nieprawidłowości. Jest tak np. 
w lubelskim. Te zawiadomienia dotyczą utworzenia 
grup producenckich, a właściwie procesu tworzenia 
takich grupy, ich pozorności, braku spełniania prze-
słanek do tego, żeby takie grupy zostały utworzone, 
i przyznawania milionowych dotacji. I to jest wiele 
milionów, np. 2,5 miliona zł czy 22 miliony zł.

Podobna sytuacja miała miejsce w województwie 
wielkopolskim. Tu również złożono zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa i tu też chodzi o wielo-
milionowe kwoty. Inną sprawą, która jest przedmio-
tem śledztwa… Jedna z grup w województwie wiel-
kopolskim uzyskała wsparcie w łącznej wysokości 
16 milionów zł.

Inna sprawa to funkcjonowanie systemu usług 
elektronicznych służących zarządzaniu na poziomie 
wojewódzkim. Chodzi o e-zdrowie. Tu również mó-
wię o województwie wielkopolskim. Był taki pro-
jekt… Miała być prowadzona budowa elektronicz-
nych systemów e-zdrowia w podmiotach leczniczych 
na szczeblu wojewódzkim. Projekt objął 23 podmioty 
lecznicze mające swoje siedziby w różnych miejscach, 
w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie itd. Realizacja 
projektu miała umożliwić udostępnienie lokalnych 
usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów 
leczniczych. Miała polegać na doposażeniu środowisk 
informatycznych w zasoby sprzętowe i programowe, 
a także na budowie i wdrożeniu innowacyjnych roz-
wiązań w tym zakresie. W ramach kontroli okazało 
się, że części funkcjonalności w ogóle nie wdrożono, 
a część… Jest już dużo po terminie i nie naliczono kar 
umownych. Chodzi tu ogólnie o kwotę 8 milionów zł. 
To jest kwota uszczupleń. Funkcjonariusze przepro-
wadzili kontrolę w każdym z ośrodków. Sprawdzono, 
czy systemy funkcjonują, i okazało się, że w więk-
szości ośrodków one w ogóle nie funkcjonują. Czyli 
zrobiono coś, co jest kompletnie dysfunkcjonalne 
i niepotrzebne.

Szanowni Państwo, to są główne sprawy, o któ-
rych chcę w tej chwili powiedzieć – utworzenie grup 
producenckich, system e-zdrowie i śledztwo w ma-
łopolskim, które się toczy, związane z bezprawnym 
uzyskaniem funduszy. To też jest kwota przynajmniej 
kilku milionów złotych.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie, o Służbę Więzienną, 
to mogę powiedzieć, że jest to śledztwo, które rze-
czywiście dotyczy nieprawidłowości w realizowaniu 
świadczeń związanych z bardzo zacną ideą. Widząc 
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(wicemarszałek M. Koc) to normalna praktyka. Absolutnie jest to czynność 
standardowa. Nie wysyła się tego rodzaju dokumen-
tu pocztą, tylko po prostu doręcza się ten dokument 
osobiście. Funkcjonariusze uznali, że działania pana 
sędziego Żurka mają na celu odroczenie, odwlecze-
nie rozpoczęcia procesu kontroli. I tu też nie ma nic 
nadzwyczajnego. Jest to osoba pełniąca funkcje pu-
bliczne. Niejednokrotnie tak się zdarzało, że funk-
cjonariusze przychodzili i takiej osobie wręczali… 
A więc mówienie, że to jest naruszenie jakiejś sfery 
immunitetu… Ta osoba oczywiście ma immunitet sę-
dziowski, ale ten immunitet nie obejmuje w ogóle tej 
sfery. A więc to jest absolutnie standardowe działanie. 
Moim zdaniem jest tu próba politycznego rozegra-
nia sprawy. Tak naprawdę ze sprawy banalnej uczy-
niono wydarzenie. A powtarzam: postawa sędziego 
Żurka w tym zakresie budzi poważne wątpliwości. 
Powtarzam: kontakt nawiązano przynajmniej dwu-
krotnie i próbowano się umówić. Była próba scedo-
wania tego na pełnomocnika i uniknięcia rozpoczęcia 
tej procedury. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek 
manifestacją polityczną ze strony biura.

Jeśli chodzi o spadek liczby spraw operacyjnych 
i śledczych, to, Szanowni Państwo, rzeczywiście 
spraw operacyjnych jest mniej. Jak porównamy ich 
liczbę – patrzę teraz w dane statystyczne – to okazuje 
się, że tych spraw było 488, a teraz jest ich 439. Czy 
ja dobrze zrozumiałem pytanie pani senator?

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ja 
pytałam o zakończone sprawy, o takie sprawy, które 
zostały już zakończone, i operacyjne, i przygotowaw-
cze.)

Jest mniej spraw zakończonych i jest mniej po-
stępowań przygotowawczych. Chcę powiedzieć taką 
refleksję natury ogólnej. 488 śledztw… Przepraszam 
bardzo, mogłem się tutaj pomylić, jeśli chodzi o… 
491 śledztw to jest, Szanowni Państwo, i tak zdecy-
dowanie za dużo. Jest tak, że oczywiście biuro nie 
może, nie ma prawa odmówić prowadzenia śledztwa. 
Mamy, powiedzmy, nieco ponad 900 funkcjonariuszy 
i pracowników. Wyobraźcie sobie państwo skuteczne 
prowadzenie śledztwa gospodarczego, jeśli spraw jest 
488, przez… Statystyka jest tutaj druzgocąca, rów-
nież jeśli chodzi o sprawy operacyjne. Ja chciałbym, 
żeby tych spraw było mniej, zdecydowanie mniej, 
ponieważ nie chodzi o statystkę, tylko chodzi o jakość 
i wartość tych spraw.

Szanowni Państwo, była w ubiegłych latach sto-
sowana taka praktyka, że były sprawy, które były 
tzw. ciągnikami statystycznymi. Sprawa pierwsza 
z brzegu, gdzie w sposób oczywisty nie było tutaj wła-
ściwości biura, ale można ją w sposób formalny było 
wykazać. Sprawa dotyczyła nienależnego pobierania 
świadczeń przez dzieci, które straciły w wypadkach 
rodziców i miały prawo do tych świadczeń, kiedy 
realizowały obowiązek szkoły. I tutaj fałszowano 

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 
Bejda: To…)

Proszę, Pani Senator. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dobrze. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że odpo-

wiedź będzie wyczerpująca, tak jak przy pierwszym 
pytaniu.

Szanowny Panie Ministrze, ja chciałabym zapy-
tać… W sprawozdaniu mamy sprawy operacyjne za 
lata 2014–2016. Zakończonych spraw było 214, 247, 
185 rocznie. Tak jest w porównaniu. A zakończo-
nych postępowań przygotowawczych było 201, 219 
i 178 w tym roku. Czyli w tym roku nastąpił spadek. 
Chciałabym poprosić o wyjaśnienie, z jakich powo-
dów.

Druga rzecz. Chciałabym poprosić o dane za lata 
2014–2015, jeśli chodzi o umorzenia postępowań 
przygotowawczych. Ile spraw państwo umorzyli 
w poprzednich latach? Bo w tym roku 62, w tym 4 
warunkowo. I proszę o jakąś ogólną informację na 
temat tego, czego te umorzenia dotyczyły.

I trzecie pytanie. Chciałabym zapytać o to, ile 
podsłuchów zostało zastosowanych w 2016 r. przez 
CBA. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Tak, tak. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Wysoka 

Izbo! Chcę powiedzieć tak…
Pierwsze pytanie pana senatora. Oczywiście, że 

funkcjonariusze… To dotyczy kontroli oświadczenia 
majątkowego prezesa Krajowej Rady Sądownictwa, 
sędziego Żurka. Szanowni Państwo, oczywiście że 
funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
zwracali się do pana sędziego z prośbą o to, aby ode-
brał upoważnienie do kontroli, ponieważ kontrola 
rozpoczyna się od wręczenia osobie kontrolowanej 
upoważnienia do kontroli. To jest kontrola oświad-
czenia majątkowego. Była przynajmniej dwukrotna 
próba nawiązania kontaktu i umówienia się na spo-
tkanie. O ile pamiętam, wyznaczył pełnomocnika, 
który… Wyraźnie nie miał czasu albo próbował to 
przełożyć na kolejne terminy. Tymczasem, Szanowni 
Państwo, prawo mówi, że to upoważnienie wręcza się 
osobie, która jest poddana procedurze kontroli. Jest 
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(szef E. Bejda) ich liczba jest podobna. Szanowni Państwo, ważna 
jest sprawa, o której powiedziałem, czyli to, w ilu 
przypadkach otrzymaliśmy odmowę. W 3 przypad-
kach była odmowa – w 2 przez prokuratura, w 1 przez 
sąd.

Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, bo to 
też jest przedmiotem oceny opinii publicznej, również 
Wysokiej Izby – tzw. procedury niecierpiące zwło-
ki. Było nieco ponad 50 przypadków niecierpiących 
zwłoki. To wygląda w ten sposób, że wniosek kieruje 
się do prokuratora generalnego, po uzyskaniu zgody 
prokuratora generalnego mamy prawo rozpocząć pro-
ces kontroli operacyjnej, jednocześnie materiały idą 
wówczas do sądu i sąd w terminie 5 dni podejmuje 
decyzję, czy akceptuje, czy też nie akceptuje wniosku 
w trybie niecierpiącym zwłoki. Mamy 100-procento-
wą akceptowalność sądów w przypadku tych wnio-
sków, czyli tzw. pięciodniówek, mówiąc kolokwialnie. 
To nie są pięciodniówki, ale tyle czasu ma sąd na to, 
żeby podjąć decyzję.

I jeszcze jedna sprawa, bo też pewnie pojawi się 
pytanie, ile było wniosków na tzw. NN, czyli, na-
zwijmy to, telefony, w których… No, zdarza się tak, 
że mamy ustalony telefon, a nie mamy ustalonego 
sprawcy. To są pojedyncze przypadki. Ja mogę po-
wiedzieć, że kilka, nie chcę tutaj mówić ile, ale na 
pewno nie więcej niż 10.

(Senator Barbara Zdrojewska: A mogłabym po-
prosić o informację na piśmie za te poprzednie lata, 
jeśli…)

2014, tak? Bo to…
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, 2014, 2015, 

2016, to znaczy materiał…)
Informacje statystyczne? Oczywiście.
(Senator Barbara Zdrojewska: Porównanie…)
Oczywiście.
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo będę 

wdzięczna. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w nawiązaniu do informacji, 

która jest zawarta w sprawozdaniu za rok ubiegły… 
CBA wszczęło kontrolę i analizę w spółkach z udzia-
łem Skarbu Państwa. Chciałbym zapytać o działanie 
parasola antykorupcyjnego w zakresie wyłaniania, 
wyboru zarządów najbardziej strategicznych spółek 
Skarbu Państwa, i chcę się odwołać do konkretne-
go przykładu spółki, która nie była objęta kontrolą; 
chodzi o spółkę Energa, koncern Energa z siedzibą 

proceder, który jest, powiedzmy, dosyć powszechny, 
więc można wszcząć sprawę, gdzie będziemy mieli 
kilkudziesięciu podejrzanych, albo można wszcząć 
wiele takich spraw. Inny przykład to sprawy doty-
czące diagnosty, podrobienia wpisu i przyjęcia 50 zł 
za podrobienie wpisu w dowodzie rejestracyjnym. 
To są sprawy, które nie mogą być prowadzone przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ja mogę powie-
dzieć tak: żałuję, że mamy tyle spraw, że tych spraw 
jest tak dużo. One powinny być jakościowe, a nie 
ilościowe. Niestety procedura wygląda w ten sposób, 
że jeżeli sprawa jest powierzana przez prokuraturę 
albo są zlecane czynności właśnie dla Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, to w zasadzie my nie mamy 
prawnych możliwości, żeby odmówić, jeśli sprawa 
mieści się w właściwości działania biura. A jak po-
wiedziałem, korupcja, przestępstwo korupcji jest 
przestępstwem pojemnym. Może być to korupcja 
dotycząca właśnie tego przysłowiowego diagnosty, 
która też jest z punktu widzenia społecznego ważna, 
ale są jednostki Policji, które takie sprawy powinny 
prowadzić, i jest korupcja na najwyższych szczeblach 
władzy. CBA ma się przyglądać władzy w takim ro-
zumieniu… tym, którzy rządzą, nie opozycji, tylko 
tym, którzy podejmują decyzje i mają… I to są sprawy 
dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja bym 
chciał, żeby tych spraw było mniej i dlatego chcę 
szybciej kończyć te sprawy, które ciągną się latami. 
One stanowią pewien balast i ograniczają inicjatywę 
operacyjną i śledczą biura.

Pracujemy też nad pewnymi zmianami legislacyj-
nymi, które oczywiście państwo zobaczycie. Chodzi 
o to, czy np. nie byłoby dobrze wprowadzić takie 
oto zmiany, aby pewne rzeczy uzgadniać, żeby szef 
biura czy też… żeby szef biura, który jest organem, 
uzgadniał z prokuraturą, które sprawy może wziąć. 
Tutaj oczywiście mamy zasadę legalizmu, więc to jest 
sprawa wyjątku od tej zasady. Ale tu nie chodzi o to, 
żeby sprawy nie prowadzić, tylko żeby sprawę prowa-
dziła inna jednostka Policji, bo Policja jest generalnie 
strukturą przeznaczoną do zwalczania przestępczości. 
Nie wiem, czy odpowiedziałem wyczerpująco…

Jeśli chodzi o statystyki, to ja powiedziałem o sta-
tystkach związanych z procedurami podsłuchowymi 
– 365 i 354… w ubiegłym roku… Więc taka jest…

(Senator Barbara Zdrojewska: A w 2014 r.?)
A tego nie wiem, nie wiem, ile w roku 2014… 

Chociaż…
(Wicemarszałek Maria Koc: Może na piśmie.)
Szanowni Państwo, mogę to przedłożyć na piśmie, 

ponieważ, jak powiedziałem, to jest informacja staty-
styczna. Od jakiegoś czasu te informacje są podawane 
w formule jawnej, więc ja nie widzę problemu, żeby 
taką informację przedłożyć. Nie ma dużej różnicy, bo 
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(senator S. Rybicki) morządach wojewódzkich, mówił pan o tym, że 
dotyczą one nie tylko podejrzeń w kwestii zjawisk 
korupcyjnych, ale że ich celem ma być też, cytuję: 
„wytknięcie uchybień dotyczących wad struktu-
ralnych”. Jak biuro rozumie zatem różnicę między 
swoimi zadaniami a zadaniami Najwyższej Izby 
Kontroli? Bo to Najwyższa Izba Kontroli jest upo-
ważniona do tego, żeby badać struktury, instytucje 
właśnie pod kątem ich błędnego funkcjonowania. Jak 
państwo rozumieją różnicę między sobą a NIK? No, 
bo wydaje się, że kompetencje CBA są rozumiane 
szeroko i nakładają się na kompetencje NIK.

Po trzecie, chciałbym zapytać, skoro pan powie-
dział o działaniach wobec dziennikarzy, które były 
wcześniej prowadzone przez poprzednie kierow-
nictwo… No, to jest bardzo poważne stwierdzenie. 
Chciałbym zapytać o to, jakiego rodzaju działania 
były prowadzone, bo, o ile wiem, żadni dziennika-
rze nie byli obiektem zainteresowania Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Chciałbym zapytać: czy 
rzeczywiście tak było? No bo czymś innym jest bycie 
przedmiotem zainteresowania CBA, a czymś innym 
jest np. to, że w ramach kontroli operacyjnej w czasie 
prowadzenia postępowania przeciwko komuś inne-
mu następuje zlokalizowanie jakiegoś dziennikarza. 
Chciałbym, żeby pan minister zechciał to precyzyjnie 
opisać, żeby nie było wątpliwości.

I wreszcie ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, 
jak wygląda sprawa działań CBA w tym wielkim 
koncernie zbrojeniowym, jakim jest Polska Grupa 
Zbrojeniowa. I czy, tak jak niektórzy sugerowali, 
rezygnacja pana prezesa Arkadiusza Siwki – w tej 
chwili już byłego prezesa – ma cokolwiek wspólnego 
z tymi działaniami? Ale bardziej mnie interesuje to, 
jaki jest aktualny stan działań CBA, jeżeli chodzi 
o PGZ. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze, seria pytań.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeśli więc chodzi o osłony 

antykorupcyjne w zakresie współdziałania… wyła-
niania zarządów spółek i w ogóle funkcjonowanie 
osłony antykorupcyjnej, to ja próbowałem opowie-
dzieć o kilku realnych przypadkach pokazujących, 
w jaki sposób się to w tej chwili odbywa. Kiedy przy-
szedłem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
i objąłem funkcję szefa CBA, zauważyłem takie zja-

w Gdańsku, który dostarcza energię mniej więcej 
1/4 mieszkańców Polski. Prezesem tego koncernu 
została osoba, której w przeszłości postawiono zarzu-
ty oszustwa… zarzuty o charakterze korupcyjnym. 
W międzyczasie ta osoba została prezesem Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w mar-
cu br. została prezesem jednej z największych polskich 
spółek energetycznych. Chciałbym zapytać, czy pa-
rasol antykorupcyjny funkcjonuje w zakresie pewnej 
prewencji, jeżeli chodzi o decyzje personalne w tych 
najbardziej strategicznych spółkach Skarbu Państwa.

I drugie pytanie, w nawiązaniu, bo to pytanie 
dzisiaj padło, ale chciałbym je nieco zmodyfikować. 
Mianowicie dzisiejsze media informują o tym, że 
CBA weszło do wielu instytucji w Polsce związanych 
ze Służbą Więzienną, w ramach uchwalonego przez 
parlament rządowego programu „Praca dla więźnia” 
pojawiły się jakieś nieprawidłowości, jak sądzę, 
i stąd akcja centralnego biura. Chciałbym zapytać, 
czy w tym przypadku zadziałał właśnie ten parasol 
antykorupcyjny i w przypadku jakich innych progra-
mów rządowych lub programów, które są realizowane 
ze środków publicznych, w ramach tego parasola – 
tych, które były uruchomione w zeszłym roku, które 
zostały objęte parasolem – wykazano nieprawidło-
wości bądź działania o charakterze korupcyjnym. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Przypominam, że pan minister udziela informacji 

za rok 2016.
Ale zanim pan minister odpowie, to bardzo proszę, 

pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja też mam kilka pytań, więc pewnie to się zsu-

muje.
Pan minister nie dokończył wyliczenia postę-

powań, które zostały zamknięte, a zawiadomienia 
skierowane do prokuratury, jeżeli chodzi o urzędy 
marszałkowskie. Wspomniał pan o urzędach lubel-
skim i wielkopolskim, o dwóch postępowaniach. 
Chciałbym więcej usłyszeć na temat postępowań 
i zarzutów dotyczących województwa małopolskiego 
oraz, jak rozumiem, jakiegoś piątego postępowania, 
ponieważ mówił pan, jeśli dobrze pamiętam, o pię-
ciu zawiadomieniach do prokuratury, które zostały 
skierowane.

Po drugie, chciałbym, żeby pan zechciał odnieść 
się do takiej wątpliwości… Mówiąc o kontroli w sa-
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(szef E. Bejda) która ma objąć takie stanowisko, również informacji 
niejawnych, związanych z taką osobą, no, nie wysy-
łają rekomendacji negatywnej.

Jeśli chodzi o prezesa Obajtka, to ja mógłbym tutaj 
powiedzieć tyle… Te elementy, te, powiedzmy sobie, 
zarzuty, które pan wskazał, dotyczą jakichś spraw 
z przeszłości, które zostały zakończone. No, mamy 
oczywiście domniemanie niewinności, i jeśli proce-
dury prawne wobec tej osoby zostały zakończone, 
to nie ma podstaw do tego, aby stwierdzić… Aha, 
i jeszcze nie ma informacji, które wskazują na to, że 
dana osoba może nie dawać tej rękojmi… No, wte-
dy biuro, służba nie wysyła informacji wskazującej 
na negatywną przesłankę, negatywną rekomenda-
cję. Oczywiście, akurat w tej sprawie jest śledztwo 
prowadzone przez prokuratora, ono dotyczy jakichś 
spraw przeszłościowych, nawet, zdaje się, zlecono 
biuru, o ile pamiętam, wykonanie jakichś czynności 
w tym śledztwie… Niemniej jest to śledztwo toczące 
się w sprawie, co podkreślam, dotyczące spraw sprzed 
iluś lat, i my na tym etapie nie mamy wiedzy, która 
pozwalałaby w sposób autorytatywny stwierdzić, że 
taka osoba, korzystając, tak jak powiedziałem, z tych 
gwarancji… ale również nie ma informacji – nawet 
wykraczając poza całą sferę domniemania niewinno-
ści – które powodowałyby taki stan rzeczy, że biuro 
musiałoby wskazać, iż jest to osoba, która nie powin-
na takiego stanowiska zajmować.

Ja mogę tutaj powiedzieć, że w stosunku do bardzo 
wielu osób jest prowadzona tzw. procedura spraw-
dzeniowa, i ona rzeczywiście jest częścią osłony 
antykorupcyjnej. Te osoby podlegają sprawdzeniu 
w bazach danych, niekiedy również pogłębionemu 
sprawdzeniu, zanim obejmą stanowiska, i nie tylko 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale również inne 
służby są pytane o to, czy dana osoba rzeczywiście 
daje rękojmię, czy nie ma co do niej informacji, po-
dejrzeń, prowadzonych śledztw czy też innych spraw, 
które powodują, że ona nie może danej funkcji pełnić. 
Powtarzam, tutaj mamy do czynienia z osobą, któ-
ra formalnie nie jest ani podejrzana, ani oskarżona. 
Śledztwa były, o ile wiem, zakończone. Jedno się 
toczy, toczy się w sprawie i dotyczy jakichś spraw 
sprzed lat, ja już w tej chwili nie potrafię dokładnie 
powiedzieć.

Z całą pewnością ta procedura działa i najlepszym 
przykładem tego, że ta osłona działa, jest to, co wska-
załem, sfera spraw związanych z funkcjonowaniem, 
budową, utrzymaniem kluczowych systemów infor-
matycznych. Rocznie na ich funkcjonowanie wyda-
wane są, no, miliardy złotych. To jest jeden z proce-
sów, w które Centralne Biuro Antykorupcyjne jest 
zaangażowane.

I tutaj pytanie pana senatora, jak to się przecina 
– bo my pewne rzeczy też wskazujemy – jak to się 
przecina z zadaniami, kompetencjami Najwyższej 

wisko, że bardzo dużo podmiotów wysyłało wnioski 
– właściwie można powiedzieć, że w sposób niefor-
malny – o objęcie danego działania, przedsięwzię-
cia osłoną antykorupcyjną. I było to swego rodzaju 
cedowanie odpowiedzialności i ryzyk, które z tego 
wynikały czy mogły wyniknąć, na Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. Często było to post factum, czyli 
pewne sprawy już miały miejsce, wydarzyły się pew-
ne procesy, umowy zostały zawarte, a przysporzenia 
finansowe przyznane.

Istotą osłony antykorupcyjnej jest, w moim odczu-
ciu, to… Bo to jest oczywiście procedura, która opiera 
się na jednym zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, 
w tej chwili nie chcę cytować szczegółowo… W każ-
dym razie ona nie jest sformalizowana w prawie, 
w sensie ustawy ani nawet aktów wykonawczych, bo 
tak naprawdę jest oparta na akcie władczym prezesa 
Rady Ministrów. Ale my uznaliśmy, że istota osłony 
powinna polegać na tym, że te procesy trzeba sygna-
lizować odpowiednio wcześniej, aby biuro w sposób 
realny mogło ocenić ryzyka. Biuro nie jest oczywiście 
od tego, żeby zarządzać instytucją, nie może wyrę-
czać ludzi, którzy nią zarządzają, ale są pewne ryzy-
ka, które wykraczają poza sferę i mogą być sygnali-
zowane… Przez wskazanie ryzyk, które wykraczają 
poza – nazwijmy to – dopuszczalne ryzyko, dzięki 
sygnałowi z Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
można zapobiec negatywnym procesom, które po-
ciągają za sobą określone realne skutki finansowe.

I w tej chwili zmieniamy to tak, aby rzeczywiście 
ta osłona antykorupcyjna działała właśnie w taki spo-
sób, że biuro włącza się w pewne procesy związane 
z kluczowymi decyzjami, osłaniając i analizując te 
procesy, a także przedkładając pewne informacje or-
ganom decyzyjnym, ale dotyczy to tych procesów, 
które się dzieją, a nie tych, które już miały miejsce. 
No bo istotą sprawy, jeżeli mamy oceniać coś, co 
miało miejsce, jest oczywiście skontrolowanie tego, 
a nie wprowadzenie osłony antykorupcyjnej, skon-
trolowanie bądź też, jeżeli uznamy, że istnieje uza-
sadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, no to 
wkroczenie z ultima ratio, z prawem karnym, czyli 
procesem karnym, łącznie z prokuraturą. W moim 
przekonaniu istota osłony antykorupcyjnej jest wła-
śnie taka, że trzeba działać prewencyjnie. Elementem 
tego jest również badanie osób, które mają obejmo-
wać funkcje publiczne. Przy czym sytuacja wygląda 
tak, że przesłanki do tego, żeby kogoś wskazywać, 
typować… tak naprawdę odpowiedzialność spoczywa 
na tych, którzy te osoby typują, a potem podejmują 
decyzje o tym, żeby ich w tych instytucjach umieścić. 
Służby rzeczywiście ten proces wspierają i analizują. 
Ale służby w sytuacji, gdy osoba nie jest skazana albo 
nie ma kluczowych informacji dotyczących osoby, 
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(szef E. Bejda) Będziecie państwo mieli wtedy jasność co do po-
szczególnych spraw, co do tego, na jakim są etapie.

(Senator Bogdan Klich: Sprawa dziennikarzy, jeśli 
można…)

Aha, przepraszam.
Sprawa dziennikarzy. Szanowni Państwo, rozróż-

nienie, o którym pan powiedział, jest oczywiście bar-
dzo ważne – kwestia objęcia zainteresowaniem dzien-
nikarza i kwestia tzw. ustalenia przy innej sprawie. 
Chcę tu wyraźnie powiedzieć, że wskazujemy na to… 
Pewne elementy w procedurach operacyjnych – to są 
nasze ustalenia – wskazywały na objęcie zaintereso-
waniem operacyjnym, czyli były to, krótko mówiąc, 
działania dedykowane, a nie działania, w ramach 
których uzyskiwaliśmy informacje tak jakby przy 
okazji i w sposób przypadkowy. Ja nie powiedziałem, 
że to mają być sprawy, w których dziennikarz był 
centralnym punktem sprawy. Prawda? Są sytuacje, 
kiedy w sposób zawoalowany można objąć dzien-
nikarza zainteresowaniem przy okazji prowadzenia 
innej sprawy. Tyle mogę powiedzieć w sposób jawny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciałby uzupełnić?
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym prosić o odpowiedź na ostatnie pytanie, 

czyli pytanie o PGZ, o Polską Grupę Zbrojeniową.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Przepraszam bardzo.
Jeśli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową, to trwa 

kontrola. Jest to kontrola procesów podejmowania de-
cyzji i rozporządzania mieniem w spółce. Ta kontrola 
jeszcze się nie zakończyła, jest na etapie… Myśmy 
przedłożyli protokół kontroli i w tej chwili podmiot 
kontrolowany ma prawo, zgodnie z procedurą, od-
nieść się do zastrzeżeń czy też informacji, opisu re-
zultatów naszych działań, które się w tym protokole 
znajdują. Potem nastąpi końcowa ocena zastrzeżeń 
przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Ostatnim aktem będzie podpisanie bądź odmowa 
podpisania przez kontrolowanego protokołu kontroli. 
Tak jak powiedziałem, sprawa jest na etapie odniesie-
nia się przez podmiot kontrolowany do ustaleń, które 
zostały dokonane.

Kontrole, które dotyczyły spółek Skarbu 
Państwa… W tej chwili jest prowadzona druga kon-
trola w Orlenie. Była kontrola w Lotosie i w Azotach. 
Chcę powiedzieć, że one się zakończyły, ale nie za-

Izby Kontroli… My wskazujemy na nieprawidłowość 
funkcjonowania pewnych procesów. Wspomniałem 
choćby o tym procesie związanym z redystrybu-
cją środków unijnych poprzez urzędy marszałkow-
skie, które są instytucjami zarządzającymi. Otóż, 
Szanowni Państwo, zadania CBA rzeczywiście 
mogą się przecinać z zadaniami Najwyższej Izby 
Kontroli, tak jak się przecinają z zadaniami Policji, 
tak jak przecinają się z zadaniami organów skarbo-
wych, tak jak przecinają się z zadaniami Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To nie jest zły stan 
rzeczy, że pewne kompetencje się nakładają. Nie 
stworzymy takiej sytuacji, w której kompetencje 
służb ochrony państwa będą stricte rozdzielone. 
I to nie jest nic złego, że pewne elementy związane 
z funkcjonowaniem strukturalnym pewnych pro-
cesów mogą być oceniane przez różne służby i że 
przez te służby mogą być kierowane wnioski de 
lege ferenda dotyczące zmiany prawa, jak również 
zmiany organizacji czy funkcjonowania procesów. 
Ja uważam, że to jest stan naturalny i że trudno by 
było to wszystko rozgraniczyć. Oczywiście samo 
uprawnienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
do przeprowadzania kontroli jest podobne do upraw-
nień Najwyższej Izby Kontroli, aczkolwiek nie we 
wszystkim się… To są dwa zbiory odrębne z częścią 
wspólną.

Proszę pamiętać, że zadanie biura to stanie na 
straży interesu ekonomicznego państwa, w tym rów-
nież – biuro rozpoczęło takie działania – analizowanie 
pewnych procesów legislacyjnych. Chodzi o decyzje, 
legislatywy, które mają konkretne przełożenie na fi-
nanse państwa, szczególnie na budżet, i to nie tylko 
na budżet centralny, ale również na budżety samo-
rządowe. Wskazywanie, doradzanie, proponowanie, 
sygnalizowanie tego rodzaju nieprawidłowości jest 
tak naprawdę elementem prewencji. To nie jest kwe-
stia ścigania karnego. Ja właśnie tak rozumiem pre-
wencję, funkcję zapobiegawczą. Biuro nie jest tylko, 
wbrew temu, co się ogólnie przyjęło, instytucją, która 
ma za zadanie realizować funkcję ścigania karnego. 
Ta funkcja ścigania ma tak naprawdę charakter ulti-
ma ratio, czyli racji ostatecznej. To tyle, jeśli chodzi 
o osłonę i sprawy kompetencji.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące zawiadomień 
i kwestię małopolskiego urzędu marszałkowskiego, 
to proponuję… Żeby się nie pomylić, zobowiązuję się 
do przekazania szczegółowej odpowiedzi na piśmie.

(Senator Bogdan Klich: Bardzo proszę, Panie 
Ministrze.)

Myślę, że przedstawię wszystkie zawiadomie-
nia, które złożyliśmy. Jest 5, o których mówiłem. 
Opiszemy szerzej każdą ze spraw, która się toczy.

(Senator Bogdan Klich: Byłoby znakomicie.)
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(szef E. Bejda) poprzednia ekipa te podatki podnosiła. Przypomnę 
o podniesieniu podatku od towarów i usług. Te wpły-
wy w sposób znaczący się zmniejszały. I nie było re-
akcji na tego rodzaju informacje, nie było tutaj, można 
powiedzieć, żadnych działań zapobiegawczych. To 
jest element związany z niegospodarnością.

A jeśli chodzi o to tsunami niegospodarności… Te do-
niesienia zostały złożone. Uznano, że zachodzi tutaj uza-
sadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wiele 
z tych spraw prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
część prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
część Policja, część prokuratura samodzielnie. I po pro-
stu trzeba poczekać na rezultaty. Śledztwa mają swój 
rytm. W związku z tym, że często są to sprawy skom-
plikowane, a nawet bardzo skomplikowane… Ja mogę 
wskazać jedną taką aktywność bardzo znaną publicznie, 
a mianowicie inwestycję w kopalnię w Chile przez jedną 
z kluczowych spółek, przez KGHM. Zakup tej kopalni, 
Szanowni Państwo… Podliczono straty. Podliczono, 
ile przez lata inwestowania KGHM w zakup Quadry, 
czyli tej kopalni w Chile, stracił Skarb Państwa, a ściśle 
mówiąc spółka KGHM. Okazuje się, że według wyli-
czeń audytorów jest to kilkanaście miliardów złotych. 
Oczywiście jest w tej sprawie śledztwo. Przy czym chcę 
powiedzieć, że żeby ocenić w sposób właściwy zacho-
wania poszczególnych osób, które podejmowały decyzje 
gospodarcze w tej sprawie, nie wystarczy tydzień czy 
dwa. W tej sprawie są stosy dokumentów, trzeba ocenić 
relacje pomiędzy niektórymi osobami, trzeba ocenić 
procesy podejmowania decyzji, trzeba ocenić sposób 
powoływania wielu podmiotów, spółek za granicą itd. 
Trzeba ocenić te wszystkie aktywności i dopiero wtedy 
będą rezultaty.

Tych spraw jest ileś, ale chcę powiedzieć o tym – 
próbowałem to wskazać – że np. korupcja dyrektora 
NCBR, czyli przyjmowanie korzyści majątkowej, to 
jest sprawa z przeszłości. To jest sprawa z czasów, kie-
dy przyjmowano korzyści majątkowe od podmiotów, 
które uzyskiwały konkretne dofinansowanie unij-
ne. Sprawa dyrektora Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju to nie jest sprawa aktualna. Podobnie 
jest w przypadku wiceszefowej Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Ona również przyjmowała korzyści ma-
jątkowe. To pokazuje, w jaki sposób zarządzano waż-
nymi instytucjami. Nie jest tak, że te sprawy są już 
pozamykane. Można oczywiście wyliczać, że jest 
tyle i tyle zawiadomień, ale tu nie chodzi o liczbę. 
My tu mówimy o pewnej skali. Myślę, że te proce-
sy trwają. Tak jak powiedziałem, w niektóre z nich 
jest zaangażowane Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Dotyczą one przeszłości. Niestety tak jest. Tak jak 
powiedziałem, główna aktywność biura jest ukierun-
kowana na to, co dzieje się aktualnie, a jakaś część 
tej aktywności dotyczy też procesów z przeszłości. 
Biuro jest zaangażowane w pewne śledztwa i sprawy 
z przeszłości.

kończyły się procesy związane z, nazwijmy to, analizą 
i nadzorem. One mogą mieć inny wymiar, o którym 
ja nie mogę mówić, ponieważ ich rezultaty mogą się 
przekładać na dalsze ustalenia operacyjne i śledcze. 
Tak jak powiedziałem, są też zawiadomienia… Jeśli 
państwo życzą sobie w tej chwili konkretnych infor-
macji na temat spraw wszczętych, to mogę je oczy-
wiście przedłożyć. A jeżeli chodzi o PGZ, to proszę 
poczekać na te ustalenia. One będą i będą podane 
opinii publicznej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, w Sejmie premier Beata Szydło 

wraz z ministrami postawiła poprzedniej ekipie PO-
PSL zarzuty dotyczące marnowania środków pu-
blicznych. Nazwano to „tsunami niegospodarności”. 
Resort nauki złożył 1 doniesienie na ten temat, mi-
nisterstwo sportu również 1, resort sprawiedliwości 
– 2, a resort kultury przynajmniej 2, przy czym jed-
no dotyczące niegospodarności w Muzeum II Wojny 
Światowej. 3 sprawy zgłosiło Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 8 wniosków – ministerstwo gospo-
darki, 10 doniesień złożyło MSWiA, a 12 doniesień 
Ministerstwo Środowiska. No, rekordzistą było mini-
sterstwo rolnictwa – łącznie 450 spraw. Czy pan wie 
coś na temat rezultatów tych doniesień? W ile spraw 
byliście czy jesteście zaangażowani? Jakie są rezul-
taty tych kilkuset doniesień, które przedstawił rząd 
pani Beaty Szydło w czasie posiedzenia sejmowego, 
czyli w sposób najbardziej znaczący, bo posiedzenia 
sejmowe i senackie to są bardzo znaczące momenty?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie Senatorze!
Ja próbowałem powiedzieć w sposób ogólny o tych 

sferach, które, że tak powiem, mnie uderzyły jako 
kierującego jednostką. Mówiłem o Ministerstwie 
Finansów i o pewnych zaniechaniach, które prowa-
dziły tak naprawdę do tego, iż wpływy z podatków 
w sposób znaczący się zmniejszały, mimo tego że 
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(szef E. Bejda) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan marszałek chciał uzupełnić…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie. Ja chciałem się 

zapisać do pytania.)
Dobrze.
Pan senator Jackowski zadaje pytanie. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie… Chodzi mi 

o kwestie warszawskie. Proszę powiedzieć, ile po-
stępowań w tej chwili toczy się w służbie w sprawie 
tych nieruchomości warszawskich i jaka jest ocena 
skali majątku, o którym możemy mówić. Ponieważ 
w mediach pojawiała się kwota 4 miliardów zł, to 
pytam: czy jest to kwota zaniżona, zawyżona, orien-
tacyjna? Jak należałoby to szacować? I kiedy opinia 
publiczna… Ja rozumiem, że pan nie może o wielu 
śledztwach mówić w szczegółach, ponieważ jest to 
oczywiście objęte tajemnicą, ale zapytam tak: jak 
przewidywany jest tu horyzont czasowy, żeby opi-
nia publiczna czegoś w tej sprawie się dowiedzia-
ła, znacznie więcej niż to, co wiemy do tej pory? 
Pytam, ponieważ ta sprawa jest wyjątkowo bulwer-
sująca, przynajmniej na terenie miasta stołecznego 
Warszawy, gdyż skala tego procederu poraża swoim 
ogromem. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, to rzeczywiście jest sprawa, 

której rozmiar, skala budzi zdumienie i przeraża. 
Myślę, że kwota 4 miliardów zł – a jest to kwota 
szacunkowa i przybliżona – nie jest kwotą zawy-
żoną. Podam przykład jednej tylko nieruchomości, 
on jest najbardziej znany: Chmielna 70. Szacowaną 
wartość tej nieruchomości, która w wyniku repry-
watyzacji została nabyta przez określone osoby… 
Ta decyzja, jak państwo pamiętacie, w odniesieniu 
do Chmielnej 70 polegała na tym, że nie wzięto pod 
uwagę tego, iż były spadkobierca był objęty ukła-
dem indemnizacyjnym. To był obywatel duński, 
w Ministerstwie Finansów była informacja o objęciu 
go układem indemnizacyjnym, o tym, że ta osoba 
była w ogóle… Tak naprawdę układ indemnizacyjny 
to jest sprawa odszkodowania, to umowa bilateralna 
pomiędzy dwoma państwami – w tym przypadku 

Trudno mi komentować niektóre sprawy. Mogę 
powiedzieć tylko o tych rzeczach, które widziałem. 
Zdumiewa mnie – wrócę do ministerstwa, które jest 
tu kluczowym resortem – absolutny brak reakcji na 
negatywne informacje o negatywnych procesach. 
Wystarczyło kilka zmian ustawowych, żeby pewne 
procesy zakończyć. Mówię tutaj o pakiecie paliwo-
wym, o odwróceniu VAT, o zbudowaniu bazy. Mówię 
o rzeczach, które można było zrobić od razu. Mówię 
o wyeliminowaniu podmiotu pośredniczącego, który 
był wymieniony w jednym z rozporządzeń. To są 
rzeczy, które są tak naprawdę zdumiewające. Skala 
zaniechań implikowała w tym przypadku realny brak 
wpływu środków do budżetu. To jest być może ta… 
To jest stwierdzenie.

Mamy tu całą sferę działań spółek Skarbu Państwa. 
Powiem o przykładzie kancelarii, która w ciągu kilku 
lat otrzymała w ramach umów ze spółkami Skarbu 
Państwa, m. in. z Orlenem, ponad 61 milionów zł. Jej 
usługi, a właściwie decyzje dotyczące tego wszystkie-
go podlegają w tej chwili ocenie. Jeden z procesów był 
toczony z firmą Jukos. Orlen przegrał proces, a suma 
kosztów obsługi prawnej – podkreślam to – wynio-
sła blisko 30 milionów zł. Po przegranym procesie 
z Jukosem suma kosztów, które poniósł Orlen, zwią-
zanych z zapłaceniem przeciwnikowi wyniosła 11 mi-
lionów dolarów. I ja pytam, dlaczego dedykowano 
do tego akurat tę kancelarię, znakomitą. Wytoczono 
proces, proces został przegrany i w tej chwili mamy 
taką, a nie inną sytuację.

Podkreślam, że po raz pierwszy analizujemy tego 
typu rzeczy. Wcześniej te rzeczy w ogóle nie były 
analizowane. W jaki sposób gospodarowano mie-
niem? Kto podpisywał decyzje dotyczące tego rodzaju 
umów? Teraz rzeczywiście jest to przedmiotem ana-
liz. Powiem jeszcze więcej. W oparciu o te analizy 
były podejmowane decyzje dotyczące obsad perso-
nalnych spółek Skarbu Państwa albo zmian w tych 
spółkach.

Szanowni Państwo, był prowadzony bardzo po-
ważny proces dotyczący zakupu jednego z banków 
w ramach repolonizacji. I trzeba powiedzieć – na 
tyle, na ile można o tym mówić – że CBA w sposób 
realny i rzeczywisty wspierało i śledziło ten proces 
w zakresie szczegółów podejmowania decyzji. To 
jest rzecz, która, moim zdaniem, jest właściwą re-
akcją i właściwym działaniem, bo na bieżąco może-
my wspierać organy decyzyjne w miejscach, gdzie 
powstają duże ryzyka. I wtedy rzeczywiście można 
mówić o realnych oszczędnościach. Mówiąc jeszcze 
raz o zaniechaniach i niegospodarności… Kończąc, 
chcę powiedzieć, że tryby sprawiedliwości mielą 
wolno. To jeszcze nie jest koniec i to nie jest ostatnie 
słowo w tej materii.
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(szef E. Bejda) one – prawda? Wskutek zaniechań legislacyjnych 
mamy do czynienia z takim procederem.

Ale ten proceder, Szanowni Państwo, jest wyni-
kiem braku aktywności po stronie miasta stołecznego 
Warszawy i odpowiednich urzędników, a właściwie, 
jak można powiedzieć, no, skorumpowania ich. To 
jest tak naprawdę clou sprawy.

Chcę też powiedzieć o wspomnianych odszkodo-
waniach. Te odszkodowania, 200 milionów zł rocz-
nie, były przydzielane według klucza, który jest dla 
mnie zagadką. On też podlega badaniu w śledztwie. 
Pojawiają się te same osoby. Są takie osoby, które były 
uprawnione i czekają latami, nie mają też szans na 
wydanie decyzji odszkodowawczej, bo jest to decyzja 
odszkodowawcza, która może być przyznana… to jest 
decyzja administracyjna. Nie muszę iść procesować 
się w sądzie latami o to, żeby otrzymać wyrok sądo-
wy i wówczas otrzymać odszkodowanie ze Skarbu 
Państwa, tylko miasto, właśnie w ramach ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, otrzymuje taką ilość 
pieniędzy, kilkaset milionów złotych rocznie – w tym 
roku, zdaje się, około 200 milionów zł – i może zaspo-
kajać te roszczenia. To też jest zagadkowy klucz. Tak 
więc omawiana sprawa ma wiele, wiele wymiarów. 
I ona nie dotyczy tylko Warszawy. Śledztw jest, tak 
jak powiedziałem, w samej Warszawie, jak mi się 
wydaje, około 50. Zespół wrocławski to jest przynaj-
mniej kilkanaście… Tak więc widzicie państwo, że 
skala jest ogromna. Jest też ogromna determinacja, 
żeby tę sprawę, tak powiem, wyczyścić. Ponieważ tak 
naprawdę, jak się wydaje, największą szkodą w tej 
sprawie są nie tylko straty finansowe, ale krzywda 
ludzka, ogromna krzywda ludzka. Mało tego: ta 
sprawa przywraca też wiarę w to, że państwo działa 
realnie, że ono nie istnieje tylko teoretycznie. To też 
jest bardzo ważny wymiar tej sprawy, pozaprawny, 
taki etyczny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński. Proszę 
bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
mam 3 pytania z różnych dziedzin. Pierwsze zwią-
zane jest z kontrolą, która została przeprowadzona 
w Grupie Azoty SA. Tu się pojawiają 2 środowiska, 
2 miejscowości, w których były nieprawidłowości, 
a mianowicie Kielce – właściwie okolice Kielc – oraz 
Tarnów. A czy były jakieś zarzuty związane z zakła-
dem azotowym w Kędzierzynie-Koźlu? Ja jestem 
senatorem z Opolszczyzny i dlatego pytam konkretnie 
o tę lokalizację.

między Danią i Polską – i ta umowa bilateralna 
sprowadza się do tego, że państwo polskie płaciło 
określone odszkodowanie i poprzez to obywatele 
innego państwa byli zaspokajani, co już wyłączało 
dalszą odpowiedzialność… Czyli obywatele innego 
państwa, w tym przypadku Danii, byli zaspokajani 
z tej kwoty, ewentualnie państwo duńskie zaspoka-
jało ich roszczenia. Szanowni Państwo, w tej sprawie 
Biuro Gospodarki Nieruchomościami otrzymało in-
formację, że oczywiście układ jest, ale ta informacja 
nie znalazła się w aktach sprawy. Tymczasem war-
tość tej nieruchomości po sprzedaży to 170 milio-
nów zł, a z uwagi na tzw. potencjalność, możliwość 
wzniesienia tam wieżowca, być może jeszcze więcej. 
A więc to sama parcela była tyle warta. 

Takich nieruchomości jest mnóstwo. Takie 
jak ta są, powiedzmy sobie, najcenniejsze, bo są 
usytuowane wokół placu Defilad, ale są też inne 
bardzo cenne. Rzecz oczywiście nie dotyczy tyl-
ko Warszawy, ale to Warszawa jakby ogniskuje 
w tej kwestii uwagę opinii publicznej. Chcę też 
powiedzieć, że śledztw jest w tej chwili kilkadzie-
siąt. W samej Warszawie jest, jak myślę, około 50 
takich spraw. Jak to wygląda? Wracamy do tych 
spraw, właściwie sprawa każdej nieruchomości 
jest oddzielnie procedowana. Myśmy oczywiście 
przeprowadzili wcześniej procedurę kontrolną, uru-
chomiliśmy tam kontrolę quasi-administracyjną, 
ale tylko w niektórych sprawach, a w tej chwili 
w ramach śledztw wracamy po prostu do każdego 
przypadku. Badane są poszczególne takie przypad-
ki, a są ich setki, bo, proszę państwa, takich decyzji 
wydawanych było kilkaset rocznie.

O jeszcze jednej sferze chcę powiedzieć. Otóż 
od bodajże 2014 r. – nie chcę się tu pomylić – 
Warszawa dysponowała określoną pulą pienię-
dzy na odszkodowania. Bo poza tym, że mamy 
prawo do zwrotu nieruchomości, to jeszcze byli 
właściciele – czy też osoby, które potem nabywa-
ły prawa od byłych właścicieli – mają prawa do 
odszkodowań za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości, za ich zniszczenie, zużycie itd., czyli 
w związku z poniesionymi szkodami, które były 
konsekwencją wprowadzenia dekretu Bieruta. To 
on jakby zapoczątkował tę całą sytuację, ponie-
waż z dekretu Bieruta wynikało, że każdy, czyja 
nieruchomość zostanie wywłaszczona, ma prawo 
ubiegać się o prawo użytkowania wieczystego. Te 
prawa potem nie były nadawane, z tego wynikały 
roszczenia… No, wydawało się, że państwo polskie 
ten stan rzeczy naprawi w sposób generalny, ale nie 
wprowadzono takiej ustawy. I w tej chwili mamy tu 
skutki tych zaniechań, po iluś tam latach funkcjo-
nowania niepodległej Rzeczypospolitej odbijają się 
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(senator J. Czerwiński) angażowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w procesy osłonowe i informowania organów o zwią-
zanym z tym ryzyku. No, mogę powiedzieć tak: 
z całą pewnością biuro nie analizowało tego przetar-
gu. Nie było takich informacji, nie prowadzono żad-
nych działań osłonowych dotyczących szczegółów 
tego przetargu. Być może było tak, że podzielono 
się tym ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego – ja 
tego nie wiem.

Chcę jednak powiedzieć, że CBA w poprzednich 
latach w ogóle bardzo mało aktywnie wspierało ja-
kiekolwiek procesy dotyczące kluczowych inwestycji, 
prywatyzacji, uzyskiwania środków pomocowych. 
Szanowni Państwo, w kluczowych sprawach prywa-
tyzacyjnych, takich jak prywatyzacja Polkomtelu, 
CBA w ogóle nie było aktywne. Nie było zaangażo-
wania CBA np. w budowę gazoportu. Nie widziałem 
zaangażowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w inwestycje dotyczące budowy stadionów zwią-
zanych z Euro 2012. Nie było zaangażowania 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w nadzór nad 
procesami związanymi z transferem środków z Unii 
Europejskiej, a to są, tak jak powiedziałem, setki mi-
liardów złotych. Można powiedzieć, że ta sfera była 
kompletnie zarzucona.

Mało tego, wiemy o tym – i to też jest przed-
miotem pewnych postępowań przygotowawczych 
– że niektóre sprawy były zatrzymywane przez 
kierownictwo biura. Tak było np. z informacjami 
o prywatyzacji PKP Energetyka. Biuro dysponowało 
pewnymi informacjami, wiedziało, że to jest ryzy-
ko i że ta prywatyzacja nie powinna się odbywać. 
No, chodziło o sposób wyboru oferentów, którzy 
się zgłosili, ale już sama prywatyzacja monopolisty 
była przedsięwzięciem niewłaściwym, ryzykownym, 
wykraczającym poza sfery rzetelności i gospodar-
ności. Kierownictwo biura stwierdziło, że nie ma 
sensu takiej informacji przekazywać.

Z prywatyzacją Ciechu, Szanowni Państwo, było 
podobnie. Biuro dysponowało informacjami o tej 
sprawie, choć nie wiem, czy kierownictwo wiedzia-
ło o tym, że biuro dysponuje takimi informacjami, 
kluczowymi tak naprawdę. I te informacje nie zostały 
przekazane. Oczywiście śledztwo w sprawie prywa-
tyzacji Ciechu się toczy – jest to kolejne śledztwo. 
Widać tu też kompletny brak zaangażowania biu-
ra. No, w przypadku Ciechu mieliśmy do czynienia 
z procesem wydatkowania kilkuset milionów złotych, 
o ile pamiętam. To było chyba ponad 600 milionów zł, 
a więc rzeczywiście była to sfera, w której było dużo 
do zrobienia. Uważam, że w tej chwili w sposób zna-
czący zmienia się strategia działań biura Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, jeśli chodzi o nadzór, kon-
trolę, osłonę kluczowych procesów gospodarczych.

I przechodzę jeszcze do sprawy Ministerstwa 
Finansów i tych aktów prawnych, które w moim 

Drugie pytanie dotyczy słynnej medialnie spra-
wy przetargu na śmigłowce wielozadaniowe Caracal. 
Chodzi mi o przetarg przeprowadzany oczywiście 
przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Czy CBA wtedy uczestniczyło w ochro-
nie antykorupcyjnej tego przetargu? Jeśli tak, to jakie 
były konkluzje tego współuczestnictwa? A jeśli nie, 
to dlaczego? Jak pan to ocenia?

Trzecie pytanie dotyczy styku CBA 
z Ministerstwem Finansów. No, myśmy tutaj, na tej 
sali, wielokrotnie już zajmowali się ustawami, które 
miały na celu uszczelnienie systemu podatkowego. 
Jak pan sam stwierdził, ta nieszczelność, te dziury 
były tak duże, że napawały wręcz przerażeniem. Czy 
uważa pan, że jeszcze w jakichś dziedzinach powin-
niśmy coś zrobić w tym zakresie? To znaczy chodzi 
mi oczywiście o legislaturę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o Grupę Azoty, to zostało tam rzeczy-

wiście złożone zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa. Sprawa dotyczy tak naprawdę, 
jak pamiętam, umowy o wykorzystanie znaku towa-
rowego i, nazwijmy to, nieprawidłowości w związku 
z tą umową, niegospodarności związanej z tą umową 
oraz świadczeń związanych właśnie z jedną z firm. 
Mogę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o Kędzierzyn-
Koźle, to funkcjonowanie… Nie zostało złożone za-
wiadomienie i nie mam w pamięci tego, aby było tam 
prowadzone jakiekolwiek postępowanie. Chcę jed-
nak powiedzieć, że zawiadomienie dotyczące Grupy 
Azoty, które zostało sformułowane w wyniku działań 
kontrolnych, to nie jest koniec sprawy. Są inne śledz-
twa dotyczące funkcjonowania tej grupy. 

Chcę powiedzieć o jednym, dotyczącym zakładów 
w Policach. Można powiedzieć w dniu dzisiejszym, 
że badany jest cały proces zarządzania tym zakła-
dem, a śledztwo w sprawie niegospodarności doty-
czy m.in. inwestycji w Afryce, kupowania kopalni, 
transportu… Podkreślam, że śledztwo prowadzone 
jest w sprawie. Azoty stanowią holding, więc jest ileś 
tam elementów, które podlegają… Wymienię jeszcze 
jeden, niemniej jeżeli chodzi o Kędzierzyn-Koźle, to 
nie ma takiego postępowania.

Padło pytanie o śmigłowce Caracal, a szerszy 
kontekst tego pytania dotyczy wcześniejszego za-
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(szef E. Bejda) Zachodu. Tam te systemy funkcjonują. Tutaj nie od-
krywamy żadnej Ameryki.

Drugim filarem, który pozwoli w sposób sku-
teczny wziąć… Tu jest sprawa GIIF, czyli gene-
ralnego inspektora informacji finansowej, który 
otrzymuje zasilenia z tzw. instytucji obowiązanych. 
To są instytucje finansowe i banki. Teoretycznie te 
instytucje udzielają informacji, tylko teraz trzeba 
spojrzeć na to, jak wygląda to od strony praktycz-
nej. One działają w oparciu o rozporządzenia. Te 
rozporządzenia są tak sformułowane, że, nazwijmy 
to, powodują różnego rodzaju rozbieżności interpre-
tacyjne co do tego, jakiego rodzaju dane mają być 
wpisywane itd. Poza tym Ministerstwo Finansów 
nie ma systemu, który by je agregował i ujednoli-
cał. Taki system musi być, żeby w sposób realny 
i szybki można było te informacje przetworzyć. 
Dlatego jest propozycja tzw. bieżącego nadzoru 
przepływów finansowych podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Nie jest to sprawa 
inwigilacji obywateli prowadzących działalność 
gospodarczą, tylko tak naprawdę jest to sprawa 
otrzymania podstawowej informacji o tym, jak 
dane przepływy wyglądają. To jest sprawa, która 
jest w tej chwili przedmiotem prac. A niezależnie 
do tego, czy będzie po stronie organów legisla-
cyjnych decyzja o tym, aby ten realny przepływ 
informacji finansowych od podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą rzeczywiście był… 
Bo powiem, że to nie jest nawet sprawa obciążenia 
podatnika, czyli tego, który prowadzi działalność, 
tylko to jest sprawa banków. To banki dysponują 
tymi informacjami i się nimi wymieniają, tylko 
problem polega na tym, że organy przeznaczone 
do tego, aby właśnie ścigać przestępstwa karuze-
lowe, ogromne wyłudzenia, takich informacji nie 
mają. Czyli tutaj mamy do czynienia z dysproporcją 
wiedzy. Jest ta wiedza po stronie sfery finansowej 
i bankowej i oni natychmiast się tą informacją wy-
mieniają, a instytucje przeznaczone do ścigania 
tego typu przestępstw i zachowań nie mają takiej 
wiedzy. I tutaj jest sprawa nierównowagi.

A więc z jednej strony budowa realnego GIIF – 
takiego, że będziemy mieli do czynienia z informacją 
przekazywaną na czas, informacją pełną i rzetelną, 
i z możliwością jej przetworzenia – a z drugiej strony 
postawienie centralnej bazy podatkowej. Sprzężenie 
tych 2 elementów dopiero da system, który zadziała 
i doprowadzi do tego, że będzie on uszczelniony. I te 
prace są prowadzone. My też jesteśmy zaangażowani 
jako ktoś, kto po prostu widzi… My te sprawy rze-
czywiście robimy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Słoń.

najgłębszym przekonaniu usprawnią funkcjono-
wanie organów skarbowych – ale nie tylko orga-
nów skarbowych. No, powstała przecież Krajowa 
Administracja Skarbowa. Chcę powiedzieć o tym, 
o czym powiedziałem już wcześniej: po stronie 
państwa brakuje realnych narzędzi. Jeśli chodzi 
o deklaracje podatkowe, które są składane, to ich 
dysponentami są poszczególni szefowie urzędów 
skarbowych. Tak naprawdę minister finansów nie 
ma zintegrowanej bazy danych. Podjęto już pewne 
ustawowe próby utworzenia jednolitego pliku kon-
trolnego i centralnego rejestru faktur. Trwają też pra-
ce nad tzw. szyną danych. Każda praca legislacyjna 
zmierzająca do tego, żeby utworzyć centralną bazę 
danych podatników, jest zamierzeniem ze wszech 
miar pożądanym, bo prowadzi do uszczelnienia 
tego systemu. Tylko ważne jest jeszcze to, żeby de-
klaracje, które są składane, były składane w odpo-
wiednim czasie i w odpowiednim czasie w formie 
zdigitalizowanej przekazywane do centrali. Bo teraz 
mamy do czynienia z taką sytuacją, że przestępstwa 
karuzelowe, czyli te związane z wyłudzaniem VAT, 
mogły być popełniane i są popełniane dlatego, że 
deklaracja VAT-owska może być deklaracją w grun-
cie rzeczy pustą. Można napisać… Tym bardziej że 
było uregulowanie, zgodnie z którym część podmio-
tów mogła płacić VAT w interwałach kwartalnych. 
Prawda? Czyli przez 3 miesiące taki podmiot mu-
siał być uznawany za legalnego podatnika. Składał 
deklaracje VAT-owskie, ale te deklaracje nie były 
poparte, czyli za tym nie szły faktury, realne doku-
menty, które stanowią wymiar tego, co jest wpisane 
w deklarację VAT-owską. Tu jest kwestia różnicy 
pomiędzy naliczonym a należnym podatkiem, ewen-
tualnie podatkiem do zwrotu czy tym, który jest do 
zapłacenia, czyli podatkiem należnym.

I tutaj jest zabieg Skarbu Państwa zmierzający do 
tego, żeby dołączyć do deklaracji właśnie dokumenty 
finansowe. I to jest zapis ustawowy. To jest jeden 
z filarów, który zbuduje możliwość realnej analizy. 
Bo poza tym, że to będzie dołączane… To trafia już 
w tej chwili, ale tylko niektóre podmioty są tym ob-
jęte. Prace legislacyjne zmierzają do tego, żeby objąć 
wszystkich. Przy czym musi to być jeszcze odpowied-
nio skonfigurowane w systemie, tak aby ta informacja 
trafiała szybko. Bo nie chodzi o to, żeby informacja 
o danej transakcji trafiała do nas za miesiąc. Miesiąc 
to już jest właściwie… Firmy mogą w ramach takie-
go transferu i ustawionego procederu przestępczego 
już dawno wytransferować środki, już tych firm nie 
będzie i nie będzie też żadnych pieniędzy. Rzecz po-
lega na tym, żeby ta informacja trafiała odpowiednio 
wcześnie. Tak jest w cywilizowanych krajach, tak 
jest mniej więcej w krajach Beneluksu, w krajach 
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Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o kontrole, to chcę powiedzieć… 

Wspominałem o tym, że kontrola w urzędach mar-
szałkowskich jest kontrolą koordynowaną. Krótko 
mówiąc, jeśli w ramach działań kontrolnych zauwa-
żymy zjawisko, które jest niepożądane, wiąże się 
z łamaniem prawa albo też możliwością wystąpie-
nia czegoś, co może prowadzić do łamania prawa, 
to taka informacja jest przekazywana pomiędzy po-
szczególnymi delegaturami i ten proces jest badany. 
Pierwszym z brzegu przykładem może być sprawa 
powoływania grup producenckich, ich funkcjono-
wania, a następnie uzyskiwania przez nie dotacji. To 
jest problem, który się pojawił w jednym miejscu, 
ale tak naprawdę miał odzwierciedlenie we wszyst-
kich innych. I w ramach innych kontroli zdecydo-
wano się badać sprawę właśnie powoływania grup 
producenckich. Przypomnę, Szanowni Państwo, że 
największe grupy otrzymywały dotację w wysoko-
ści setek milionów złotych. To znaczy jedna grupa, 
tak? Były w różnych… Nie chcę teraz wymieniać. 
W każdym razie to jest problem nie tylko dla CBA, 
ale przede wszystkim dla tych organów, które w tej 
chwili nadzorują te grupy producenckie, analizują 
proces rozliczania się przez nie z uzyskanych i wyko-
rzystanych funduszy. Innym przykładem jest budowa 
sieci szerokopasmowych. Tu również była kontrola, 
przeprowadzono ją w wielu województwach. Tak 
więc z całą pewnością jest tak, że ustalenia z jedne-
go miejsca są analizowane, przekazywane i często 
powtarzane w innych miejscach, aby sprawdzić, czy 
nie mamy tutaj do czynienia z nadużyciem władzy, 
z patologią, z przestępstwem, łamaniem prawa.

Jeśli chodzi o sprawę współpracy z innymi służ-
bami, to kluczowym partnerem, jeżeli chodzi o śledz-
twa, jest oczywiście prokuratura. Jak państwo wiecie, 
w roku 2016 nastąpiła zmiana ustrojowa, minister 
sprawiedliwości pełni teraz funkcję prokuratora ge-
neralnego. Chcę powiedzieć, że w sposób zdecydowa-
ny zmieniła się – na plus – współpraca Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego z prokuraturą. Dlaczego? 
Prokuratura, Szanowni Państwo, jest jednostką hie-
rarchicznie podporządkowaną, która w sposób jedno-
lity podlega jednolitemu kierownictwu. Rozwiązania 
ustawowe, które były przyjęte w poprzednim stanie 
prawnym, były takie, żeby prokurator generalny tak 
naprawdę nie mógł tą prokuraturą kierować, czyli 
wbudowano w rozwiązanie ustawowe dysfunkcję 
całej organizacji. Na czym to polegało? Otóż proku-
rator generalny nie mógł kontrolować prokuratorów 
apelacyjnych, którzy byli kadencyjni, a ci mieli też 
ograniczone możliwości kontrolowania prokuratorów 
niższych jednostek, bo okręgowi też byli kadencyjni. 
Wprowadzono taką oto zmianę legislacyjną, zgodnie 
z którą jest prokurator generalny, który jest niezależ-
ny, a jednocześnie nie ma budżetu. To jest pierwsza 

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, mając sukces w jakimś miejscu, 
w jakiejś instytucji, którą udało się rozpracować, 
stosuje taką zasadę, że sprawdza również odpowied-
niki tej instytucji? Powiedzmy, że w jakimś urzędzie 
marszałkowskim ma miejsce jakieś przestępcze dzia-
łanie związane np. z wyłudzeniami dotacji unijnych. 
Czy podobny łańcuszek powiązań jest przez państwa 
sprawdzany w innych urzędach marszałkowskich, 
czy też np. z powodu braków kadrowych nie jest to 
możliwe? To samo dotyczy oczywiście innych insty-
tucji, które z racji np. przynależności terytorialnej 
są, że tak powiem, powielane na całym terytorium 
Rzeczypospolitej.

Drugie pytanie dotyczy jakości współpracy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego z innymi, po-
krewnymi instytucjami – prokuraturą, formacjami 
policyjnymi, formacjami bezpieczeństwa państwa. 
Czy w 2016 r. zostały wypracowane jakieś nowe for-
muły współpracy? Czy to odbywa się na zasadzie 
jakiejś synergii, uzupełniania się? Czy jeśli macie 
zgłoszenie, ale np. z powodu braków kadrowych czy 
jakichś kwestii organizacyjnych nie jest możliwe, 
żebyście państwo zajęli się sprawą, to ta sprawa jest 
przejmowana przez jakąś inną instytucję?

Trzecie pytanie dotyczy tego, czy są jakieś sprawy, 
których rozpatrzenie zostało odsunięte w czasie z po-
wodu np. braków kadrowych, czyli takich prostych 
przyczyn, choć powinno zostać zrealizowane w dosyć 
szybkim tempie.

Ostatnie pytanie dotyczy wspomnianej przez pana 
sytuacji związanej z funkcjonowaniem Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Czy powinny nastąpić zde-
cydowane działania zmierzające do tego, żeby – w ob-
liczu nowych zagrożeń i ryzyka działań przestępczych 
– państwa instytucja mogła się w jakiś sposób rozbu-
dować i ukierunkować na innego rodzaju działania 
operacyjne? Aktualnie rząd i parlament podejmują 
różnego rodzaju działania zmierzające do wyelimino-
wania dotychczas występujących patologii i powiązań 
przestępczych, no ale pewnie rodzą się inne, wymaga-
jące od państwa zdecydowanie większych nakładów 
i finansowych, i osobowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
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(szef E. Bejda) – idą albo są prowadzone w sposób optymalny i taki, 
który daje 100-procentową satysfakcję. To nie jest 
tak, że nie mamy problemów, bo problemy są, na-
tomiast z całą pewnością chcę podkreślić ogromne 
zaangażowanie funkcjonariuszy biura w to, co robią, 
ich profesjonalizm i dobrą, bardzo dobrą współpra-
cę z prokuraturą, która jest kluczowym partnerem 
w śledztwach.

Jeśli chodzi o płaszczyznę operacyjną, to tu rów-
nież dochodzi do wymiany informacji pomiędzy służ-
bami. To też dzieje się po raz pierwszy, Szanowni 
Państwo, że my się wymieniamy, koordynujemy, mo-
żemy się dzielić pewnymi zadaniami. I to ma realny 
wymiar. Jak przyszedłem do biura, to okazało się, że 
takiej koordynacji właściwie nie było, a była rywali-
zacja i właściwie dezinformacja pomiędzy służbami, 
co jest rzeczą kuriozalną.

To chyba wszystko… Aha, sprawy nowe i nowe 
wyzwania. Oczywiście one są. Są sprawy zwią-
zane np. z przestępczością transgraniczną. Mamy 
taką sprawę, która jest publicznie znana pod nazwą 
„Panama Papers”. Tu są pewne rzeczy, działania, któ-
re trzeba koordynować ze służbami z innych krajów. 
Nawiązaliśmy współpracę np. z ukraińską służbą an-
tykorupcyjną. Ta współpraca, co chcę powiedzieć bar-
dzo mocno, nie ma charakteru spotkania, uściśnięcia 
sobie dłoni i wymienienia dokumentów o współpracy. 
Chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, że współpra-
ca ze służbą ukraińską ma charakter operacyjny, co 
też jest ważne z punktu widzenia racji stanu pań-
stwa polskiego. Wiemy, jak trudna jest sytuacja na 
Ukrainie. Ale nie tylko ze służbą ukraińską… Mamy 
świetne relacje ze służbami z krajów bałtyckich, czyli 
Litwy, Łotwy i Estonii. Współpracujemy z naszymi 
partnerami ze Stanów Zjednoczonych, z krajów za-
chodnich. Są międzynarodowe organizacje, na forach 
których występujemy. Część problemów związanych 
z transferem pieniędzy, z oszustwami podatkowymi, 
z praniem brudnych pieniędzy, z przestępstwami hy-
brydowymi, staramy się rozwiązywać właśnie we 
współpracy międzynarodowej. Myślę, że to jest taka 
rzecz na przyszłość, która jest wyzwaniem stojącym 
przed Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam półgo-

dzinną przerwę, do godziny 12.30, przeznaczoną na 
otwarcie wystawy „Czerwiec ’76. Życie i działalność 
księdza Romana Kotlarza”.

(Senator Bogdan Klich: A będziemy kontynu-
ować?)

Po przerwie będziemy kontynuować rozpatrywa-
nie obecnego punktu, tak.

(Głos z sali: Ile osób jest zapisanych do głosu?)

sprawa. Druga sprawa – ten prokurator nie może wy-
dać wiążących poleceń swoim podwładnym, czyli 
to jest tak naprawdę zaprzeczenie idei niezależności 
prokuratora generalnego. 

Prokurator to nie jest sąd, to nie tak, że każdy 
będzie sobie rozstrzygał… Sąd dysponuje materia-
łem, który jest dany, jest niezawisły i ma swój sposób 
funkcjonowania, natomiast prokuratura musi działać 
w ramach pewnego organizmu hierarchicznie pod-
porządkowanego. Zawsze tak było. Pewne decyzje 
podejmowane przez prokuratorów niższego szcze-
bla muszą być kontrolowane przez ich przełożonych, 
a przełożony ma prawo wydać decyzje dotyczące 
konkretnych rozstrzygnięć, tylko musi je uzasadnić. 
I to jest bardzo czytelne. Podczas obowiązywania 
poprzedniego stanu prawnego tego nie było, to zna-
czy były zachowane tylko pozory. W gruncie rzeczy 
mieliśmy do czynienia z pewnym ubezwłasnowolnie-
niem prokuratora generalnego. Tak jak powiedziałem, 
prokurator generalny nie mógł odwołać podległych 
prokuratorów apelacyjnych. W tej chwili prokuratu-
ra działa sprawnie. Śledztwa są prowadzone, zmie-
niła się w sposób diametralny – chcę to podkreślić 
– współpraca pomiędzy prokuraturą a Centralnym 
Biurem Antykorupcyjnym. Mogę powiedzieć o do-
świadczeniach ze swojego podwórka, ale myślę, że nie 
tylko ze swojego, bo to widać też w innych sprawach. 
A więc chcę powiedzieć, że współpraca z prokura-
turą, aczkolwiek bywa trudna i w wielu sprawach 
możemy się nie zgadzać, jest oparta na partnerstwie. 
Poprzednio mieliśmy do czynienia z takimi sytuacja-
mi, że prokurator prowadzący sprawę porozumiewał 
się z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę, któ-
rzy tak naprawdę są dla… Porozumiewał się tylko 
pisemnie tak naprawdę. Nie spotykali się, wymieniali 
się pismami. No, Szanowni Państwo, to jest stan rze-
czy, który jest… Pozostawię to bez komentarza. Aby 
był sukces w śledztwach, musi być synergia, musi być 
współpraca, musi być wzajemne zrozumienie, oczy-
wiście także zrozumienie wiodącej roli prokuratora 
w postępowaniu przygotowawczym, co podkreślam. 
I tutaj zmiana jest diametralna.

Jeżeli chodzi o współpracę z innymi służbami, to 
służby specjalne oddzielnie się koordynuje. Jest mini-
ster koordynator, są realne cotygodniowe spotkania, 
jest wymiana informacji. Jest oczywiście też przeka-
zywanie spraw w sytuacji, gdy jakaś służba nie jest 
w stanie albo nie może sobie poradzić z jakąś sprawą; 
nie może w tym sensie, że jest zbyt obciążona. Mogę 
powiedzieć, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest 
rzeczywiście bardzo obciążone. Staram się nie od-
suwać żadnych spraw na później, ale, tak jak powie-
działem, śledztw jest bardzo dużo, a więc na pewno 
nie wszystkie – skłamałbym, gdybym to powiedział 
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(wicemarszałek M. Seweryński) ność w wyłapywaniu urzędników państwowych, 
posłów, senatorów, którzy zdecydują się na wejście 
na ścieżkę przestępczą. Tego, co było w przeszłości, 
już nie odwrócimy, przeszłość jest taka, jaka jest. 
Czy z związku z brakiem zapobiegania może pan 
scharakteryzować na tej czy na innej podstawie, 
jaka jest w naszej dzisiejszej perspektywie sku-
teczność ścigania za tamte przestępstwa, w tym 
przypadku dotyczące naruszenia praw człowieka 
i obywatela? Podobnie jest w przypadku drugiej 
sprawy, która już tu była analizowana, ale jeszcze 
wróciłbym do niej, chociaż rozumiem, że pan nie 
może powiedzieć o różnych rzeczach wprost. Ale 
też z katalogu łamania praw człowieka i obywatela 
była ewidentna sprawa inwigilacji dziennikarzy, co 
najmniej kilkudziesięciu dziennikarzy. W wielu 
różnych kwestiach ta inwigilacja dziennikarzy była 
prowadzona i wydaje się, że to były kwestie jednak 
fundamentalne związane z ich pracą dziennikarską, 
a nie ze sprawami, do których te kwestie zostały 
jakby podłączone. I każdy przytomny to wiedział, 
ale ja rozumiem, że nie zawsze można to wprost 
powiedzieć.

Trzecia kwestia. Mianowicie w tym sprawozda-
niu jest mowa m.in. o tym, że w 2016 r. zakończono 
analizę systemową oświadczeń o stanie majątkowym 
złożonych w latach 2009–2012 przez osoby pełnią-
ce funkcje publiczne i stwierdzono, że spośród 600 
osób, klientów spółki Amber Gold, które dokonywały 
najwyższych wpłat, aż co szósta pozostawała bezro-
botna. Czyli była, jak rozumiem, słupem. Czy w tej 
kwestii CBA może się dziś pochwalić tym, że ma już 
listę imion i nazwisk rzeczywistych darczyńców tej-
że… no, nie darczyńców, ale tych, którzy zdecydowali 
się na włożenie swojego kapitału? I czy z tej wiedzy 
wynika jakiś dalszy wniosek, jaki, rzecz jasna, bar-
dzo, bardzo by dzisiaj interesował opinię publiczną? 
Dziękuję.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o py-

tanie o rolę… i o tę już słynną rozmowę z minister 
Bieńkowską, to ta sprawa jest przedmiotem badania 
i analizy. Myśmy to też badali wewnętrznie. Ja 
nie mogę tutaj o wszystkim powiedzieć, bo to jest 
kwestia powołania się na pewne źródła. Mogę po-
wiedzieć tylko tyle, że ta okoliczność jest również 
przedmiotem badania w śledztwie, o ile pamiętam. 
Z tym że śledztwo prowadzi prokuratura, jest to 
śledztwo własne prokuratury. I również wewnętrz-
nie, w ramach procedur audytowych, ta sprawa była 
badana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To 

(Głos z sali: Dużo.)
Przerwa.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 57  

do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-

tego porządku obrad: informacja o wynikach działal-
ności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Kontynuujemy zadawanie pytań szefowi biu-
ra Centralnego Biura Antykorupcyjnego, panu 
Ernestowi Bejdzie.

Proszę pana senatora Żaryna o zadanie pytania. 
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, funkcja zapobiegawcza obecnego 

CBA, o której pan mówił, jest bardzo cenna, ważna 
i dyscyplinuje m.in. nas z takiej perspektywy roli 
państwa. Jak wielokrotnie się o tym przekonaliśmy 
w czasach, gdy nie pan reprezentował CBA, tylko 
inna osoba, pan Paweł Wojtunik, ta funkcja zapo-
biegawcza nie dość, że nie była należycie spełniana 
i nie wychowywała w związku z tym w praworząd-
ności, to na dodatek jeszcze sama osoba pana Pawła 
Wojtunika, można powiedzieć, pozostała w zbiorowej 
pamięci w takim oto kontekście słynnej rozmowy 
z panią minister Bieńkowską, podczas której m.in. 
padły słowa… Chciałbym zapytać, czy w tej kwe-
stii śledztwo przesunęło się choć na jotę. W czasie 
tej rozmowy padły słowa sugerujące, a może nawet 
wprost stwierdzające, że Marsze Niepodległości – 
nie jeden, a pewnie wszystkie – były monitorowane 
w sposób niezwiązany na pewno z przestrzeganiem 
praw człowieka i obywatela, a taką jednoznaczną for-
mą łamania prawa było spalenie budki przy ambasa-
dzie rosyjskiej, zdaniem pana Pawła Wojtunika, więc 
osoby, jak się wydaje, kompetentnej, za sprawą jakie-
goś procesu decyzyjnego między ministrem spraw 
wewnętrznych a, jak rozumiem, właśnie osobą, która 
to mówiła, skoro o tym wiedziała. Czy te domniema-
nia – bo w publicznej sferze żeśmy się zatrzymali na 
domniemaniach – zostały dalej zaktualizowane na 
dziś w ramach tego wstępnego przedprocesowego 
etapu, który należy do zadań CBA?

I za tym oczywiście kryje się szersze pytanie 
dotyczące skuteczności. Skoro dziś CBA pełni 
funkcję zapobiegawczą, to można powiedzieć, że 
w przyszłości także będzie dużo większa skutecz-
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(szef E. Bejda) widzenia czegoś, co powinno się widzieć na pierw-
szy rzut oka.

W sprawie Amber Gold, o której pan senator był 
uprzejmy wspomnieć, biuro rzeczywiście zajęło się 
wspomnianą analizą, we współpracy z prokuraturą. 
To zakończyło się w 2016 r. Tylko że to objęło część 
osób, bo to były tylko te osoby, które zgłosiły się 
jako pokrzywdzone. Sprawę Amber Gold prowadzi 
prokuratura i biuro przeanalizowało 800 przypad-
ków tych… To była bardzo szczegółowa analiza. 
I wśród nich rzeczywiście znaleziono mnóstwo 
osób, przynajmniej kilkadziesiąt – ja w tej chwili 
nie potrafię powiedzieć, ile dokładnie, ale kilka-
dziesiąt, może 60 – które były bezrobotnymi i one 
po prostu nie mogły wpłacać po kilkaset tysięcy 
złotych. Te informacje oczywiście zostały prze-
kazane, w ramach śledztwa są w dalszym ciągu 
analizowane, przetwarzane. Decyzje będzie podej-
mować prokuratura. Znaleziono 19 osób pełniących 
funkcje publiczne, bodajże wobec 2 spośród tych 
osób złożono zawiadomienia, CBA już je złoży-
ło i prokuratura wszczęła postępowanie. To był 
bodajże… wpłacał tam lekarz, żołnierz, i jeszcze 
druga osoba, ale w tej chwili nie pamiętam kto. 
W każdym razie badanie polegało na sprawdzeniu 
dochodów, sprawdzeniu baz ZUS-owskich, skarbo-
wych itd. Czyli te osoby już zostały prześwietlone 
w sposób szczegółowy. To jeden z elementów dzia-
łania. Tylko że to działanie, Szanowni Państwo, 
było realizowane pod koniec 2015 r. i w roku 2016 , 
a więc dość późno. Cała afera Amber Gold wybu-
chła już w 2012 r., a proceder miał miejsce w la-
tach wcześniejszych i w tym czasie mieliśmy do 
czynienia z całkowitym brakiem reakcji i brakiem 
wiedzy po stronie CBA. Szukaliśmy tego… Tak jak 
powiedziałem, trafialiśmy na pojedyncze elementy, 
które natychmiast były przekazywane gdzie indziej 
albo tutaj kończone. To będzie miało pewnie też 
swój dalszy wymiar w śledztwach, które prowadzi 
prokuratura. Tak jak powiedziałem, zjawiskiem 
dość powszechnym było to, że tak powiem, za-
impregnowanie na informacje ważne i kluczowe, 
które dotyczyły istotnych spraw albo osób pełnią-
cych wysokie funkcje publiczne, biznesowe, bądź 
też procesów, tak jak powiedziałem, zachodzących 
w gospodarce: przetargów, prywatyzacji itd., itd.

Oczywiście należy rozumieć, że CBA w związ-
ku z tym, że dysponuje tylko taką liczbą osób, jaką 
dysponuje, nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, 
niemniej jednak wygląda na to, że przez lata CBA 
było, krótko mówiąc, ślepe na pewne ważne procesy.

(Senator Jan Żaryn: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

znaczy konkretnie poszukiwaliśmy źródeł i też po-
czyniono w tej sprawie ustalenia. Ja teraz, na tym 
etapie, nie chcę o tym jeszcze mówić. I nie mogę 
powiedzieć, w jaki sposób sprawa się zakończy. To 
jest oczywiście rola ministra spraw wewnętrznych, 
aby… Czy była tam prowokacja, czy ta sprawa była 
sprokurowana… To jest bardzo poważny zarzut, 
tak więc ja nie chcę go teraz w ogóle nawet for-
mułować. Myślę, że przyjdzie czas, żeby tę sprawę 
w sposób realny podsumować. Tyle mogę dzisiaj 
powiedzieć.

Jeśli chodzi o skuteczność ścigania i pewne sfery, 
których biuro zaniechało, jeśli chodzi o prewencję, 
funkcję prewencyjną, to podkreślam jeszcze raz: 
biuro nie dozorowało, nie analizowało i nie nadzo-
rowało w żaden sposób kluczowych procesów, które 
działy się przez… Paweł Wojtunik był szefem CBA 
przez 6 lat. Wspomniane informacje były, ale one 
albo pozostawały w biurze na poziomie właśnie kie-
rownictwa, albo, później już, funkcjonariusze – po-
nieważ uznawali, że te informacje tak naprawdę nie 
przejdą – w ogóle ich nie przekazywali dalej. To też 
było przedmiotem naszej analizy. Nie wszystko da się 
stwierdzić i odpowiedzieć na to reakcją prawnokarną. 
Mamy do czynienia z pewnymi zaniechaniami sys-
temowymi. I to, że biuro nie zajęło się np. procesem 
jakiejś prywatyzacji… No, trudno z tego sformułować 
zarzut karny. To jest zarzut co do sposobu kierowania 
biurem, prowadzenia biura. Jeśli nie ma dodatkowych 
większych informacji, że w sposób celowy czegoś 
zaniechano albo nie przekazano jakiejś informacji, 
którą dysponowano… 

Tak naprawdę problem polega na tym, że biuro 
nie dysponowało informacjami. To jest główny pro-
blem. Nie było wdrożonych procedur, które miałyby 
za zadanie śledzić pewne procesy. Część informacji 
przekazywana była w sposób nieformalny. I bardzo 
szybko też biuro pozbywało się – poprzez cedowanie 
tego na innych – spraw, które mogłyby wywołać 
jakiś kłopot. Przykład sprawy Amber Gold: mogę 
powiedzieć tylko tyle, że oczywiście, pojawiały się 
informacje, interesujące, też od osób… informacje, 
które powinny podlegać sprawdzeniu. Kończyło się 
na tym, że szybko przekazywano je pismem do… 
Np. jedna delegatura CBA przekazywała to do de-
legatury ABW, powiedzmy, gdańskiej i sprawa była 
zakończona. W sferze formalnej CBA przekazało 
informację. Ale nie pogłębiono jej, nie zweryfiko-
wano, nie nawiązano kontaktów ze źródłami. To jest 
sprawa zaniechania. Oczywiście, formalnie można 
powiedzieć, że zareagowano. Jest źródło, informacja 
została przekazana, sprawa jest zakończona. OZ – 
ostatecznie zakończona. Takich spraw było bardzo 
dużo, prawda? I to jest ta cała sfera zaniechań i braku 



94
42. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2017 r.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. (cd.)

Może niech pani skonkretyzuje pytanie, a tę wypo-
wiedź przeniesie do dyskusji, w której nie będzie 
takich ograniczeń.)

Ale to nie jest dyskusja. Ja bym tylko chciała, żeby 
pan minister udzielił mi…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę 
mówić bardziej zwięźle, bo to minutę ma trwać.)

Dobrze, ja już kończę. Już byłam na etapie, że tak 
powiem, konkluzji.

Chciałabym powiedzieć, że pełnomocnik sędziego 
Żurka złożył w jego imieniu obietnicę, że w każdej 
chwili się zjawi – dostaliście ją państwo w przeddzień 
tamtej akcji – tylko prosi, żebyście państwo podali 
podstawę prawną wezwania. Mimo przekazania tej 
informacji państwo musieliście zrobić takie wejście. 
I moje pytanie jest takie: czy wobec tego, że KRS 
stał się dla panów tak jakby stroną przeciwną – nie-
stety, takie można odnieść smutne wrażenie – nie 
chcieliście przewieźć sędziego do swojej siedziby? 
Wówczas zwyczajowo pojawiłoby się kilka kamer 
telewizyjnych i można by udowodnić… No, potem 
poszłaby w świat informacja, że oto jeden z sędziów 
został przewieziony do waszej izby. Być może będę 
jeszcze zabierać głos w następnej turze, ale chciała-
bym tylko otrzymać odpowiedź na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Senator! Szanowni Państwo! 

Dziękuję za gratulacje. Chcę powiedzieć, że ta spra-
wa dotyczy nie tylko Warszawy. Już mówiłem o tym, 
że dotyczy też nieruchomości w innych dużych mia-
stach, w Łodzi i Krakowie. No, niestety objęcie tego 
wszystkiego od 1991 r. jest fizycznie niemożliwe, 
ponieważ tych decyzji były tysiące, a pewne spra-
wy są już dawno przedawnione. Niemniej jednak na 
pewno dołożymy wszelkich starań, aby te procesy 
zbadać w sposób rzetelny i wnikliwy. Na pewno nie 
zabraknie nam ani determinacji, ani odwagi. Sprawa, 
tak jak mówiłem, będzie miała pewnie dalszy ciąg 
w innych miastach.

Jeśli chodzi o sprawę tego sędziego, to ja już o tym 
mówiłem. No, fakty wyglądały po prostu inaczej. Ja 
to przedłożę na piśmie. Nie było tak, że pan sędzia 
Żurek chciał się umówić i poinformował o tym przez 
swojego pełnomocnika, który poprosił, żeśmy wska-
zali podstawy. Podstawy prawne zostały wskazane. 
Pełnomocnik doskonale wiedział, jakie są podstawy 
prawne, i nie sądzę, żeby ta sfera… Przede wszystkim 

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na początku, Panie Ministrze, chciałabym… Bo 

chyba nikt tego nie zrobił od początku pana wystą-
pienia. Chciałabym podziękować i pogratulować tych 
niezwykłych sukcesów, jeżeli chodzi o wyjaśnienie 
spraw reprywatyzacyjnych na terenie Warszawy, bo 
to są istotne rzeczy. Moja radość byłaby większa, 
gdybyście państwo otoczyli swoją opieką wszystkie 
reprywatyzacje mające miejsce od 1991 r. i gdyby-
ście tym objęli teren całej Polski, bo tym problemem 
skażony jest niewątpliwie cały nasz kraj. I złożę ta-
kie same gratulacje, a nawet jeszcze większe, jeśli 
faktycznie obejmiecie państwo taką kontrolą okres 
od 1991 r. i będzie to wyjaśniane na obszarze całego 
kraju.

Przechodzę teraz do zapytań. Powiedział pan, przy 
okazji kilku technicznych pytań, o zakupie kilkudzie-
sięciu samochodów dla CBA. Proszę powiedzieć: ile 
konkretnie zakupiliście państwo samochodów i czy 
było to zgodne z prawem zamówień publicznych?

I teraz drugie moje pytanie, które dotyczy tych 365 
podsłuchów. Czy ja dobrze zrozumiałam, że tylko 365 
podsłuchów państwo zastosowaliście? Bo powiedział 
pan, że dodatkowo było tylko 50 sytuacji niecierpią-
cych zwłoki. Nie pomyliłam się? I czy te podsłuchy 
mogą trwać np. 24 godziny na dobę?

Przejdę do trzeciego pytania. W związku z tym, 
że padło tutaj zapytanie, a w zasadzie pojawiła się 
informacja od pana senatora Ambrozika dotycząca 
pana sędziego Żurka… Uważam, że to jest sprawa 
dosyć ważna, bo ona dotyczy sędziego, który istot-
nie zasiada w KRS. A nasza Izba… No, może nie 
nasza Izba, ale konkretnie senatorowie Platformy 
Obywatelskiej złożyli zapytanie do pani premier 
o informacje w sprawie naruszenia strefy ochron-
nej KRS i udziału państwa w próbie wręczenia we-
zwania panu sędziemu Żurkowi. Na pana ręce złożę 
kilka pytań. Chciałabym uzyskać te informacje na 
piśmie, albowiem wiem, że prezydium Krajowej 
Rady Sądownictwa wystąpiło już z takim zapyta-
niem i z pismem protestującym przeciwko państwa 
udziałowi w tej akcji. Bo przypomnę, że jeśli chodzi 
o strefę ochronną KRS, to można ją przekroczyć tyl-
ko w czasie pościgu albo po poinformowaniu szefa 
Krajowej Rady Sądownictwa. Państwo ani nie musie-
liście nikogo ścigać, ani nie poinformowaliście szefa 
tej instytucji, a jednak do niej wkroczyliście. To jest 
konstytucyjny organ kontrolny sądów i dlatego jest 
to bardzo, bardzo istotne.

Chcę również zapytać, czy pan wie o tym, że dzień 
wcześniej sędzia Żurek poprzez swojego pełnomoc-
nika poinformował państwa, że w każdej…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam, 
Pani Senator, ale to już zakrawa na głos dyskusji. 
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(szef E. Bejda) i dodatkowo jeszcze, zanim ten podsłuch, mówiąc 
potocznie, zostanie włączony przez służbę i zanim ta 
procedura zacznie być stosowana, musi być uzyska-
na zgoda prokuratora generalnego. A po uzyskaniu 
zgody prokuratora generalnego całość akt – a w tej 
chwili te akta i uzasadnienia są obszerne, ponieważ 
jest też dołączany do tego materiał ze sprawy – jest 
z automatu przekazywana do sądu. I sąd może już 
na drugi dzień orzec o tym, że… W każdym razie 
tam jest 5 dni.

Nie ma czegoś takiego, że stosuje się kontrolę ope-
racyjną bez zgody zewnętrznego organu. Gdyby sąd 
odmówił zgody na stosowanie takiej procedury, to 
należy ten materiał zniszczyć, a podsłuch, mówiąc 
obiegowo, wyłączyć. I powtarzam, nie było ani jed-
nego takiego przypadku. Rok wcześniej… już w tej 
chwili nie pamiętam cyfry, ale było kilkadziesiąt ta-
kich przypadków na 350, tu mogę powiedzieć, zasto-
sowanych podsłuchów. Więc to nie jest procedura, że 
w ciągu 24 godzin ktoś stosuje podsłuch i nikt o tym 
nie wie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania zadaje pan senator Sługocki.

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

był pan uprzejmy zdiagnozować kilka ciekawych 
kwestii. Po pierwsze, powiedział pan, że państwo 
nie istnieje teoretycznie, po drugie, zdiagnozował 
pan, że wyleczyliście ślepotę CBA, i ja chciałbym 
zweryfikować empirycznie te pańskie diagnozy. 
Zadaję konkretne pytanie… Imponuje mi też pań-
ska gorliwość, Panie Ministrze, z jaką mówił pan 
o kontroli urzędów marszałkowskich w kontekście 
wykorzystania funduszy europejskich. I teraz pytam: 
czy z równie wielką gorliwością, z dobrym wzro-
kiem i praktycznie, przeprowadzicie państwo – a być 
może już jest przeprowadzana – kontrolę Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która 
zarządza kwotą 18,7 miliarda euro? Mówię jedynie 
o pierwszym filarze wspólnej polityki rolnej, czyli 
dopłatach bezpośrednich. I czy zbadacie państwo to, 
że system udzielania dopłat bezpośrednich nie działa? 
Nie wypłaciliście państwo 1 milionowi 350 tysiącom 
rolników dopłat bezpośrednich i, co gorsza, nie wy-
płaciliście państwo nie tylko dopłat tegorocznych, ale 
także dopłat dla rolników i dopłat środowiskowych 
z ubiegłego roku…

(Senator Robert Mamątow: Kto, CBA? CBA daje, 
wypłaca?)

Polsce grozi kara w wysokości 2,5 miliarda zł, 
którą chce nałożyć na państwo Komisja Europejska 

funkcjonariusze zostali wpuszczeni. To też będzie 
uwzględnione w pisemnej odpowiedzi. Odnosząc się 
już do tych argumentów, chciałbym powiedzieć, że 
nie widzę czegoś takiego jak objęta immunitetem sfe-
ra Krajowej Rady Sądownictwa, do której inne osoby, 
osoby postronne, nie mogą wejść. To są funkcjonariu-
sze publiczni, przedstawiciele państwa, i oni wyko-
nują swoje zadania, poza tym zostali wpuszczeni, tak 
jak powiedziałem, na teren tej, że tak powiem, sfery. 
Szczegółowo odniosę się do tych faktów, tylko powta-
rzam, fakty w tej sprawie wyglądały inaczej, niż pani 
mówi, i to zasadniczo inaczej. Wygląda to tak, jak po-
wiedziałem, że sędzia Żurek robił wszystko, aby nie 
doręczyć mu w sposób skuteczny tego oświadczenia. 
Wyznaczył pełnomocnika, który napisał pismo, aby 
poinformować go o podstawach prawnych. Przecież 
on doskonale wiedział, jakie są podstawy prawne. 
I wtedy być może zgłosi się na kolejne wezwanie… 
No, przyzna pani, że to jest traktowanie, najoględniej 
rzecz ujmując, dosyć lekceważące. U nas nie ma pań-
stwa teoretycznego, tylko jest państwo, które realnie 
funkcjonuje, a to są funkcjonariusze tego państwa. 
Co do szczegółów odpowiem na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Przypomnę, że pani senator oczekuje odpowiedzi 

na piśmie…
(Senator Grażyna Sztark: Podsłuchy…)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: A, podsłuchy, przepraszam najmocniej.)
Jeszcze sprawa…

Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Jeśli chodzi o podsłuchy, to już mówię. Dokładnie 

jest 368, a nie 365, mogłem się tutaj pomylić, za co 
przepraszam. 56 jest tzw. trybowych. Tylko to nie jest 
sprawa, jeszcze raz to podkreślam, jakichś 24-godzin-
nych podsłuchów. To są w ogóle mity.

(Rozmowy na sali)
Podsłuch trybowy jest stosowany wtedy, kiedy 

zachodzi uzasadniona obawa możliwości utraty pew-
nych dowodów, są inne powody do tego, aby zastoso-
wać ten podsłuch… Nie chcę mówić o szczegółach, 
ale to jest pewna sfera czynności podejmowanych 
w granicach deficytu informacyjnego i jednocześnie 
czasowego. Ale to nie jest tak, że osoba, która jest 
takiej procedurze poddawana, nie jest znana z imie-
nia i z nazwiska. Wszystkie te wnioski są kierowa-
ne i opisywane w odniesieniu do konkretnych osób 
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(senator W. Sługocki) wości? Chciałbym uzyskać swoistego rodzaju bilans 
wydatków i korzyści wynikających z działania CBA.

I ostatnie pytanie w tej serii. Cóż takiego się wy-
darzyło, Panie Ministrze, że CBA podjęło… jaki kon-
tekst pojawił się, że CBA podjęło systemowe działanie 
w 16 samorządach wojewódzkich? Czy w każdym 
województwie były nieprawidłowości, czy otrzyma-
liście państwo takie informacje, czy inspiracja była 
inna? Jeżeli była inna, to jaka to była inspiracja, czy 
praktyczna, czy teoretyczna i od kogo pochodziła? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! 

Jeżeli chodzi o zaangażowanie biura w kluczowe pro-
cesy, to powiem tak. W ubiegłym roku w wyniku 
kontroli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przekazano informacje o nadużyciach 
w zakresie prawa i uzasadnionym podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez tę strukturę w sferze 
dotacji do rybołówstwa. Ja teraz nie powiem o tym 
szczegółowo, ale to są wielomilionowe straty wy-
kryte w wyniku działań CBA… I skończyło się to 
zawiadomieniem. Jest w tym obszarze prowadzone 
śledztwo. Oczywiście prowadzi je CBA zgodnie… 
razem z prokuraturą. To à propos braku zaangażo-
wania w kwestie ARiMR.

Jeśli chodzi o to, co pan powiedział, to powiem 
tak. CBA oczywiście na bieżąco sprawę, jeśli chodzi 
o systemy informatyczne… Tak jak powiedziałem, 
to jest element naszej osłony antykorupcyjnej. Nie 
polegają na prawdzie pana słowa dotyczące tego, że 
system przestał działać, że nie działa i że dopłaty 
w ogóle nie zostaną wypłacone. Nie wiem, skąd ma 
pan te informacje, że nie zostaną wypłacone dopła-
ty…

(Senator Waldemar Sługocki: Od wiceministra 
rolnictwa.)

…dla rolników. Ten system działa.
(Senator Bogdan Klich: Od rolników.)
Sprawa wygląda w ten sposób, że system, któ-

ry jest w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, został napisany… stworzony przez fir-
mę zewnętrzną i jest sprawa umowy utrzymanio-
wej i rozwojowej. I jest pytanie otwarte, czy dalej 
ARiMR ma płacić kolosalne pieniądze firmie, która 
dysponuje prawami itd., przez co uzależnia się od tej 
firmy, czy też ma podjąć działania mające na celu 
zmianę tego stanu rzeczy. I oczywiście w ARiMR 

za brak wypłat dopłat bezpośrednich. Ba, mało tego, 
zaczęliście państwo nawet część dopłat wypłacać, 
tylko tak byliście szczodrzy dla pewnej części…

(Senator Robert Mamątow: Kto? CBA daje, wy-
płaca?)

…że w pewnym momencie… Nie słuchał pan, 
Panie Senatorze.

(Senator Robert Mamątow: CBA wypłaca?)
Po pierwsze, jest to nieprzyjemne, że pan konty-

nuuje… polemizuje ze mną…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę pytać, a nie polemizować…)
O, właśnie, bardzo dziękuję. Proszę się tym za-

jąć, Panie Marszałku. Będę, jak zawsze, bardzo panu 
wdzięczny za takie interwencje.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale adresat 
rzeczywiście powinien być szczegółowy.)

(Senator Czesław Ryszka: Nie denerwuj się.)
Adresat jest szczegółowy: pan minister, dlatego 

że… Skąd ta gorliwość? Dziwię się panu senatorowi 
Mamontonowi…

(Senator Robert Mamątow: Trzeba się nauczyć 
nazwiska, jak się je wypowiada.)

Dobrze. Przepraszam.
(Senator Robert Mamątow: Bardzo proszę.)
…który z jednej strony rozumie kontrolę 

w urzędach marszałkowskich, ale z drugiej strony 
nie rozumie kontroli w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Tylko że poszczególne 
programy regionalne to jest drobinka w zestawieniu 
z 18,7 miliarda euro.

Moje pytanie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Kolejne py-

tanie proszę…)
Moje pytanie, Panie Ministrze. Zweryfikujemy, 

czy CBA jest dalej ślepe, czy nie, czy działacie teore-
tycznie, czy praktycznie, kiedy skontrolujecie, czy nie 
skontrolujecie… I co z karą 2,5 miliarda zł? Poproszę 
o odpowiedź, oprócz tej, którą mi pan udzieli ustnie, 
na piśmie. Bardzo pana o to proszę. To jest pierwsze 
pytanie.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pierwsze 
pytanie.)

Tak.
Drugie pytanie, Panie Ministrze, jeśli pan po-

zwoli. Tutaj w kontekście gorliwości będę się też 
obracał. Chciałbym żebyście… żeby pan także na 
piśmie, Panie Ministrze, zaprezentował mi następują-
ce kwestie. Ile kosztowały CBA kontrole w urzędach 
marszałkowskich? Jakie w rozbiciu na 16 urzędów 
marszałkowskich wykryto uchybienia i nieprawidło-
wości i co z nich wynika? Ile spraw skierowano do 
prokuratury? Ilu osobom postawiono zarzuty i ile 
z nich będzie odpowiadało w sądzie za te nieprawidło-
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(szef E. Bejda) nie było… Około 650 tysięcy rolników z 1 miliona 
350 tysięcy otrzymało dopłaty bezpośrednie, a więc 
przyzna pan, że nie wszyscy. I przyzna pan, że…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, ale w pana wypowiedzi nie ma pytań.)

Pytanie jest proste. Panie Ministrze, dlaczego su-
geruje pan, skoro wiceminister rolnictwa przekazał 
takie dane, że mówię nieprawdę? Bo tym samym 
nieprawdę by mówił wiceminister rolnictwa. Czy to 
jest prawdą, że wiceminister rolnictwa mówi niepraw-
dę senatorom Rzeczypospolitej Polskiej w Senacie?

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Ja 

chcę tu tylko powiedzieć, że to jest… Problem polega 
na tym, że powinien pan to znać bardzo szczegółowo. 
Jeśli chodzi o to, to postaram się odpowiedzieć na pi-
śmie. Pan zarzucił, że system nie działa, tak? System 
działa. Ja się odnosiłem do informacji, którą od pana 
uzyskałem, że system informatyczny w ARiMR nie 
działa. Otóż ten system działa. A kwestia wypłaty 
dopłat… Chodziło o sprawę terminów wypłaty tych 
dopłat. Odniosłem się tylko do tego, że nieprawdą 
jest, żeby system nie działał. Tylko to miałem na 
myśli. Nie zarzucałem panu intencjonalnego mówie-
nia nieprawdy, tylko być może niedoinformowanie 
w tym zakresie. Jeśli pana uraziłem, to przepraszam. 
Powtarzam: system działa. Problemy z wypłatami 
oczywiście są, ale to nie jest uwarunkowane tym, że 
system przestanie działać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, mam do pana pewne 

pytanie. To jest taka świeża sprawa… Chodzi o wej-
ście państwa dzisiaj do Służby Więziennej. Trochę 
mnie to zaskoczyło. Dlaczego? Dlatego że nie tak 
dawno na pańskim miejscu stał pan minister Jaki i re-
ferował nam – nawet to pochwaliliśmy i głosowaliśmy 
za, absolutnie – pomysł dotyczący pracy więźniów, 
którzy szczególnie zalegali w alimentach, będący 
dobrym pomysłem. Nawet osobiście występowałem, 
chwaląc i dziękując za tę inicjatywę. Ale mówiłem też 
z troską: czy nie są źle przygotowywane inwestycje, 
które dzisiaj państwo badacie? Zwracałem uwagę, 
że być może za szybko, tak na gorąco, zostały przy-
gotowane przepisy, które dzisiaj działają na nieko-

w tej chwili podjęto działania, m.in. prezes Obajtek 
podjął takie działania, żeby sferę IT przejąć realnie 
poprzez zatrudnienie programistów i informatyków. 
I takie działania zostały podjęte, m.in. zbudowano 
całą strukturę w Lublinie, zatrudniono programistów 
i informatyków z tamtego rejonu Polski, którzy nie 
są tak drodzy jak tutaj. Mało tego, sytuacja jest taka, 
że ARiMR w tej chwili może samodzielnie przejąć 
utrzymanie tego systemu – i tak naprawdę to jest 
sprawa kluczowa, Panie Senatorze – jego utrzyma-
nie i rozwój. I niestety, to skończy się tak, że firma 
zewnętrzna już nie będzie miała profitów z tego po-
wodu. Nie wiem, czy pan zadaje pytania w trosce 
o funkcjonowanie ARiMR, ale ja mówię, jak jest. 
CBA jest tu na bieżąco, że tak powiem, śledzi ten 
proces na bieżąco i jest tutaj zaangażowane w sposób, 
tak jak pan powiedział, gorliwy – sądzę, że z dobrym 
skutkiem dla budżetu państwa i dla funkcjonowania 
tej agencji. Nie brakuje nam więc gorliwości również 
w tym obszarze. I myślę, że nie polegają na prawdzie 
pana informacje dotyczące tego, że ten system oczy-
wiście przestanie funkcjonować. Takie informacje 
są być może kolportowane przez firmy zewnętrzne, 
które to obsługują, albo przez osoby mówiące o tym, 
że próba uniezależnienia się grozi załamaniem się 
systemu i żeby z tego nie rezygnować. To jest bardzo 
prosty mechanizm. Dziękuję.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciał dopytać. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Tak, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę nie przybierać takiej pozy, 

że wtedy, kiedy pytania są niewygodne, to pan suge-
ruje, że ktoś mija się z prawdą. Proszę sprawdzić. Te 
fakty, o których mówię, pochodzą z 12 maja 2017 r. 
Jeżeli pan uważa, że ja mówię nieprawdę, że do 12 
maja 2017 r. to, co zakreśliłem, było nieprawdą, to 
proszę to zawrzeć w pisemnej odpowiedzi, a ja ją wte-
dy – w sposób dla mnie odpowiedni – wykorzystam 
i być może także, w kontekście tego, że zarzuca mi 
pan mówienie nieprawdy, skorzystam z drogi prawnej. 
To jest jeden wątek.

Drugi wątek, Panie Ministrze. No, proszę nie 
sugerować występowania takich sytuacji, że wszy-
scy rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie. Proszę 
sprawdzić – są precyzyjne informacje, którymi dzielił 
się tutaj, stojąc w tym samym miejscu, w którym 
pan stoi, wiceminister rolnictwa. I on powiedział, że 
jedynie bodaj, jeśli dobrze pamiętam… Zaraz, żeby 
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(senator W. Komarnicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Klich.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, ja oczywiście będę oczekiwał na 

to szczegółowe podsumowanie na piśmie, o którym 
mówiliśmy i do którego pan się zobowiązał, odnośnie 
do wyników kontroli w tych wszystkich urzędach 
marszałkowskich oraz w tych 5 sprawach, które zo-
stały skierowane do prokuratury.

W nawiązaniu do tego, o czym pan wspomniał 
wcześniej, prosiłbym o informację na piśmie, jak wy-
gląda aktualny stan państwa prac dotyczących kwestii 
przestrzegania prawa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. 
Jak powiedziałem, dochodzą do nas bardzo niepoko-
jące wieści z tego dużego, największego polskiego 
koncernu zbrojeniowego. Tak że proszę o tę infor-
mację na piśmie.

Pan minister odniósł się także do roli CBA, jeśli 
chodzi o zakupy techniki wojskowej w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Ja chciałbym zapytać, jak pań-
stwu się układa współpraca z biurem postępowań an-
tykorupcyjnych, którego rolę w ministerstwie obrony 
jako minister wzmocniłem. Jaki jest w tej chwili sta-
tus tego biura postępowań antykorupcyjnych? Jak wy-
gląda państwa relacja z pozostałymi dwiema służba-
mi, które są odpowiedzialne w Ministerstwie Obrony 
Narodowej za transparentność i uczciwość przy po-
zyskiwaniu techniki wojskowej, czyli z Żandarmerią 
Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego? 
To jest ten czworokąt, który służy jako zabezpieczenie 
przejrzystości i uczciwości tych przetargów.

I drugie pytanie. Jak wygląda stan postępowa-
nia CBA w sprawie lobbingu dotyczącego ustawy 
o ochronie przyrody, zwanej lex Szyszko, tego lob-
bingu, który prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu 
uznał za niewłaściwy? Czy już podjęliście państwo 
działania, a jeżeli podjęliście działania, to na jakim 
etapie one są, jeśli chodzi o ten nieuprawiony lobbing, 
i do jakich wniosków doszliście do tej pory? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! 

Jeśli chodzi o sprawę MON, przetargów, to nie mu-

rzyść Skarbu Państwa. A wykorzystują to cwaniacy. 
Moja wypowiedź, Panie Ministrze, idzie w jednym 
kierunku. Czy nie należy zweryfikować, skoro już 
kontrolujecie ustawę, wszystkie rozporządzenia, które 
powodują, że, jak by to powiedzieć, tworzy się pato-
logia… Kończąc, powiem, że za szybko pewne rze-
czy przygotowujemy, one są nieprzemyślane. Muszę 
też powiedzieć z takim trochę sarkazmem, że nie 
słuchacie uwag, za szybko… I być może ta kontrola 
państwowa z tego wynika.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, powiem tak: idea zaanga-

żowania więźniów w pracę sama w sobie jest ideą 
dobrą, słuszną, pożądaną. Uchwalenie do tego in-
strumentarium prawnego samo w sobie też jest do-
bre, słuszne, pożądane, właściwe, natomiast prak-
tyka może ten proces wykoślawiać w tym sensie, 
że mogą znaleźć się ludzie nieuczciwi, którzy… Tu 
nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy mną a mi-
nistrem Jakim, czy też ogólnie Ministerstwem 
Sprawiedliwości. To jest rzecz co do zasady dobra, 
natomiast istota polega na tym, że my reagujemy 
wtedy, gdy zauważamy nieprawidłowości. Te nie-
prawidłowości zostały zauważone i teraz są jakby 
dyskontowane w postępowaniu przygotowawczym. 
To nie jest tak, że będziemy zamykać oczy na to, co 
złego się może wydarzyć i tak naprawdę tę dobrą 
ideę marnować, zaprzeczać jej. Sądzę, że to dzia-
łanie pokazuje, iż CBA nie stroni od rzeczy, które 
mogą być przedmiotem publicznej debaty. Uważam, 
że to działanie organów, sformułowanie takiego pro-
cesu zaangażowania więźniów ma istotne znaczenie 
dla funkcjonowania państwa. To powinno działać 
uczciwie, mówiąc krótko, i tylko dlatego się w to 
zaangażowaliśmy.

(Senator Władysław Komarnicki: Jedno zdanie. 
Mnie chodziło przede wszystkim o pełną analizę 
rozporządzeń, bo być może tam jest luka, Panie 
Ministrze.)

Sądzę, Panie Senatorze, że te działania też mogą 
doprowadzić do postulatów de lege ferenda, czyli 
zmiany prawa w przyszłości, zmiany aktów wyko-
nawczych. Może tak być, nie wykluczam tego.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo. 
O to mi chodziło.)
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(szef E. Bejda) Przepraszam…
(Senator Bogdan Klich: Czy to jest biuro postępo-

wań antykorupcyjnych, czyli wieloosobowa instytu-
cja, czy jest tylko pełnomocnik, o którym pan wspo-
mina, a więc rola byłaby zredukowana do działań 
jakiejś jednej osoby? Chciałbym to wiedzieć.)

Panie Senatorze, nie potrafię teraz odpowiedzieć, 
czy ta rola została zredukowana.

(Senator Bogdan Klich: To proszę mi napisać, z ła-
ski swojej. Dziękuję.)

Dobrze. Ale na pewno taka jednostka funkcjonuje 
i na pewno mamy relację z tą jednostką.

(Senator Bogdan Klich: Będę zobowiązany.)
Jeśli chodzi o lobbing w sprawie zmiany ustawy 

o leśnictwie… Tak?
(Senator Bogdan Klich: O ochronie przyrody.)
A, o ochronie przyrody… Przepraszam. Proszę 

mi pozwolić na udzielenie odpowiedzi na piśmie, 
bo ja teraz nie potrafię odnieść się do szczegółów 
tej sprawy.

(Senator Bogdan Klich: To pan prezes Kaczyński 
o tym mówił.)

Rozumiem.
(Senator Bogdan Klich: Tak. Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To chyba wszystko.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz. Proszę 

bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja w nawią-
zaniu do poprzedniego pytania, w którym pytałem 
o rezultat tego kilkugodzinnego posiedzenia Senatu, 
podczas którego rząd, ministrowie i pani premier 
Szydło stwierdzili, że poprzednio było…

(Głos z sali: To było posiedzenie Sejmu.)
Tak, Sejmu. …Że było tsunami niegospodarności 

itd. Chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie na te-
mat tego, ile wy prowadzicie postępowań w związku 
z tymi doniesieniami, ile rozpoczęliście, ile umorzo-
no, ile zarzutów postawiono. Chciałbym uzyskać to 
od pana na piśmie, bo rozumiem, że pan po prostu 
tego nie ma w pamięci.

I drobne sprostowanie. Pan powiedział, że szkoda, 
że CBA nie prowadziło postępowania czy ochrony 
prywatyzacji Polkomtelu. Ale zdaje się, że wtedy, 
kiedy był on prywatyzowany, CBA jeszcze nie było. 
Takie mam wrażenie.

Chcę tutaj też powiedzieć, że wyraził się pan nie-
zbyt ściśle, jeżeli chodzi o podsłuchy. Otóż w sytuacji 
nadzwyczajnej służby mogą założyć podsłuchy bez 
zgody sądu, ale potem musi być zgoda następcza. 

szę tego tłumaczyć. To ogromne pieniądze, mnóstwo 
wdrożonych procesów związanych z wyłanianiem do-
stawców sprzętu, technologii. W ramach koordynacji 
współpracy między służbami dużą część aktywności 
w tym zakresie i dozoru nad tym sprawuje Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego, z oczywistych wzglę-
dów. Te aktywności oczywiście częściowo pokrywają 
się z aktywnościami CBA… Tzn. mówię, że się prze-
cinają, bo to nie jest tak, że robimy te same rzeczy – tu 
istnieje pewien podział. Nasza kontrola w PGZ ma 
nieco inny wymiar, nie dotyczy ściśle kontrolowania 
procesów zamówień na konkretne dostawy uzbroje-
nia, sprzętu, ale bardziej dotyczy funkcjonowania tej 
dużej firmy, chodzi tu o kontrolowanie pod względem 
transparentności, przejrzystości, niełamania prawa.

Chcę powiedzieć, że to bardzo dobrze, iż 
w Ministerstwie Obrony Narodowej został powołany 
pełnomocnik do spraw korupcji…

(Senator Bogdan Klich: Biuro postępowań.)
Biuro postępowań, tak. Mamy z nim bieżącą 

współpracę. Można powiedzieć, że… Ja sądzę, że 
warto byłoby zastanowić się w niedalekiej przyszłości 
nad tym, jakie informacje ta osoba otrzymuje i kiedy, 
od kogo z poszczególnych agend, ministerstw, oraz 
w jaki sposób reaguje. To jest coś, co zwróciło naszą 
uwagę. W każdym razie dobrze, że jest taka osoba 
bezpośrednio wyznaczona, bo właśnie z nią współ-
pracujemy, i to współpracujemy na bieżąco. To była 
moim zdaniem decyzja trafna i właściwa. Sprawą do 
uzgodnienia, jak mówię, jest sprawa przekazywania 
informacji, sposobu ich przekazywania, informowa-
nia tej osoby, bo ona rzeczywiście jest naszym partne-
rem naturalnym w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
tak że z tym nie ma problemu.

A jeśli chodzi o samą sferę zamówień, to, jak już 
powiedziałem, zajmuje się tym generalnie Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego. Ale są też elementy 
procedur, które pozostają w obszarze zainteresowa-
nia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ponieważ 
uważamy, że to są sprawy bardzo poważne, a wydatki 
na to, tak jak na niektóre systemy, wynoszą miliardy 
złotych z budżetu, i wobec tego, że pojawiają się tam 
tak duże pieniądze… Nie muszę tu dopowiadać, że 
te duże koncerny, które są potencjalnymi oferenta-
mi, mogą prowadzić działania pozaprawne, to zaś 
jest w obszarze naszego zainteresowania. Tyle mogę 
o tym powiedzieć.

Współpraca z SKW w tym zakresie, poprzez ko-
ordynację ministra koordynatora, układa się dobrze. 
Myślę, że te dwie służby uzupełniają się w swoich 
działaniach. Tak jak powiedziałem, Panie Senatorze, 
sprawa…

(Senator Bogdan Klich: Ale czy jest dalej biuro po-
stępowań antykorupcyjnych, czy jego rola została…)
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(senator B. Borusewicz) cjonowania systemu SKOK też była czy jest przez 
cały czas przedmiotem zaangażowania CBA, zarów-
no jeśli chodzi o sprawę regulacji ustawowych, jak 
i o zagrożenia, o których pan wspominał. To nie jest 
tak, że biuro tego nie widzi i że nie prowadzi śledztw 
w tym zakresie. Bo tam są jeszcze jakieś mniejsze 
SKOK-i, które upadły. I w te sprawy też biuro jest 
zaangażowane. Nie mogę mówić o wszystkim. Ale nie 
jest tak, że pozostaje to poza sferą aktywności biura.

Były też pewne propozycje zmian ustawowych, 
które CBA wskazywało w ramach funkcjonowania 
systemu SKOK i które rzeczywiście się zmaterializo-
wały, moim zdaniem w sposób korzystny dla interesu 
Skarbu Państwa.

Chcę powiedzieć, że sprawy dotyczące SKOK 
Wołomin na pewno będą jeszcze przedmiotem za-
angażowania biura. Przypominam, że sprawa SKOK 
Wołomin to jest kwestia sposobu przejęcia, a po-
tem wytransferowania ogromnych pieniędzy z tego 
SKOK. Prawda? To jest bardzo potężne śledztwo, 
podobnie jak śledztwo dotyczące SK Banku czy 
też Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Śledztw 
dotyczących drenażu podmiotów finansowych, czy 
to SKOK-ów czy banków, na pewno będzie więcej. 
Takie działania zorganizowanych grup przestępczych, 
można tak powiedzieć, doprowadziły do upadku tych 
instytucji. Nie mówię tu o SKOK-ach en bloc, tyl-
ko o pojedynczym przypadku, o SKOK Wołomin. 
Właściwie tylko tyle mogę powiedzieć.

Jeśli chodzi o podsłuchy, to sprawa wygląda 
tak. Wszystkie służby mają takie same regulacje. 
Zapewniam pana, że nie jest tak, że służba może 
włączyć podsłuch bez uzyskania zgody zewnętrznej 
instytucji. Różnica dotycząca procedury niecierpią-
cej zwłoki jest taka, że instytucją zewnętrzną jest tu 
na początku prokurator generalny. W Policji może 
być to odpowiednio prokurator okręgowy. Nie ma 
tu konieczności uzyskania dodatkowej zgody sądu 
i można zastosować procedurę. Ale nie ma takiej 
możliwości prawnej, aby zastosować procedurę bez 
uzyskania zgody prokuratora lub prokuratora okrę-
gowego w przypadku służb specjalnych.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, to 
jest zgoda następcza. Normalnie jest zgoda…)

Nie. Nie jest to żadna zgoda następcza. Szanowni 
Państwo, to jest w ogóle nieporozumienie. Zgoda na-
stępcza… Muszę to wyjaśnić, bo w debacie publicznej 
pojawia się bardzo dużo półprawd albo nieprawd. 
Nie ma zgody następczej prokuratora generalnego. 
Ta zgoda jest zgodą uprzednią. Nie można włączyć 
podsłuchu bez zgody prokuratora generalnego. Zgodą 
następczą jest zgoda sądu. Powtarzam: nie można sto-
sować podsłuchu bez wystosowania wniosku, uzasad-
nienia i dostarczenia tego do podmiotu zewnętrznego, 
jakim jest prokuratura. Inne działanie jest działaniem 
bezprawnym.

Taka możliwość jest. Może CBA akurat jej nie ma. 
Ale podejrzewam, że tutaj sytuacja jest jednolita.

I teraz pytania. Panie Ministrze, wymienił pan 
cały szereg skutecznych działań CBA dotyczących 
podejrzeń o poważne przestępstwa. I wymienił pan 
SK Bank z Wołomina. Słusznie. Ale nie wymienił 
pan żadnego SKOK. Choć był także SKOK Wołomin. 
W związku z tym pytanie: czy były i czy są postępo-
wania w związku ze SKOK-ami? Cała grupa SKOK-
ów upadła i upada. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
wypłacił już w tej chwili z pieniędzy bankowych, 
czyli publicznych, około 4 miliardów zł. Jakie postę-
powania prowadzicie, jeżeli chodzi o SKOK-i? Czy 
w ogóle prowadzicie takie postępowania? No, nie 
będę się dopytywał, dlaczego pan nie wymienił akurat 
SKOK Wołomin, gdzie był skandal, doszło przecież 
do ciężkiego pobicia urzędnika państwowego, czyli 
zastępcy szefa…

(Senator Bogdan Klich: KNF) 
(Głos z sali: Komisji Nadzoru Finansowego.)
…Komisji Nadzoru Finansowego. Tak że to jest 

moje pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy zakupu samolotów dla 

vipów przez ministerstwo obrony. Ja uważam, że takie 
samoloty trzeba zakupić. Ale proszę powiedzieć, czy 
to prawda, że FBI zasygnalizowało polskim służbom, 
że prowadzi jakieś postępowania sprawdzające do-
tyczące tego zakupu? I czy w związku z oceną tej 
transakcji na 2 miliardy 100 tysięcy zł – transakcji 
zakwestionowanej przez Krajową Izbę Odwoławczą, 
która stwierdziła, że ten zakup został dokonany z na-
ruszeniem prawa, czyli bez przetargu, nie będę wcho-
dził w szczegóły – prowadzicie w tej kwestii jakieś 
postępowanie?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To było dru-
gie pytanie.)

Tak więc 2 pytania: SKOK-i i zakup boeingów 
przez ministerstwo obrony.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o sprawy funkcjo-

nowania systemu SKOK… To nie jest tak, że biuro nie 
prowadziło żadnych działań w tym zakresie. Sprawa 
SKOK Wołomin jest prowadzona przez prokuratora 
w Gorzowie Wielkopolskim. I w tym śledztwie wy-
konywaliśmy i wykonujemy czynności. Sprawa funk-
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(szef E. Bejda) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Jeśli cho-

dzi o systemy skarbowe, to spróbuję odpowiedzieć. 
Gospodarzem danych skarbowych jest naczelnik 
urzędu skarbowego i to on nimi dysponuje. System 
jest zdecentralizowany, czyli Ministerstwo Finansów 
dysponuje pewnymi systemami, które są przestarza-
łe i które mogą pobierać te dane. Chodzi o to, żeby 
stworzyć jeden system, żeby był on w centrali tak 
naprawdę i żeby gospodarzem było ministerstwo po-
przez właściwe organy, takie jak KAS i odpowiednie 
departamenty, które będą te dane analizować i prze-
twarzać, a potem przekazywać do KAS. A więc pro-
blem polega na tym, że trzeba zmienić tenże system. 
Urzędy skarbowe nie będą teraz niejako gospodarza-
mi tych danych, bo one powinny być scentralizowane.

Bardzo poważnym problemem była kwestia wła-
ściwości urzędów, która została zmieniona. Przecież, 
Szanowni Państwo, bardzo duża część tych prze-
stępstw opierała się na tym, że podmioty przenosiły 
się z właściwości jednego do drugiego urzędu skar-
bowego, a te w ogóle nie mogły się między sobą wy-
mieniać informacjami. Dopiero teraz to zmieniono. 
I tak naprawdę urząd skarbowy może dalej prowadzić 
czynności kontrolne czy jego urzędnicy, czy UKS, 
nawet jeśli dany podmiot zmieni swoją siedzibę. To 
wydaje się oczywiste, prawda? A jednak tak nie było.

Wtedy, gdy rzeczywistym gospodarzem będzie 
centrala w Ministerstwie Finansów i gdy będzie ona 
dysponowała systemem do przetwarzania tych da-
nych, które w wyniku zmian prawa… Bo te dane 
nie dość, że są w dyspozycji urzędów skarbowych, 
to jeszcze nie są w taki sposób zdigitalizowane, aby 
można było je w sposób realny i bieżący przetwarzać. 
I jeszcze jedna rzecz: one nie są kompletne, ponie-
waż brakuje w nich pewnych kluczowych informacji. 
Dlatego te faktury miały być do tego dołączone, żeby 
można było zobaczyć, w jaki sposób taka deklaracja 
została wypełniona.

I kolejna rzecz: to ma być w formie elektronicznej. 
Przecież przedsiębiorcy tak działają. Dla nich to nie 
jest problem w tej chwili, prawda? Przekazywanie 
między sobą. To wszystko jest w tej chwili zdigi-
talizowane i tak naprawdę zinformatyzowane. Nie 
ma problemu, jeśli chodzi o wymianę faktur między 
przedsiębiorcami. Czyli jest tylko taka sprawa, żeby 
dodatkowo przekazać informacje organom skarbo-
wym. I to jest jeden z tych filarów.

Jeśli chodzi o samoloty, to mogę przygotować 
odpowiedź na piśmie. Jest tu pewien podział kom-
petencji pomiędzy służbami. Tak jak powiedzia-
łem, szczegóły mogę przedstawić w odpowiedzi 
pisemnej.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale czy słyszał 
pan o takiej informacji od strony amerykańskiej, 
od FBI?)

Powiem tak: my współpracujemy z Federalnym 
Biurem Śledczym i ja nie znam takich informacji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Ryszka.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nieobecny.
Pytanie zadaje pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja chciałbym 
zadać pytanie związane z fragmentem pańskiej wypo-
wiedzi dotyczącym funkcjonowania różnego rodzaju 
systemów informatycznych, z których korzystają na-
sze instytucje.

Moje pytanie dotyczy takiej sprawy. Pan w sposób 
bardzo ogólny – być może czegoś nie zrozumiałem, 
więc prosiłbym o powtórzenie – mówił na temat funk-
cjonowania urzędów skarbowych. Jeśli dobrze zro-
zumiałem, poszczególne urzędy skarbowe posiadają 
pewne informacje. Z dalszej części pana wypowiedzi 
mogę się domyślać, że to nie funkcjonuje jako system, 
jako sieć. I teraz pytanie – takie systemy działają 
w innych krajach, pan wymienił Luksemburg – co 
według pana stoi na przeszkodzie, aby taki system 
działał także w Polsce?

I jeszcze jedna uwaga. Mówił pan o tym, że banki, 
instytucje finansowe wymieniają się informacjami, do 
których CBA ma dostęp albo ograniczony, albo utrud-
niony. Co stoi na przeszkodzie temu, żeby państwo 
też mieli dostęp do tej informacji, i to, jak rozumiem, 
w trybie online w zasadzie? Bo przecież o to chodzi.

I teraz jeszcze końcowa refleksja czy pytanie na 
tle tych sukcesów, które państwo odnieśliście i które 
zostały tutaj wymienione. Co stoi na przeszkodzie 
temu, żeby w przypadku waszej pracy znalazło się 
kilkadziesiąt etatów więcej? Przecież to leży w stra-
tegicznym interesie naszego państwa. Wyście sobie 
już „zarobili” na te etaty. Ja uważam, że należałoby 
wzmocnić te… Co to jest kilkadziesiąt etatów w sto-
sunku do tych ok. 900, które pan minister wymienił? 
Dziękuję.
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(szef E. Bejda) działania systemu, będą spełnione? Kiedy system 
będzie w pełni sprawny?

Chciałbym jeszcze dodać taką uwagę. Wszyscy 
wiemy, że Al Capone siedział za podatki. To jest jed-
na, bardzo ważna sprawa.

Druga sprawa. Pytam, kiedy to będzie wprowa-
dzone, bo miałem okazję zapytać pana Mirosława 
Sekułę, gdy był prezesem NIK, o funkcjonowanie 
urzędów skarbowych. Od tamtego czasu mam wiedzę, 
że to nie działa tak, jak powinno. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję.
Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Zmiany 

prawne już się dokonały. Moim zdaniem kolejne 
zmiany dokonają się w najbliższej przyszłości. Poza 
zmianami prawnymi trzeba jeszcze dokonać dzia-
łań faktycznych, które doprowadzą do zbudowania 
systemów analitycznych, które będą to wszystko ko-
ordynować, przetwarzać, analizować i dadzą nam 
pewne możliwości. W ubiegłym roku została do tego 
powołana spółka celowa. Rzecz polega na tym, że 
ten system nie powinien być budowany… Państwo 
nie może outsourcować systemów, które są kluczowe 
z punktu widzenia funkcjonowania i bezpieczeństwa, 
takich jak np. system ZUS-owski i systemy skarbowe. 
Tu musi być gwarancja, że te systemy będą we władz-
twie państwa. Dlatego ta spółka… Powołano ją tylko 
po to, aby zatrudnić w niej informatyków i dyspono-
wać prawami właścicielskimi, kodami itd. Kluczowa 
jest tu kontrola nad systemem. On jest w tej chwili 
budowany. Myślę, że w perspektywie… No, trudno 
mi powiedzieć… Nie chcę się wypowiadać za… To 
jest coś, co się dzieje. Dla nas jako użytkowników… 
Mówię o KAS, Policji, ABW, CBA itd. Szczególnie 
zwracam uwagę tutaj na Krajową Administrację 
Skarbową, która została powołana. Sprawny funk-
cjonariusz dostanie takie narzędzie i w sposób ab-
solutnie fundamentalny – mogę to powiedzieć z całą 
odpowiedzialnością – zmieni to jego sytuację, jeśli 
chodzi walkę z drenowaniem systemu podatkowego.

(Senator Krystian Probierz: Dziękuję.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Ryszka.
(Senator Krystian Probierz: Nieobecny.)

A teraz drugi filar, o którym mówiłem, to jest 
filar wymiany informacji finansowych, bo one kore-
spondują z przepływami pieniężnymi. I problemów 
jest kilka – są problemy natury faktycznej i prawnej. 
Pierwszy problem natury prawnej to jest problem 
tajemnicy bankowej i kwestii prawnych, które mają tę 
sferę w sposób właściwy uregulować, tak aby właśnie 
było możliwe, to się nazywa real-time compliance, 
czyli śledzenie w czasie rzeczywistym przepływów 
finansowych. Bo tylko wówczas pewne procesy moż-
na uchwycić i zablokować. Przecież GIIF, general-
ny inspektor informacji finansowej, ma możliwość 
zablokowania konta. Tylko jeśli on dostaje miesiąc 
później albo tydzień później informację, to już tych 
pieniędzy tam nie ma. A więc to jest tak naprawdę 
uprawnienie, które może być dobre i przyczynić się 
do tego, że ukróci się proces prania brudnych pie-
niędzy czy transferu nielegalnych korzyści itd., ale 
tylko wtedy, kiedy on będzie w sposób odpowiedni 
poinformowany. Prawda? I na czas. Wtedy będzie 
mógł zareagować.

Tak więc prace zmierzają do tego, żeby właśnie te 
systemy scalić i żeby one dawały realną informację. 
Mamy, tak jak powiedziałem, dwa filary, finansowy 
i związany z deklaracjami, ogólnie rzecz biorąc, po-
datkowymi.

(Senator Krystian Probierz: Panie Marszałku, 
mogę jeszcze dopytać…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
Banki oczywiście wymieniają się pomiędzy sobą 

takimi informacjami. Tu nie ma problemu. Jest biuro 
informacji… One na bieżąco mają wiedzę o prze-
pływach, jeżeli chcą taką wiedzę mieć. Ale jest tu 
ogromna dysproporcja, jeśli chodzi o organy, które 
są powołane do tego, żeby hamować pewne procesy. 
Banki mają obowiązek informowania o podejrze-
niach prania brudnych pieniędzy, ale z realizacją tego 
obowiązku bywa różnie. Banki tłumaczą się w ten 
sposób, że sfera tych przepływów jest ogromna i nie 
wszystko można przeanalizować. I najlepiej by było, 
jakby można było te banki częściowo wyręczyć po-
przez udostępnienie możliwości śledzenia przepły-
wów organom do tego powołanym, które działają na 
podstawie i w granicach prawa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciałby o coś dopytać.
Proszę.

Senator Krystian Probierz:
Panie Ministrze, kiedy, według pana, warunki, 

o których pan wspomniał, warunki konieczne do za-
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(wicemarszałek A. Bielan) Z tego powodu byłem oszczędny w przekazie dla 
państwa w tej sprawie. To jest oczywiście bardzo 
duży wydatek. Prawda? I rozumiem wątpliwości doty-
czące zastosowania, zdaje się, procedury 4.5 UZP, bo 
taką zastosowano, uznano że… Jeszcze raz powtórzę: 
przekażę informację na piśmie, jeśli chodzi o zakup 
boeingów.

(Senator Tomasz Grodzki: Mogę zadać dodatkowe 
pytanie?)

(Rozmowy na sali)
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku, 

mogę…)
(Senator Grażyna Sztark: Panie Sekretarzu, proszę 

obserwować salę.)
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Sekretarzu, uwa-

ga dodatkowa, jeśli mogę prosić.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale rozmawiam 

z marszałkiem i omawiam…)

Senator Tomasz Grodzki:
Rozumiem, Panie Ministrze, ale, przy całym sza-

cunku, znajduje się pan w izbie najwyższego organu 
władzy, w Senacie Rzeczypospolitej. Jeżeli są wiado-
mości, których nie chciałby pan przekazywać opinii 
publicznej w sposób szeroki, to istnieje tryb zarzą-
dzenia posiedzenia niejawnego. Jeżeli istnieje taka 
konieczność… Nie sądzę, żeby był kłopot z takim 
postanowieniem. Bardzo proszę, jeżeli pan minister 
uważa, że nie może tego mówić na forum, o infor-
mację pisemną do moich rąk. Wiem, jak pojmować 
swoją rolę senatora. Przypominam, że przechodzili-
śmy odpowiednie przeszkolenie i podpisywaliśmy od-
powiednie dokumenty dotyczące poufności. Dziękuję 
bardzo.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Oczywiście, rozumiem to. Ja nie chcę powiedzieć, 

że… To nie jest informacja niejawna, której ja nie 
chcę powiedzieć. Trzeba tu powiedzieć bardzo ważną 
rzecz. To, że ktoś jest uprawniony do tego, aby otrzy-
mać informację niejawną, nie znaczy, że każdą taką 
informację ma otrzymać. Zasada jest taka, że dajemy 
tę informację wówczas, kiedy taka informacja jest dla 
takiej osoby niezbędna, konieczna.

I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, Szanowni 
Państwo. Zawsze jest czas na to, aby pewne informa-
cje, którymi dysponujemy i które nie mają charakteru 
jawnego, w odpowiednim momencie zwaloryzować 
i przekazać odpowiednim organom. Nie zawsze jest 
tak, że informacje udzielane Wysokim Izbom, czyli 
Sejmowi i Senatowi, muszą, powiedziałbym, wy-
przedzać funkcjonowanie innych organów, które są 

Nie ma pana senatora.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze, pan się troszkę prześliznął po tema-
cie samolotów dla vipów, a znany jest mi przypadek 
dyrektora szpitala, który aby nie opóźniać diagno-
styki, dokupił bez przetargu do zepsutego sprzętu 
część wartą kilkanaście tysięcy złotych. I teraz musi 
się, powiem kolokwialnie, grubo spowiadać z tego, 
dlaczego kupił to bez przetargu, niezgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych.

Tutaj mamy zakup wart ponad 2 miliardy, do-
konany nie tylko ze złamaniem ustawy o zamówie-
niach publicznych, ale też po oszukaniu Krajowej 
Izby Odwoławczej, której wmówiono, że trzeba to 
zrobić, bo przepadną pieniądze, co szybko okazało 
się nieprawdą. Według informacji strony amerykań-
skiej zachodzi podejrzenie, że za te samoloty grubo 
przepłacono. I jeżeli w tym momencie nie zachodzi 
podejrzenie korupcji, to zaczynam myśleć, że biuro, 
którego działalność niezwykle cenię, cierpi może nie 
na ślepotę, ale na astygmatyzm, bo dostrzega drobną 
sprawę, a nie dostrzega dużej. Dodatkowo w tej spra-
wie smak jest taki, że, jak panu wiadomo, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów podpisała umowę na użyt-
kowanie LOT-owskich embraerów, ale one stały nie-
wykorzystane, bo rząd latał wojskowymi samolotami 
CASA, co oczywiście kosztuje określone pieniądze. 
Mam pytanie, czy w tej materii zwracacie państwo 
uwagę na to niezbyt mądrze przemyślane działanie.

I drugie pytanie. Czy państwa uwagę zwróciła 
ostatnio podjęta ustawa o tzw. aptece dla aptekarza, 
która nosiła znamiona ustawy ciężko lobbowanej, 
i to przez jedno środowisko, a jej skutki polityczne 
i finansowe mogą być dla społeczeństwa niezwykle 
bolesne? Dziękuję bardzo.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, nie chcę tu unikać… Tylko 

że nie chciałbym się pomylić w odpowiedzi. Dlatego 
proponuję przedstawienie odpowiedzi na piśmie. To 
nie jest tak, że te rzeczy nie zostały dostrzeżone i nie 
są przez biuro analizowane. Poza tym nie o wszyst-
kim mogę mówić, więc…

(Senator Grażyna Sztark: Można nieco głośniej?)
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(szef E. Bejda) regulować, tak jak jest w Niemczech, choć, jak po-
wiedziałem, np. w Wielkiej Brytanii takiego modelu 
nie ma. Zostawiono tam wszystko wolnemu rynkowi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Prezesie, zostałem poinformowany, że już 

czwartą godzinę tak pana męczymy, więc jeżeli pan 
pozwoli, będę grupował pytania.

Najpierw pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

mam krótkie pytanie. Mówił pan o oświadczeniach 
majątkowych – to był jeden z wątków naszej dzi-
siejszej dyskusji. To dobrze, że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne bada oświadczenia majątkowe pol-
skich sędziów, ale mam takie pytanie: skoro CBA 
bada oświadczenia majątkowe polskich polityków, 
to czy badało m.in. oświadczenie majątkowe, które 
było przedmiotem programu w jednej z komercyjnych 
stacji telewizyjnych? No, rzekoma stodoła okazała się 
dość bogatym, imponującym wręcz domem. Można 
by użyć nawet słowa „willa”. Czy tym też się państwo 
zajmujecie, czy raczej nie? Jakie jest kryterium, któ-
re rozstrzyga, że sędziami się zajmujecie, pewnymi 
politykami też, a innymi nie? W przypadku jednych 
polityków analizujecie państwo prywatne rozmowy 
w restauracjach, a w przypadku innych nie badacie 
zeznań podatkowych i oświadczeń majątkowych. Jaki 
jest klucz? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma.)
Nie ma.
Pani senator Zdrojewska.
(Głos z sali: Jest.)
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja tylko odrobinę sprostuję pańską wypowiedź. 

Padały tutaj słowa, że nie jesteście przedstawicielami 
państwa teoretycznego. Mówił pan, że CBA repre-
zentowało państwo, wchodząc do KRS. Chciałabym 
w tym kontekście przypomnieć, że sądy to też pań-
stwo. Sądy to też część państwa, tak że nie jest tak, że 
pan reprezentuje państwo, a sądy są czymś niższym. 
To jest kwestia pewnych obyczajów. Skoro mówimy 
o tej sferze immunizowanej, to przypominam, że na-

w tym momencie przewidziane do przekazania tych 
informacji… Nie wiem, czy się precyzyjnie wyra-
ziłem. Wszystko ma swój czas. I na to też przyjdzie 
czas. Ja tutaj niczego nie chcę ukrywać. Ja mogę tylko 
dodać, że ta informacja pisemna będzie informacją 
jawną, a nie niejawną.

Jeśli chodzi o tzw. aptekę dla aptekarza, to było to 
przedmiotem analiz. Jednym z elementów aktywno-
ści Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest analiza 
niektórych projektów ustaw. Nie możemy analizo-
wać wszystkich, prawda? Mogę powiedzieć tylko 
tyle w tym kontekście, że… Są różne modele. Jest 
model, powiedziałbym, nieregulowany, który… Z ta-
kim nieregulowanym modelem mamy do czynienia 
np. w Wielkiej Brytanii, gdzie są dwa duże podmioty, 
które tak naprawdę przejęły cały rynek. Model regu-
lowany zastosowany został w Niemczech. Tam jest 
model regulowany i jeśli chodzi o apteki, to podlegają 
one pewnym regulacjom państwa, co powoduje roz-
proszenie podmiotów i zmierza do tego, żeby nie moż-
na ich było koncentrować. Bo jeżeli zostaną dwa duże 
podmioty, to tak naprawdę wytną wszystkich innych 
na rynku. Nie chcę w tej chwili oceniać tego z punktu 
widzenia katastrofy finansowej, bo moim zdaniem to 
jest model absolutnie cywilizowany i dopuszczalny, 
niemniej nie trafiliśmy na to, o co pan pytał, czyli na 
jakieś określone lobby, w którego interesie było to, by 
w sposób bezprawny wpłynąć na proces legislacyjny, 
aby uzyskać wymierne korzyści. W takiej sytuacji 
zawsze ktoś jest pokrzywdzony – albo inaczej: nie-
zadowolony – a w tym przypadku niezadowolone 
są duże koncerny farmaceutyczne, które budowały 
swoje sieci aptek. Tak naprawdę pytanie było takie, 
czy państwo zareaguje w sposób zdecydowany na 
taką praktykę i czy wprowadzi regulacje dające moż-
liwość funkcjonowania mniejszym aptekom, czy też 
zostawi wszystko wolnemu rynkowi. Wybrano taki 
model, że będzie to podlegało pewnym regulacjom 
i ograniczeniom – i to jest ta przysłowiowa apteka dla 
aptekarza. To jest oczywiście pewne uproszczenie, 
ale jeśli chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne, to 
mogę powiedzieć tyle, że nie zauważyliśmy wpływu 
bezprawnego lobbingu w przypadku tej ustawy.

(Senator Tomasz Grodzki: Ktoś pana wprowadził 
w błąd, bo sieci aptecznych jest ponad 400. Są 3 hur-
townie, które dominują na rynku, ale tego problemu 
ta ustawa w ogóle nie dotyka.)

(Senator Rafał Ambrozik: Też się tym zajmiemy.)
(Senator Grażyna Sztark: Kiedy?)
(Senator Rafał Ambrozik: Wkrótce.)
Szanowni Państwo, sieci i hurtownie, które do-

minują na rynku… My to wszystko rozumiemy, 
ale ja powiedziałem o pewnym modelu, który ma 
za zadanie… Państwo uznało, że trzeba ten rynek 
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(senator B. Zdrojewska) stwo przedstawić mu zaproszenie do swojej siedziby 
w sprawie oświadczenia majątkowego. To nic nagłe-
go, nic pilnego, nic nadzwyczajnego. Skąd w związ-
ku z tym taka pilna potrzeba wejścia poprzez strefę 
ochronną do KRS, do której wtargnęliście panowie 
siłą? Taka jest moja wiedza.

I ostatnie pytanie. Dopytam jednak o reprywa-
tyzację. Jeżeli nie zaczynacie od 1991 r., to dlacze-
go, Panie Ministrze, nie uwzględniacie roku 1997 
i dwóch wcześniejszych lat: 1995 i 1996? Dlaczego 
ta data pokrywa się z czasem, kiedy pani prezydent 
Gronkiewicz-Waltz rozpoczęła swoje urzędowa-
nie? Może zacznijcie chociaż rok albo dwa lata 
wcześniej.

(Wicemarszałek Adam Bielan: W 2006 r. chyba.)
Proszę?
(Wicemarszałek Adam Bielan: W 2006 r.)
W 2006 r., tak.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bo pani senator 

powiedziała o 1996 r.)
A, przepraszam bardzo. Dziękuję, Panie 

Marszałku.
I ostatnie pytanie. Otóż nie powiedział pan 

o tym, o co pytał pana pan senator Sługocki. To 
pytanie dotyczy oświadczenia majątkowego pana 
ministra Szyszki, który, jak wiemy z gazet, w bie-
żącym roku również nie podał w oświadczeniu 
wartości tej niby-stodoły. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Panie Ministrze, chcę, żeby pan odpowiedział, 

czy przewiduje pan jakieś postępowanie w związ-
ku z zakupem tych boeingów, a właściwie czy CBA 
je przewiduje. Bo tego pan nie powiedział. Czy pan 
uważa, że to nie powinno być przedmiotem zainte-
resowania CBA?

I jeszcze jedno, nowe pytanie. Powiedział pan, że 
w CBA pracuje ponad 900 osób. Proszę mi powie-
dzieć, ile osób odeszło albo zostało usuniętych po 
wyborach z 2015 r., kiedy przyszła pana ekipa, a ile 
nowych osób przyszło z tą nową ekipą. Interesuje 
mnie ten ruch kadrowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
I jako ostatni w tej turze pan senator Czarnobaj. 

Last but not least.

wet komuniści tego przestrzegali i np. do kościołów 
czy na uczelnie wyższe nie wchodzili bez zgody rek-
tora czy księdza.

(Senator Bogdan Borusewicz: Służby.)
Tak, służby. Zwracam na to uwagę. Oczywiście 

było to łamane, ale tak się dzieje zawsze, więc proszę 
na to zważać. I proszę wyobrazić sobie, że musiałby 
pan wejść np. do Kancelarii Prezydenta po któregoś 
z urzędników. Czy też by się pan tak zachował, czy 
najpierw zadbałby pan o pewne formy, np. wysyła-
jąc zawiadomienie na piśmie? Bo sprawa dotyczy 
tylko wezwania, a nie aresztowania czy pościgu za 
skazanym.

Chciałabym zadać konkretne pytanie i jeszcze 
poprosić… Dziękuję za to, co pan powiedział, wspo-
minając o tym, że pan doskonale wie, po co CBA 
zostało powołane. Otóż po to, aby ścigać rządzących, 
nie opozycję – i to są pańskie słowa. Dziękuję za to, 
że ma pan tego świadomość, ale chciałabym panu 
uświadomić, że miesiące biegną i lada chwila będzie 
półmetek kadencji. Kiedy pan zacznie ścigać rządzą-
cych? I w tę stronę zmierzają dzisiaj nasze pytania.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, przy-
pominam o limicie czasowym – minuta.)

Już kończę. Bardzo dziękuję i przepraszam, Panie 
Marszałku.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dzień Dziecka dzisiaj, 
Panie Marszałku.)

I przepraszam, bo to nie było pytanie właściwie, 
tylko…

(Senator Marek Borowski: Było pytanie: kiedy?)
Aha, kiedy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, nie odpowie-

dział mi pan w poprzedniej serii na pytanie o samo-
chody. Ile zakupiło ich CBA i czy było to zgodne 
z ustawą o zamówieniach publicznych?

Drugie pytanie: czy kwestionuje pan możliwość 
funkcjonowania tzw. strefy ochronnej KRS i czy 
w związku z tym taka strefa immunizowana nie ist-
nieje w CBA? Czy każdy obywatel może wejść do 
pana albo do pana zastępcy wprost z ulicy? I chcia-
łabym dopytać, czy kwestionuje pan strefę ochron-
ną w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest organ 
konstytucyjny. Czy pan ją kwestionuje? Tak albo 
nie. I czy pan wie, że pan sędzia Żurek, który był 
ścigany… No, może nie ścigany, ale chcieliście pań-
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wszczynano kontrole. Ja przedstawiłem zbiorcze ze-
stawienie. Nie mogę jednak mówić teraz szczegółowo 
o każdej sprawie, którą biuro prowadziło. Zwyczajnie 
nie jestem w stanie w sposób szczegółowy zaprezen-
tować tego w tej chwili. Jeśli państwo będziecie chcie-
li mieć szczegółowy wykaz tych kontroli, to możemy 
to oczywiście przedstawić na piśmie.

Jeśli chodzi o ściganie rządzących, bo to było waż-
ne pytanie, to ono jest… Nie wiem, być może państwo 
pewnych rzeczy nie dostrzegacie. Ale zwrócę uwagę 
np. na sprawę PKP, czyli przetargów dotyczących 
wzmocnienia dworców kolejowych przed planowa-
nymi Światowymi Dniami Młodzieży. Tam był…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ochrony.)
Dotyczących ochrony, ale też szkoleń. To jest 

sprawa dotycząca rządzących. W tej sprawie posta-
wiono zarzuty m.in. członkom zarządu PKP. To jest 
kontrakt – o ile pamiętam – na 2 miliony zł. Nie jest 
więc tak, że biuro nie zajmuje się sprawami dotyczą-
cymi tej ekipy, która w tej chwili sprawuje władzę. 
A jeśli chodzi o inne sprawy… Szanowni Państwo, 
tak jak powiedziałem, to wszystko jest kwestia lo-
giki, czasu i pewnych spraw, które się dzieją. Myślę, 
że będziecie państwo świadkami kolejnych działań 
w tym obszarze. Naprawdę nie jest tak, że biuro 
zamyka oczy na procesy, które się dzieją. Te procesy 
dzieją się w sferze tych podmiotów i osób, które mają 
realną władzę i dysponują możliwościami podejmo-
wania decyzji.

Jeśli chodzi o zakup samochodów, to proce-
dury dotyczące zakupu samochodów są tak na-
prawdę wyświetlone na stronie Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, można się z nimi zapoznać. To 
jest oczywiście procedura z p.z.p., z prawa zamówień 
publicznych, w pełni transparentna. To nie są samo-
chody… To są samochody, nazwijmy to, używane 
w sposób jawny, na co dzień, do funkcjonowania biu-
ra, nie są to samochody operacyjne, do wykonywania 
czynności operacyjnych, niemniej takie samochody 
oczywiście też są potrzebne w biurze. Więc odsyłam 
ewentualnie na stronę, ale tu jest procedura w pełni 
transparentna i, tak jak powiedziałem, zgodna z usta-
wą o zamówieniach, był to przetarg nieograniczony.

Jeśli chodzi o sprawę z KRS, to uważam, że funk-
cjonariusze działali na podstawie i w granicach pra-
wa. Chodziło o doręczenie upoważnienia, a poddany 
procedurze kontroli nie chciał, żeby doręczono mu 
je w sposób skuteczny. I mamy tutaj fakty, który są 
ustalone, ja przedstawię dokładnie, jak to wyglądało. 
I była to moim zdaniem gra obliczona na rezultat 
polityczny. Jeśli chodzi o sferę immunizowaną… 
Czy pani pyta, czy tak, czy nie, czy ja kwestionuję 
jakąś strefę w KRS? Ja niczego nie kwestionuję, bo 
ja właściwie nie wiem, co to jest ta strefa w KRS, 
o którą pani pyta. Czy jest w ogóle jakieś terytorium 
w… Bo w…

Senator Leszek Czarnobaj:

Yes, thank you.
(Wesołość na sali)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

W kontekście wcześniejszych pytań… Czy można by 
było dołączyć do tej informacji… w związku z tym, 
o co pytała pani senator Zdrojewska, Panie Ministrze, 
jeśli chodzi o liczbę podsłuchów i porównanie pod 
tym kątem lat 2014, 2015, 2016, bo pan minister złożył 
deklarację, że przekaże nam coś takiego… Czy mo-
glibyśmy dołączyć do tego informację – też z zakresu 
lat 2014, 2015 i 2016 – dotyczącą wystąpień CBA do 
operatorów telefonii komórkowej o billingi, o infor-
macje na temat właścicieli danych numerów telefo-
nów, o adresy? Ile takich jednostkowych wystąpień 
było w ciągu każdego roku? Jeśli byłoby to możliwe, 
to bardzo proszę. To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, swego czasu, 
kiedy była wprowadzana ustawa o wycince lasów, 
pan prezes Kaczyński powiedział, że należałoby to 
sprawdzić, bo widoczny jest lobbing, aby ta ustawa 
weszła. Czy było to przedmiotem, czy będzie, czy 
może jest przedmiotem zainteresowania pana służby?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni 

Państwo, jeśli chodzi o sprawy analiz oświadczeń 
majątkowych, to powiedziałem, że analizujemy oraz 
prowadzimy kontrolę oświadczeń majątkowych rów-
nież polityków, w tym polityków rządzących. O ile 
dobrze pamiętam, w przypadku parlamentarzystów 
tych analiz przedkontrolnych było 14, a kontroli – 5. 
To nie jest więc tak… Przy czym każda analiza to jest 
bardzo gruntowna analiza, to nie jest oglądanie… To 
jest formalnie wszczęta procedura, w ramach której 
dana osoba jest sprawdzana tak naprawdę w sposób 
systemowy i bardzo szczegółowy. Jedno z zawiado-
mień to było zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez parlamentarzystę partii 
rządzącej, parlamentarzystę PiS. Ja nie widzę więc 
tutaj takiej sytuacji, że nie przyglądamy się politykom 
rządzącym. 

Podobnie przyglądamy się rządzącym, jeśli chodzi 
o pełnione funkcje publiczne. W przypadku osób peł-
niących wysokie funkcje publiczne poddano analizie 
ich oświadczenia majątkowe i później na tej podstawie 
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(szef E. Bejda) inkubator przedsiębiorczości”, nieprawidłowości 
w pomorskim urzędzie… Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. Czy już jest ostateczny 
wynik tej kontroli i zakończenie… Jaki jest efekt tej 
sprawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Czarnobaj.

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

przypomnę, że ja również prosiłem o dołączenie do 
informacji dla pani senator Zdrojewskiej informacji 
o wystąpieniach dotyczących… Pan minister to po-
minął…

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 
Bejda: Wiem, o co chodzi. Tak, okej.)

Tak? Czyli rozumiem, że pan minister dołączy to 
do… To pan to zapisze, że senator…

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:

Ja to zapisuję, ale nie deklaruję dołączenia tej in-
formacji, ponieważ ona może mieć…

(Głos z sali: Klauzulę.)
…klauzulę, tak. Informacja statystyczna doty-

cząca podsłuchów nie ma klauzuli, bo w tej chwili 
jest objęta wystąpieniem prokuratora generalnego. 
Ale informacja dotycząca billingów, o ile wiem, taką 
klauzulę ma.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, przepraszam bardzo, ale żebyśmy 
się dobrze zrozumieli: im ogólniej, tym lepiej, to po 
pierwsze. A po drugie, chciałbym powiedzieć tak: co 
roku dostawaliśmy w tego rodzaju rozmowach infor-
mację, ile razy służba wystąpiła o różnego rodzaju 
informacje do operatorów. Ja nie chcę, żeby to było 
w rozbiciu na billingi, absolutnie. Wystąpiliśmy…

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Rozumiem, w takim razie oczywiście, Panie 

Senatorze…
(Senator Leszek Czarnobaj: W takim ogólnym…)
…deklaruję podjęcie działań w celu przygotowa-

nia takiej informacji i przedstawienia jej państwu.

(Senator Grażyna Sztark: Ja byłam członkiem, 
więc wiem.)

W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które 
jest służbą specjalną, nie ma takiego terytorium, któ-
re jest wyłączone spod kognicji kogokolwiek i spod 
działań… Oczywiście, że można wejść, tylko jest 
określona procedura. A powtarzam, że funkcjonariu-
sze zostali wpuszczeni. Nieprawda, że sforsowali to 
na siłę, to jest informacja nieprawdziwa, i to w sposób 
całkowity nieprawdziwa, spreparowana na użytek, no, 
jakby, prowadzenia pewnej gry wokół tego wydarze-
nia, które tak naprawdę, moim zdaniem, nie powinno 
zaprzątać państwa uwagi, bo jest to wydarzenie in-
cydentalne, chodzi o zwykłe przyjęcie upoważnienia 
do kontroli oraz informacji o rozpoczęciu kontroli.

Jeśli chodzi o liczbę osób, które odeszły, to ja to 
przedstawiłem, ale powtórzę. Otóż w roku 2016 z biu-
ra odeszło 42 funkcjonariuszy, w tym 37 na emery-
turę, oraz 10 pracowników. Do służby przyjęto 79 
funkcjonariuszy i 30 pracowników. Złożono do biura 
1566 aplikacji o przyjęcie do służby, wszczęto 735 
postępowań kwalifikacyjnych, no, jak mówię, w ubie-
głym roku 108 zakończono pozytywnie.

Nie wiem, czy to wszystko… Resztę, jeśli cho-
dzi o te pisemne… To, o co pytał pan senator, czyli 
sprawę lobbingu, też, jak powiedziałem, przedstawię 
w informacji pisemnej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Teraz kolejna tura…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 

można…)
Proszę. Chciałem pani senator Sztark udzielić 

głosu, ale…
(Senator Leszek Czarnobaj: Aha, to przepraszam, 

nie zauważyłem.)
Mężczyźni przodem, mężczyźni przodem 

w Platformie.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja tylko chciałabym uzupełnić: moje pytanie 

o ministra Szyszkę wzięło się stąd, że to jest mój 
okręg wyborczy. W Tucznie, gdyby pan minister nie 
wiedział, o którą to stodołę chodzi. Suweren mnie 
wypytuje o to bardzo często, to jest już któryś rok 
z kolei, gdy ta stodoła kosztuje bardzo mało, i jest 
kilku chętnych na zakup za tę kwotę.

I chciałabym jeszcze zapytać… Na stronie 20, Panie 
Ministrze, jest opisana sprawa projektu „Kaszubski 



108
42. posiedzenie Senatu w dniu 1 czerwca 2017 r.

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r. (cd.)

(szef E. Bejda) śmy mogli otrzymać informacje o podsłuchach, czyli 
informacje znacznie bardziej, powiedziałbym, wraż-
liwe, a o billingach – nie. To po pierwsze.

Po drugie, gdyby pan minister, przekazując infor-
macje na piśmie, o które niektórzy senatorowie tutaj 
prosili, zechciał tam dopisać również „do wiadomo-
ści: senator Marek Borowski” to byłbym zobowiąza-
ny. Bo mnie też to interesuje.

I ostatnie pytanie, może delikatnej natury, ale je 
zadam. Mianowicie: czy pan minister był członkiem 
Prawa i Sprawiedliwości albo jest członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości? I czy pan minister brał udział 
w jakichś wyborach do jakichś organów z listy czy 
z jakiegokolwiek komitetu? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, ja wracam do wcześniejsze-

go pytania, które zadała panu pani senator Sztark. 
Mianowicie chodzi o wdarcie się podstępem – takie 
mamy informacje, jednoznaczne – funkcjonariuszy 
CBA do strefy ochronnej Krajowej Rady Sądownictwa 
pod pozorem doręczenia postanowienia, pierwotnego 
postanowienia o wszczęciu postępowania administra-
cyjnego, bez konieczności podejmowania jakichkol-
wiek działań zabezpieczających, działań nagłych czy 
pilnych, i bez wysłania uprzedniego zawiadomienia 
drogą korespondencji, tak jak to się zwykle dzieje. 
Moje pytanie jest takie: czy standardem CBA jest 
doręczanie postanowienia o wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego przez funkcjonariuszy CBA 
bezpośrednio osobom… Ja już pomijam to, że to się 
działo w trakcie pracy Krajowej Rady Sądownictwa 
i zakłóciło tę pracę, i to, że funkcjonariusze absolutnie 
nie byli zaproszeni. Tylko pytam o standardy w CBA 
co do tego rodzaju czynności, normalnych czynno-
ści administracyjnych, które, zgodnie z moim do-
świadczeniem, realizuje się poprzez pocztę, a dopiero 
wówczas, kiedy nie ma takiej możliwości doręczenia, 
stosuje się osobiste doręczenie poprzez funkcjonariu-
szy bądź przez policję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie? Czyli mo-

żemy zamknąć…
Tak?
(Senator Grażyna Sztark: Pan minister mi nie 

odpowiedział na pytanie o ten kaszubski inkubator 
przedsiębiorczości. Tylko to.)

(Senator Leszek Czarnobaj: No, nie chciałbym, 
żeby pan minister skoncentrował się na statystyce, 
a żeby dochodzenia leżały. Tak że prosiłbym tylko 
tak ogólnie.)

Zapewniam, że nie będzie to ze szkodą dla śledztw.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Mijają 4 godziny męczenia pana ministra. Czy są 

jeszcze jakieś pytania?
(Senator Marek Borowski: Tak, ja mam pytanie.)
(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ostatnie dwa.)
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze, pojawia się dzisiaj sporo wątków z zakresu 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja także chciałbym 
zapytać… Bo myślę, że to jest sytuacja, która niepokoi 
wielu moich wyborców przychodzących do mojego 
biura senatorskiego z pytaniami. I chciałbym je zadać 
panu, Panie Ministrze, zapytać, czy CBA podejmuje 
jakieś działania w tym zakresie. Chodzi mi o samo-
chody, które są notorycznie rozbijane w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Czy CBA badało może przyczyny 
tej wielości wypadków, czy badało może zakupy sa-
mochodów w Ministerstwie Obrony Narodowej, to, 
jak wiele ono ich zakupuje, dlaczego te samochody 
tak szybko ulegają zniszczeniu i co się dzieje z tymi 
zniszczonymi samochodami? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, po pierwsze, 

jeśli chodzi o wspomniane billingi, o liczbę tych bil-
lingów, to ja jestem trochę zaskoczony pańską odpo-
wiedzią, bo myśmy już w przeszłości otrzymywali 
informacje na temat liczby…

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 
Bejda: Ja, przepraszam, nie chcę wchodzić… Tak, ja 
rozumiem. To jest tylko sprawa rozbicia na… Bo in-
formacja zbiorcza nie jest… Chodzi tu tylko o pewne 
elementy szczegółowe.)

Dobrze. Ale ja mówię o liczbie billingów. Takie 
informacje już były. Zresztą byłoby dziwne, gdyby-
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(wicemarszałek A. Bielan) były, że tak powiem, dystrybuowane przez urzędy 
marszałkowskie. Jak powiedziałem, to jest kwota 
100 miliardów zł, Szanowni Państwo. Myślę, że to jest 
wystarczający powód – nie wiem, czy można znaleźć 
lepszy; może i można – do tego, żeby skontrolować, 
w jaki sposób te środki były dystrybuowane. Wydaje 
się to dość oczywiste.

I może jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o… 
To jest pytanie, które tak naprawdę jest pytaniem 
z tezą, zaprezentowaniem pewnego stanowiska. Ja 
powiem tak, Szanowny Panie Senatorze: audiatur 
et altera pars – niech będzie wysłuchana i druga 
strona. Dobrze jest, zanim się zaprezentuje swo-
ją gotową tezę, wysłuchać argumentów drugiej 
strony, bo wtedy można skonfrontować, zestawić 
sobie fakty. Ja uważam, że te fakty wyglądały 
inaczej. Mamy na to dowody itd. To była zwykła 
procedura, nie było w tym nic nadzwyczajnego. 
I jeszcze jedną rzecz powiem. U nas jest standar-
dem, że wezwania do kontroli doręcza się oso-
bom, które mają zostać takiej kontroli poddane, 
bezpośrednio, a nie za pomocą poczty. Bo potem 
czeka się na odpowiedź całe tygodnie. Może ktoś 
odpowie, może nie odpowie, odbierze korespon-
dencję albo nie odbierze, umówi się albo się nie 
umówi. Prawda? Tak nie jest. Są pewne rzeczy… 
Jeżeli traktujemy poważnie…

(Senator Piotr Zientarski: W miejscu pracy?)
To nie ma znaczenia, w jakim miejscu. Jeżeli 

traktujemy poważnie funkcjonowanie organów… To 
musi działać we wszystkich relacjach. To, że ja jestem 
w poważnej instytucji… Ja wiem, w jakiej instytucji 
jestem. Myślę, że pan sędzia Żurek też wie, w jakiej 
instytucji… Ja respektuję przepisy prawa, wykonuję 
swoje zadania, ale muszę także respektować upraw-
nienia innych. I tylko tyle. Oczywiście przedstawię 
szczegóły na piśmie.

Jeśli chodzi o… Jeszcze raz powtarzam. Liczba 
wystąpień o billingi… Mnie chodziło bardziej o takie 
szczegółowe kwestie, w rozbiciu na… Taka informa-
cja zostanie przedstawiona.

Jeśli chodzi o sprawę mojego członkostwa w partii 
Prawo i Sprawiedliwość, to ja nie byłem członkiem 
Prawa i Sprawiedliwości, natomiast rzeczywiście 
w 2011 r. kandydowałem z list Prawa i Sprawiedliwości 
do Sejmu, z mojego rodzinnego okręgu chełmskiego. 
Nie otrzymałem mandatu poselskiego.

(Wicemarszałek Adam Bielan: I samochody 
MON…)

Jeśli chodzi o samochody w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, to nie potrafię się odnieść do tego, jakie są 
przyczyny tych wypadków. Wydaje mi się, że tu jest 
próba – to jest moja ocena – zbytniego nagłośnienia 
tego. Takie wypadki się zdarzają. Zdarzają się takie 
wypadki, także jeśli chodzi o CBA. Może to jest po 
prostu skierowanie uwagi opinii publicznej na zda-

Czyli odpowiedź pana ministra i możemy zakoń-
czyć turę pytań.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kaszubski in-

kubator przedsiębiorczości to jest sprawa, która była 
przedmiotem kontroli. Jeśli chodzi o rezultat, to 
można powiedzieć, że w ramach ustaleń kontrolnych 
stwierdzono, iż część powierzchni biurowych, które 
miały być wynajmowane przedsiębiorcom mającym 
prowadzić taką, powiedziałbym, innowacyjną dzia-
łalność… Oni takiej działalności nie prowadzili. Były 
wcześniejsze kontrole UKS, który stwierdził, że jest 
wszystko w porządku, a kontrola CBA stwierdziła, że 
przedsiębiorcy, którzy w ramach tego inkubatora wy-
najmują powierzchnie, nie zajmują się działalnością 
innowacyjną. To jest ustalenie z kontroli. Ustalono, 
że wysokość udzielonego nieprawidłowo dofinanso-
wania do tego właśnie przedsięwzięcia wynosi około 
12 milionów zł. Sprawa jeszcze się nie zakończyła, 
a więc na ostateczne rezultaty trzeba poczekać. To 
są stwierdzenia wynikające z kontroli kaszubskiego 
inkubatora przedsiębiorczości. Przypomnę tylko, że 
ta aktywność, te wydatki były wcześniej kontrolowa-
ne przez UKS i przez jakiś inny podmiot. Wówczas 
stwierdzono, że wszystko jest w porządku, że wła-
ściwie nie ma uchybień. To też jest powód tego, że 
CBA – tamta kontrola była prowadzona wcześniej – 
weszło w ramach kontroli koordynowanej do wszyst-
kich urzędów marszałkowskich. Powodem była nie 
tylko ta kontrola wcześniejsza, ale i inne informacje. 
I to nie jest… Biuro jest organem, które ma prawo 
kontrolować. Te kontrole mogą mieć charakter plano-
wy, ale również doraźny. W przypadku zastosowa-
nia procedury kontrolnej, Szanowni Państwo, my nie 
musimy tego uzasadniać. Uzasadnienie podejrzenia 
popełnienia przestępstwa… Nikt tego nie uzasad-
nia, nie uzasadnia tego UKS ani urząd skarbowy. To 
jest normalna procedura. Oczywiście zawsze moż-
na doszukiwać się aspektów politycznych, dlaczego 
sprawdziliśmy albo nie sprawdziliśmy… Prawda? No, 
trudno mi to tłumaczyć. Przyczyny tego były tylko 
i wyłącznie merytoryczne.

(Senator Grażyna Sztark: Ja pytałam o efekt, czy 
postępowanie jest zakończone, czy nie. Nie kwestio-
nuję…)

Powiem jeszcze jedno. Najważniejsza przyczyna 
merytoryczna wszczęcia tej koordynowanej kontroli 
to jest kwestia wielkości środków publicznych, które 
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(szef E. Bejda) (Senator Władysław Komarnicki: Dla pana 
Ryszki.)

(Wesołość na sali)

Senator Marek Borowski:
I tutaj, Panie Senatorze, się pan nie pomylił, bo po 

części od tego zacznę.
(Wesołość na sali)
Panie Marszałku, Wysoka Izbo… No ale pan mini-

ster jest absorbowany przez pana senatora Grodzkiego, 
który wykłada mu tajniki sprzętu medycznego.

(Senator Józef Łyczak: Panie Marszałku, minister 
ma podzielną uwagę.)

(Senator Czesław Ryszka: Zaraz będą gratulacje, 
więc niech pan nie przeszkadza ministrowi.)

Ale to było poza czasem, Panie Marszałku.
Proszę państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne 

to jest instytucja szczególnej wagi. Od razu, na sa-
mym początku chcę powiedzieć, że od momentu, 
kiedy ono powstawało – mimo że powstawało z ini-
cjatywy ugrupowania politycznego, wobec którego 
byłem w opozycji – uważałem to za decyzję słuszną. 
I nadal uważam, że CBA powinno istnieć, chociaż 
wiem, że są inne koncepcje, które zmierzają do jego 
likwidacji.

(Senator Czesław Ryszka: Błędne.)
Nie zgadzam się z tym i tu podzielam zdanie pana 

senatora Ryszki, być może tylko w tym punkcie.
(Wesołość na sali)
Jest to ważna instytucja z tego względu, że de-

mokracji takiej, jaką znamy, korupcja zagraża być 
może najbardziej ze wszystkich zagrożeń. W wielu 
krajach obserwowaliśmy sytuacje, w których taka 
rozbuchana korupcja, niekontrolowana kompletnie, 
tę demokrację niszczyła.

Pan minister wielokrotnie odnosił się do poprzed-
ników, a właściwie do poprzednika i do działalności 
CBA w ciągu ostatnich 8 lat, krytykując różne prze-
jawy i różne aspekty tej działalności. Muszę panu 
powiedzieć, Panie Ministrze, że bardzo trudno nam 
się odnieść do tego, bo przecież my nie znamy szcze-
gółów. Jeśli pan minister mówi np., że poprzednie 
CBA czymś się nie zajęło, to bardzo trudno jest zde-
cydować, czy słusznie się nie zajęło, czy niesłusz-
nie. W związku z tym pozostaje tylko pewna ocena 
oparta na sprawdzalnych faktach. Takim sprawdzal-
nym faktem jest ranking korupcji sporządzany przez 
Transparency International, robiony co roku. Mogę 
powiedzieć tylko tyle, że w ciągu ostatnich 8 lat, od 
roku 2008 do roku 2015, Polska przesunęła się w tym 
rankingu z pięćdziesiątego ósmego na dwudzieste 
dziewiąte miejsce. Oczywiście to nie jest tylko za-
sługa CBA, to jest jasne. Ale trzeba to uwzględnić. 
Jeśli CBA pod kierownictwem pana ministra osiągnie 
podobny rezultat, to będzie bardzo dobrze.

rzenia, które mają miejsce od czasu do czasu. Zbyt 
dużą wagę przywiązujemy do tego.

Jeśli chodzi o zakupy samochodów w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, to ja nie mam sygnałów, żeby 
były tam nadużycia. Jeżeli takie sygnały odbierze-
my, to z całą pewnością zbadamy sprawę dotyczącą 
zakupów samochodów służbowych.

Czy coś pominąłem, bo…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wydaje mi się, że nie.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję za 

cierpliwość…
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Dziękuję bardzo.)
…za bardzo obszerne odpowiedzi i gratuluję kon-

dycji.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję 
bardzo, Szanowni Państwo.) (Oklaski)

(Głos z sali: A kondycję musi mieć.)
Informuję, że szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego zobowiązał się do udzielenia 
pisemnie odpowiedzi na pytania zadane przez se-
natorów: panie senator Zdrojewską oraz Sztark, 
oraz senatorów Klicha, Sługockiego, Borusewicza 
i Grodzkiego…

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: I jeszcze 
Zientarskiego.)

…oraz senatora Zientarskiego…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: 

I Czarnobaja.)
…i Czarnobaja. Tak.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

marszałek Borusewicz.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma. Kto jest kolejny?
Oddaję głos panu senatorowi Jackowskiemu.
Nie ma. Szybko idzie debata.
(Wesołość na sali)
To pan marszałek Borowski.
(Senator Marek Borowski: Jest.)
Jest. Nie wiem, czy niestety, czy stety, ale jest.
(Senator Władysław Komarnicki: Stety!)
Stety, tak.
(Senator Władysław Komarnicki: Pan marszałek 

Borowski jest oczekiwany…)
(Głos z sali: Jeszcze z czasów po poprzednim...)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Pan marszałek to gra-

tulacje na pewno złoży.)
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(senator M. Borowski) etatowego, bo przecież są dobre efekty… itd., itd. 
No, ale ja muszę zapytać: czy wy rzeczywiście nie 
próbujecie objąć za szeroko… Bo słyszę, że wkra-
czacie do inkubatora przedsiębiorczości, ale nie dla-
tego, że podejrzewacie kogoś o korupcję, tylko po to, 
żeby sprawdzić, że tam nie ma tych innowacyjnych 
startupów, tylko jacyś inni tam siedzą i coś robią… 
Wkraczacie do 16 urzędów marszałkowskich, tak 
jakby ze wszystkich dopłynęły do was informacje 
o jakiejś korupcji, do której tam dochodzi. Robicie, 
nie wiem… Z tym więziennictwem też nie wiem, 
jak jest, czy tam o korupcję chodzi, czy o coś inne-
go. Z bardzo wielu pańskich informacji wynikało, 
że odkrywacie jakieś nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu, które pewnie można odkryć w każ-
dej instytucji, jak się do niej wejdzie, mniejsze czy 
większe, natomiast niekoniecznie jest to związane 
z korupcją. Powiem więc krótko: jesteście prze-
ciążeni pracą. Przecież żeby wejść do 16 urzędów 
i sprawdzić tam zrealizowanie środków unijnych, 
żeby wszystko przejrzeć, to trzeba iluś ludzi, którzy 
tam siedzą tygodniami i miesiącami. A na doda-
tek… Przepraszam pana ministra, ale czy oni się 
na tym znają? To są bardzo skomplikowane sprawy. 
Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli są wyspecja-
lizowani w pewnych dziedzinach, wchodzą… itd. 
Wy natomiast sprawdzacie wszystko. Z tego trzeba 
zrezygnować. Trzeba się zająć korupcją, działalno-
ścią antykorupcyjną. I pan miał też rację, kiedy pan 
powiedział, że… Chodziło o to, że prokurator zleca 
wam np. zajęcie się jakąś drobną sprawą, powiedz-
my, przekupstwa u jakiegoś lekarza gdzieś tam itd. 
No, proszę zainicjować jakieś zmiany w prawie, bo 
tak nie może być. To sprawa dla policji, niech ona się 
tym zajmie. A wy się zajmujcie dużymi sprawami 
korupcyjnymi, przede wszystkim jeśli chodzi o prze-
targi, przede wszystkim jeśli chodzi o rządzących, 
o całą elitę władzy, tak bym to określił, bo tutaj 
jest groźba tego raka korupcyjnego, który może się 
potem rozprzestrzeniać. A jeżeli będziecie wszędzie 
wchodzić, to to jest ryzyko…

A jeżeli mówimy o urzędach marszałkowskich… 
Dlaczego miałem wątpliwości? No dlatego, że jednak 
15 z tych 16 urzędów marszałkowskich jest kierowa-
nych przez ugrupowania opozycyjne. I nagle wszędzie 
tam wchodzicie. Notabene przyblokowaliście na pe-
wien czas wykorzystanie środków unijnych.

Teraz pan sędzia Żurek, który był tutaj odmieniany 
przez wszystkie przypadki. W Polsce jest 10 tysięcy 
sędziów i 10 tysięcy sędziów opublikowało swoje 
oświadczenia majątkowe. I nagle zajęliście się panem 
Żurkiem. Nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie nim?

(Senator Grażyna Sztark: Przypadkiem.)
Może przypadek, nie wiem, może losowo tak wy-

szło. Prawda?
(Senator Grażyna Sztark: Właśnie, losowo.)

Powiedziałbym, że to jest bardzo ważna insty-
tucja, ale jest tutaj jeden warunek, a właściwie kil-
ka, zupełnie zasadniczych. Mianowicie ta instytucja 
musi się zajmować rzeczywiście tylko tym, do czego 
została powołana, i robić to z pewnym obiektywi-
zmem. A ryzyko jest tutaj duże, ponieważ wiemy 
– niestety, historia tego uczy – że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne może być niestety używane do 
celów politycznych. A może być do tego używane 
dlatego, że jego struktura… sposób powoływania 
kierownictwa jest czysto polityczny. To nie jest tak 
jak w Policji, gdzie komendantem głównym Policji 
zostaje policjant, który przechodzi całą ścieżkę awan-
su, prawdopodobnie od szeregowego policjanta. Tutaj 
mamy do czynienia z czymś innym. I w związku 
z tym wspomniane ryzyko gwałtownie rośnie. Tego 
rodzaju instytucja może być wykorzystywana prze-
ciwko opozycji, ale także do jakichś wewnętrznych 
rozrachunków. Przykład afery gruntowej i Andrzeja 
Leppera pokazuje, że CBA zostało użyte właśnie 
do wewnętrznych rozrachunków. Na czele tej insty-
tucji może stać, jak powiedziałem, dowolna osoba, 
w tym także polityk. Takim przykładem zupełnie 
klinicznym był pan Mariusz Kamiński, który w latach 
2006–2007 stał na czele CBA, będąc czystej wody 
politykiem. Jeśli chodzi o pana ministra – spytałem 
o to – to pańskie związki z polityką są znacznie słab-
sze, ale jednak jakieś są. I to oczywiście zaraz we 
wszystkich wzbudza czujność, czy się uda zachować 
pełny obiektywizm.

Również skoro pan minister mówi o tym, że pod-
słuchy – te nagłe, jak pan to nazwał, trybowe – są 
zakładane po uprzedniej zgodzie prokuratora general-
nego, a dopiero potem następczej sądu… Oczywiście, 
tak musi być. Bo jak trzeba szybko, to trzeba szybko. 
Tyle tylko, że obecnie w Polsce prokurator general-
ny jest ministrem sprawiedliwości. I jest politykiem 
czystej wody. Można powiedzieć, że jest mianowa-
ny przez ten sam ośrodek decyzyjny, przez który 
pan został mianowany. Czyli nie ma gwarancji, że 
prokurator generalny będzie krytyczny wobec wa-
szych propozycji. Zwracam uwagę na ten kontekst. 
To nie musi oczywiście doprowadzić do negatyw-
nych skutków, takich jak np. to, co obserwowaliśmy 
podczas kierowania wspomnianą instytucją przez 
pana Mariusza Kamińskiego, który po prostu stoso-
wał metodę wodzenia na pokuszenie. Ale może. Jest 
takie stare anegdotyczne powiedzenie, że w pewnej 
miejscowości naprzeciw siebie były 2 klasztory: jeden 
męski, drugi żeński. Czy coś z tego musi wyniknąć? 
Nie, ale może.

Teraz w związku z tym… Pańska informacja nie-
stety nie rozwiała wszystkich moich wątpliwości. 
Pan senator Probierz domagał się zwiększenia stanu 
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(senator M. Borowski) bo ustawy reprywatyzacyjnej nie ma, dalsze repry-
watyzacje będą się odbywać – no bo będą, prawda? 
– i każda może być podejrzana. No i pan, proszę pana, 
zarobi się na śmierć – czego panu nie życzę.

Na razie przerwę, Panie Marszałku. Dziękuję. 
Jeszcze wrócę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
CBA zostało powołane do tego, by ścigać prze-

stępstwa korupcji, najcięższe przestępstwa, na które 
oczywiście zawsze podatny jest obóz władzy, każdej 
władzy. Jak to wygląda w tej chwili? CBA, oprócz 
realizowania tej zasadniczej roli, dokonuje różnego 
rodzaju kontroli – wyręcza NIK i inne urzędy kontro-
li. W sprawozdaniu pisze pan, że w 2016 r. w dalszym 
ciągu trwały prace nad opracowaniem rekomendacji 
postępowania w kontaktach urzędnik – klient oraz 
wypracowaniem jednolitych standardów organiza-
cyjnych w urzędach publicznych. Czy to jest i czy to 
powinno być przedmiotem pracy CBA? A od czego 
jest kancelaria premiera? Od czego jest NIK? Przecież 
mówi pan, że jesteście przeładowani pracą. Ja uwa-
żam, że trzeba wam część tej pracy zdjąć, właśnie 
tej, jeżeli chodzi o tego typu kontrole. Po co to robić? 
Od tego są inne instytucje. Niech one to robią – biorą 
za to pieniądze. A pan i pańska formacja, pańska 
służba jest od tego, żeby ścigać najcięższe przestęp-
stwa, szczególnie korupcji. Po to jest Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, po to zostało powołane, taki był 
pomysł. A więc ja uważam, że tutaj trzeba uściślić… 
No, poszliście za bardzo na boki.

Poza tym nie możecie się zajmować każdym wnio-
skiem, który do was wpływa. To jest tak, że niektórzy 
mają upodobanie w kierowaniu wniosków do was czy 
do prokuratury, a potem w informowaniu o tym opinii 
publicznej, czyli w używaniu tego jako narzędzia. Ja 
przypomnę, że Jacek Kurski, kiedy był w urzędzie 
marszałkowskim i nieco później, skierował 6 wnio-
sków o ściganie, a dotyczyły one tej samej sprawy, 
sprzedania sieci kin. I za każdym razem oczywiście 
informował opinię publiczną, że skierował wniosek 
do prokuratury. Następnie taki sam siódmy wniosek 
dotyczący tej samej sprawy skierował były poseł PiS 
z Gdyni. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że niektórzy 
mają upodobanie do takiej gry, do gry politycznej. 
Ciekawy jestem, czy Jacek Kurski skierował do or-
ganów ścigania jakiś wniosek dotyczący telewizji 
publicznej. Ja rozumiem, że teraz tam, gdzie on jest, 
jest wszystko w porządku. Dobrze. Nie kwestionuję 

Ale przyzna pan minister, że to może budzić wąt-
pliwości.

CBA nie można oceniać na podstawie liczby 
wszczętych postępowań. Bo wszcząć to można, tylko 
co potem? Mówiliśmy tutaj o tsunami tych… Proszę 
państwa, wszyscy to oglądali. No, to było żenujące 
widowisko, kiedy każdy minister chciał się popisać 
i opowiadał różne rzeczy. Już dzisiaj wiemy, że z tych 
setek podejrzeń zostało… Nie wiem, ile. Kilkanaście? 
30? 40? A i z tego jak do tej pory jeszcze nic nie 
wyszło. Nic, zupełnie nic. Kiedy więc pan mówi, że 
wszczynacie to czy tamto… W porządku, ani nie mó-
wię „tak”, ani nie mówię „nie”. Ocena – w pewnym 
sensie de lege ferenda, chociaż to nie jest kwestia 
prawna – powinna wyglądać w ten sposób, że po pew-
nym czasie mamy sprawozdanie, ile spraw wszczęto 
i czym się zakończyły, tzn. ile spraw zakończyło się 
wyrokami. Muszę powiedzieć, że w naszym pięknym 
kraju jest tak, że co ekipa przyjdzie – i żadnej tu nie 
zwalniam z odpowiedzialności – to poprzedników, 
że tak powiem, młotkiem wbija w ziemię i na ich tle 
wychodzi bardzo wysoka, wskazuje dużo różnych 
nieprawidłowości, a potem się okazuje, że to wszystko 
gdzieś ginie. W związku z tym również w przypadku 
CBA, gdzie ewentualnie mamy do czynienia z prze-
stępstwami, trzeba by jednak później takie sprawy 
kontrolować.

Jest też przykład, powiedzmy, pana ministra 
Glińskiego, który oskarżył Muzeum II Wojny 
Światowej o liczne przekręty finansowe, a potem 
się okazało, że nie ma żadnego przekrętu, po prostu 
żadnego. Oczywiście w tej sytuacji nikt nawet nie 
przeprosi, o tym już szkoda gadać.

Mówił pan o zapobieganiu, które jest szalenie 
istotne w działalności biura, ale trochę mało o tym 
usłyszeliśmy. To znaczy chodzi mi o to, jakie metody 
stosujecie, co robicie w tym względzie. Być może jest 
coś na ten temat w sprawozdaniu, więc nie upieram 
się… Ale trzeba o tym więcej mówić.

Chcę też powiedzieć, że jeśli chodzi o reprywa-
tyzację, zwłaszcza warszawską, to sytuacja aż prosi 
się o to, żeby pan, Panie Ministrze, wręcz zażądał od 
swoich kolegów, by wreszcie przyjęli jakąś ustawę 
reprywatyzacyjną. Bo wychodzi na to, że brak tej 
ustawy dostarcza panu pracy…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Tak jest, zakończę zdanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
…a potem jeszcze na 5 minut wejdę.
To właśnie dostarcza panu pracy, Panie Ministrze. 

W Stanach Zjednoczonych opowiada się, że prawni-
cy, którzy przygotowują ustawy dla kongresmenów, 
specjalnie tak je piszą, żeby potem mieć dużo pracy 
i dużo zarabiać. No i tu mniej więcej tak to wygląda, 
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(senator B. Borusewicz) wyprowadzenie pieniędzy, ale także przestępstwo – 
napad i pobicie grożące utratą życia.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już, kończę.
A więc wygląda na to, że w tym dokumencie to 

się kamufluje. Kamufluje się SKOK w Wołominie 
tym SK Bankiem z Wołomina. Bo jak ktoś przeczy-
ta… Aha, napisano o SK Banku z Wołomina. To jest 
właśnie to. To mi przypomina pewne procesy, które 
były robione… Już nie będę wracał do przeszłości.

I na koniec. To akurat nie dotyczy ściśle pana spra-
wozdania ani tej sprawy, ale chcę panu powiedzieć, że 
z firmy Energa Operator został zwolniony szef kon-
troli Krzysztof Bolin – były oficer Urzędu Ochrony 
Państwa, który został usunięty wraz z Adamem 
Hodyszem w związku ze sprawą Wałęsy. I to jest 
chichot historii, że wy go teraz wyrzuciliście z tej 
firmy Energa, a na jego miejsce przyszli pana byli 
koledzy z ekspozytury czy z oddziału gdańskiego 
ABW. To nie ma nic wspólnego, ale dla mnie robie-
nie czegoś takiego to naprawdę jest skandal. To jest 
jednak chichot historii. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.
(Senator Barbara Zdrojewska: Panie Sekretarzu…)
(Senator Czesław Ryszka: Zacznij od gratulacji.)
(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście, że tak…)
(Senator Barbara Zdrojewska: …dlaczego nie ma 

mnie na liście?)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Kto po-

wiedział, że pani nie ma?)

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie wykorzystam swoich 10 minut, żeby wracać 

do…
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękujemy. 

Dziękujemy.)
(Wesołość na sali)
Proszę?
(Głosy z sali: Dziękujemy.)
Tak? To wiedziałam, czym zacząć. Nie wiem jesz-

cze, czym skończę.
Chciałabym jednak do kilku rzeczy, o które pyta-

łam czy też o których mówiłam, wrócić.
Panie Ministrze, ponieważ zainspirował mnie pan 

senator Ryszka i nie tylko, chcę jeszcze raz podkre-
ślić: my również – tu nie ma podziału na opozycję 
i na władzę – byliśmy za tym, żeby CBA powstało, 
bo zdajemy sobie sprawę i zdawaliśmy sobie spra-
wę, że władza zawsze deprawuje. Ale chcę dodać, że 
władza absolutna deprawuje absolutnie. W związ-

tego, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli w Gdyni radny 
miasta Gdyni kieruje wniosek do CBA, zgłasza spra-
wę korupcji polegającą na przekazaniu zaproszeń dla 
radnych miasta na Open’era, w sytuacji kiedy Gdynia 
jest współorganizatorem Open’era, i pańscy ludzie 
z CBA przesłuchują wszystkich radnych, no to jest to 
jakaś przesada. To jest jakaś przesada. Jeżeli nawet, 
to nie CBA powinno się tym zajmować. My przecież 
także otrzymujemy masę różnych zaproszeń. I co? 
Znajdzie się ktoś, kto skieruje wniosek, że zapro-
szenia, które otrzymujemy do naszych biur na różne 
imprezy… Ktoś się zjawi i powie w sposób ogólny, 
że to jest forma jakiegoś przekupstwa i państwa służ-
ba zacznie tutaj nas wszystkich indagować? Akurat 
w stosunku do nas nie sądzę, żeby to się zdarzyło, no 
ale wiem, że w Gdyni, w mieście Gdynia w tej chwili 
tego typu postępowanie jest powadzone przez oddział 
zamiejscowy delegatury CBA w Gdańsku.

Panie Ministrze, to jest normalne, że opozycja 
zawsze ma podejrzenie, że służby są wykorzysty-
wane w celach politycznych. To jest normalne. I na 
pewno służby i pańska służba powinna pokazywać, 
że jest jak najczystsza. Jeżeli pan by zrobił nalot 
na kilkanaście ministerstw, prowadząc kontrolę 
w ministerstwach rządu PiS, nie byłoby żadnego 
problemu. Ale jeżeli pan wjeżdża, jeżeli pańscy 
ludzie wjeżdżają do 16 urzędów marszałkowskich 
i prowadzą generalne sprawdzanie nie na podstawie 
konkretnych informacji, ale prawdopodobieństw, 
zakładając, że coś złapiemy, a na tych 16 urzędów 
w 15 urzędach rządzi opozycja, to dlaczego pan się 
dziwi, że są jakieś podejrzenia. Nie byłoby podej-
rzeń, jeżeli pan by powiedział: były sygnały, więc 
sprawdzamy. A to była kompleksowa kontrola. No to 
trzeba było najpierw zrobić kompleksową kontrolę 
w ministerstwach.

Podobnie jest z sędzią Żurkiem, Panie Ministrze. 
Pan jest może krótko w polityce, ale znaczna część 
z nas jest dość długo, a pan się dziwi, że widzimy, że 
jest jakaś koincydencja czasowa, jeśli chodzi o kryty-
kę sędziego Żurka i bardzo ważne decyzje, które za-
mierza realizować rząd, minister sprawiedliwości, bo 
chcą opanować sądownictwo, kontrolować sądownic-
two. I taki jest kierunek krytyki sędziego Żurka, który 
broni niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. 
Raptem wchodzi się i usiłuje wręczyć mu publicznie 
wezwanie. Tak? Publicznie. Potem pojawia się in-
formacja, że usiłowano wręczyć wezwanie. To jak to 
oceniać? To jak to oceniać? Po prostu łączymy pewne 
rzeczy. Taka jest nasza rola: żeby kontrolować, co 
robią rząd i agendy rządowe, żeby patrzeć im na ręce.

SKOK… Zwróciłem uwagę na to, że w materiale 
napisał pan o SK Banku z Wołomina, a nie napisał 
pan nic o SKOK w Wołominie, gdzie było nie tylko 
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(senator G. Sztark) żadnego problemu. Więc to była manifestacja, Panie 
Ministrze, zupełnie zbędna, kompletnie zbędna. Bo 
sędzia również posiada ten immunitet, który pana, 
mnie i innych chroni.

I, Panie Ministrze, gdyby nie pojawiły się potem 
jeszcze inne konsekwencje, o których właśnie mó-
wię – jakiś anonim pana Nowaka, po którym natych-
miast wszczęte zostało postępowanie przeciwko panu 
Żurkowi – można by było powiedzieć, że osoba pana 
Żurka jest znana i skoro w jego oświadczeniu mająt-
kowym dostrzegliście jakąś wątpliwość, to w związku 
z tym macie prawo go kontrolować. Kontrolujcie nas 
wszystkich, kontrolujcie sędziów, kontrolujcie władzę, 
bo od tego jesteście, ale, Panie Ministrze, na Boga, 
bardzo proszę, żebyście nie posuwali się do tego typu 
manifestacji. Ja wywodzę się z lat osiemdziesiątych, 
kiedy również zdarzały się takie manifestacje. To 
są rzeczy, które z niesmakiem wspominamy, i nie 
chciałabym…

Byłam przekonana do tej pory – i mam nadzieję, 
że nigdy nie odstąpię od tego przekonania – że CBA 
jest niezbędne, potrzebne, więc jeszcze raz proszę: 
zajmujcie się kontrolą władzy, bo to jest sprawa nad-
rzędna, ale nie róbcie państwo takich manifestacji ze 
spraw, które powinny być w sposób cywilizowany 
prowadzone. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem troszeczkę inaczej: staram się wczuć 

w ludzi. Myślę o naszych wyborcach czy w ogóle 
o członkach naszego społeczeństwa i zastanawiam 
się, czego oni tak naprawdę oczekują od CBA.

(Rozmowy na sali)
Czy nie przeszkadzam, Panie Ministrze, Panie 

Senatorze Żaryn? Przepraszam, ale już zaraz skoń-
czymy i będą panowie mogli porozmawiać. Dziękuję 
bardzo.

Zwracam się do pana ministra. Chciałabym, że-
byśmy się zastanowili, jak społeczeństwo patrzy na 
pracę CBA i czego oczekuje. Zapewne pan minister 
też się nad tym zastanawiał. Zwracam uwagę, że naj-
istotniejsze nie jest to – chociaż nie jest to też bez zna-
czenia – czego oczekują rządzący ani czego oczekuje 
opozycja, ale to, z czym się ludziom kojarzy CBA. 
Moim zdaniem ludzie po prostu chcą, żeby pewne afe-
ry, które pojawiają się gdzieś w obiegu publicznym, 
zostały wyjaśnione. Jeżeli gdzieś dzieje się coś złego, 
to oni oczekują, że stanie tam dobry funkcjonariusz, 
który tę sprawę wyjaśni od początku do końca i że ta 

ku z tym musi być jakiś bat i musi być jakaś służba 
zupełnie spoza tych funkcjonujących obok władzy, 
która będzie pilnowała, nadzorowała. I stąd moje 
przypomnienie i podziękowanie za te dochodzenia 
prowadzone w sprawie reprywatyzacji, a także wspo-
mnienie o tym, że powinniście państwo objąć tym 
cały nasz kraj. Również podatki, podatki i sprawy 
związane ze zwiększoną kwotą podatków, które teraz 
do budżetu państwa trafiają… I to, Panie Ministrze, 
na początku.

Ale wrócę – bo wrócić trzeba i przypomnieć trze-
ba, i nie wolno z uporem, z uporem godnym, no, lep-
szej sprawy tkwić przy swoich, że tak powiem, usta-
leniach, tylko i wyłącznie, i z jakimś takim lekkim 
podejściem – do tego, co się wydarzyło w Krajowej 
Radzie Sądownictwa. Ja mówiłam o tym dlatego 
i dlatego teraz tutaj występuję, że wydarza się bardzo 
groźny precedens. Wchodzicie państwo do instytucji 
objętej taką ochroną konstytucyjną. Pan Żurek, pan 
sędzia Żurek, o którym wspominaliśmy, był objęty 
od dawna – czy od niedawna, przepraszam – obsza-
rem waszej kontroli. Kiedyś czegoś innego to doty-
czyło, w tym wypadku oświadczenia majątkowego. 
Chcę panu powiedzieć, że to wszystko zaczęło się 
wówczas, kiedy pan sędzia Żurek jako rzecznik pra-
sowy Krajowej Rady Sądownictwa wystąpił w obro-
nie sędziów, w obronie Trybunału Konstytucyjnego 
i w obronie spraw związanych z sądownictwem, 
bardzo ważnej i istotnej, chyba najistotniejszej… Bo 
teraz przypomnę panu, Panie Ministrze… Niestety 
weszliście w środek wojny o trójpodział władzy. Czy 
świadomie, czy nie, ale weszliście w środek tej woj-
ny. Również naruszając tę strefę ochrony, o której 
mówiłam. Bo taka jest, ona jest zapisana w regula-
minie, proszę sprawdzić, Panie Ministrze, bo nie ma 
co lekceważyć tego typu spraw. Mogliście państwo 
wręczyć to wezwanie na przesłuchanie. W tym czasie, 
Panie Ministrze, przez przypadek oczywiście, wpły-
wa również anonim na pana sędziego Żurka o jego 
pracy, o jego sytuacji, byłej sytuacji rodzinnej… 
Wszystko to przez przypadek i przez przypadek to 
jest przez określone środki masowego przekazu cały 
czas przypominane… I bardzo dobrze, bardzo dobrze, 
gdyby państwu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby 
wręczyć to wezwanie, a nie o osobę sędziego, który 
akurat, tak jak powiedziałam, wszedł w środek wojny 
o trójpodział władzy. Gdyby to się właśnie nie wyda-
rzyło w sposób tak… jak to elegancko ująć… Państwo 
to specjalnie zrobiliście w czasie, kiedy trwało posie-
dzenie KRS, które odbywa się tylko raz w miesiącu, 
kiedy trwało posiedzenie prezydium… Bo wtargnę-
liście państwo do gabinetu przewodniczącego, wice-
przewodniczących KRS, wtargnęliście… Wystarczył 
zwykły telefon do przewodniczącego KRS, nie byłoby 
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(senator B. Zdrojewska) w kontekście wydatków na fundusze unijne, to chcia-
łabym się dowiedzieć – ale nie w tej chwili, tylko 
po prostu – i tak samo pewnie społeczeństwo, czy 
oskarżenia dotyczące męża pani premier, że w ja-
kiś wyjątkowy sposób dostał granty z urzędu mar-
szałkowskiego, są trafne, czy też absolutnie nie mają 
żadnego uzasadnienia. Ja bym chciała, żeby premier 
mojego kraju i jej rodzina byli absolutnie poza jakim-
kolwiek podejrzeniem.

Teraz, w kontekście zajmowania się sędzią 
Żurkiem, który nie jest może najważniejszym sę-
dzią w Polsce… Bo nie chodzi o to nazwisko, tylko 
chodzi właśnie o podejrzenie o to, że zajmujemy się 
sprawami na zamówienie i reagujemy na polityczne 
zapotrzebowanie swoich mocodawców. To nie jest 
dobra droga. Dobrą drogą byłoby na przykład… Bo 
największe afery, nad którymi się zastanawiam, to 
są te afery, które dotyczą wielkich pieniędzy. I tutaj 
była mowa np. o zakupie samolotów dla vipów. To 
jest naprawdę ogromna…

(Senator Stanisław Kogut: A Platforma co robiła?)
Ja w tej chwili mówię o rządzących. A państwo 

będziecie jak zwykle mówili o opozycji. Ja jestem 
opozycją, to mówię o rządzących.

Tak że mówię o aferze z zakupem samolotów dla 
vipów, bez przetargu itd. To trzeba zbadać, trzeba 
powiedzieć: była wina, nie było winy, zbadaliśmy 
to, nie zbadaliśmy… Ale ja się też zastanawiam, kto 
w Polsce zbada sprawę caracali.

(Senator Czesław Ryszka: Francuzi.)
Bo kiedy ja słyszę, że wysoki przedstawiciel MON 

występuje na forum gazety w autoryzowanym – lub 
nie, nie wiem – wywiadzie, w gazecie, która się uka-
zuje i jest uważana przez część ludzi za bardzo po-
ważną gazetę, i mówi: to ja wykończyłem caracale… 
Gdybym ja była szefem CBA, to ja bym tam była na 
drugi dzień. Dlaczego? Wydawałoby się, że tym się 
powinny zająć jakieś służby MON-owskie, kontrwy-
wiad, nie wiem… Ale czy państwo macie zaufanie? 
Bo ja nie mam zaufania, że te służby się tym zajmą. 
Ponieważ to dotyczy ministra obrony narodowej. 
Moim zdaniem tutaj powinna wkroczyć właśnie taka 
służba jak CBA i się tymi caracalami zainteresować. 
To nie może być tak, że taka afera wisi w powietrzu, 
minister przebiega i w ogóle nie odpowiada na py-
tania o te sprawy, kompletnie to ignoruje, nie mamy 
żadnych poważnych oświadczeń pani premier… No, 
ktoś to musi zbadać. Ktoś powinien powiedzieć… 
A nie że to przyschnie jak inne sprawy.

(Senator Czesław Ryszka: Posłowie Platformy to 
badają.)

Na to chciałabym zwrócić uwagę i…
(Senator Czesław Ryszka: Przecież pani koledzy 

działają.)
O caracalach powiedziałam dlatego, że mam 

większe zaufanie do CBA niż do pana ministra 

sprawa zostanie nie tylko wszczęta, ale i zakończona. 
Mówimy np. o aferze X. Jeśli mamy podejrzanego, 
sprawa jest w sądzie i w dodatku sąd stwierdza, że ta 
osoba jest winna, to jest to sukces CBA. No ale CBA 
powinno mówić też tak: sprawdziliśmy taką i taką 
aferę i to wszystko nieprawda – nie było afery, a ten 
człowiek jest niewinny. Naszym zdaniem to wszystko 
powinno być jawne. Moim zdaniem powinno się to 
wyjaśniać na konferencjach prasowych.

Czy pan marszałek mógłby nalać mi jeszcze trochę 
wody?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Oczywiście.)
Siedzimy tu już tak długo. Wyobrażam sobie, jak 

panu ministrowi musiało zaschnąć w gardle, skoro 
pan tutaj tyle godzin siedział. Ale chyba nie pobił 
pan rekordu pana ministra…

(Senator Marek Borowski: Siedział? Stał.)
Stał, tak.
Ale był tutaj jeszcze jeden wysoki pan ze służb.
(Senator Józef Łyczak: Ale do rzeczy, bo czas to 

pieniądz.)
Czekałam na wodę. Dziękuję bardzo.
(Senator Józef Łyczak: Będziemy tu do jutra, Panie 

Marszałku.)
Do rzeczy.
(Senator Waldemar Sługocki: Do jutra czy do rze-

czy?)
(Senator Grażyna Sztark: „wSieci”.)
Do rzeczy czy do jutra?
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, „wSieci”, a nie 

do jutra.)
Tak, „wSieci”.
Szanowni Państwo, chciałabym, tak jak mówiłam, 

wymienić afery obecnej władzy. Mam nadzieję, że te 
afery dotyczące poprzedników też pan wyjaśni i po-
wie, kto był winny, a kto nie, i że to wszystko będzie 
jawne. Ale chciałabym, żebyśmy wiedzieli o tym, że 
wymagają wyjaśnienia takie sprawy jak chociażby 
afera SKOK-ów, przywoływana tutaj dzisiaj. To jest 
sprawa poważna. I jeżeli nie było tam niczyjej winy, 
to dobrze, żeby ktoś to powiedział. A jak była wina – 
to żeby stwierdzić, kto ją ponosi. Bo przecież coś się 
stało. Mamy do czynienia z ogromnym wypływem 
pieniędzy, w konkretnej kwocie, mamy też do czy-
nienia z krzywdą ludzką. Tak że to trzeba po prostu 
zakończyć i wyjaśnić.

Są takie sytuacje jak np. afera, która była związana 
z księgową PiS, księgową klubu PiS, która gdzieś… 
Afera w PKP – gdzieś się to pojawiło, zniknęło, nie 
wiemy, jak to się skończyło. Ja uważam, że coś takie-
go po prostu trzeba mówić: była afera – nie było afery.

Teraz odniosę się też do… Chciałabym zapytać, 
czy w ramach np. wspomnianej kontroli… Bo sko-
ro kontrolujemy wszystkie urzędy marszałkowskie 
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(senator B. Zdrojewska) sposób została sporządzona oferta, oceniać warunki 
tego przetargu, a następnie to, w jaki sposób podej-
muje się decyzje. Jeżeli takie działania prewencyjne 
byłyby podejmowane, to na pewno wielu spraw by 
się dało uniknąć.

No i na koniec, Panie Ministrze, powiem, że sze-
fowanie Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu to 
jest chodzenie po cienkiej linie – już to uzasadniłem, 
dlaczego – zwłaszcza u nas dzisiaj, kiedy nie ma 
niezależnej prokuratury, no i kiedy niestety znamy 
z niedawnej historii przykłady absolutnie politycz-
nego działania ze strony tej instytucji. W czasach, 
kiedy pan Mariusz Kamiński był szefem i niestety 
stosował metody, które zostały następnie ocenione 
przez sąd jako wysoce naganne, pan był jego zastęp-
cą, ale, że tak powiem, jak rozumiem, był pan poza 
tą sprawą. Mam nadzieję, że po prostu wyciągnął 
pan z tego wnioski. Chciałbym panu życzyć, żeby 
pan dobrze rozumiał swoją rolę, bo ona jest bardzo 
trudna. I żeby pan nie przyjmował zamówień po 
prostu politycznych, żeby miał pan odwagę powie-
dzieć „nie” wtedy, kiedy pańskie doświadczenie, 
które niewątpliwie pan ma, będzie panu mówiło, 
że to zamówienie ma właśnie taki charakter. Bo 
kadencja się skończy, prędzej czy później kadencja 
się skończy i pozostanie albo opinia o dobrym szefie 
CBA, o człowieku…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przypominam 
o czasie.)

To zdanie właśnie zmierza do końca.
Albo pozostanie opinia o człowieku, który dobrze 

rozumiał swoją rolę i który może być przykładem 
dla innych, albo wprost przeciwna. Tego pierwszego 
panu życzę, a tego drugiego – nie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.
(Senator Władysław Komarnicki: I koniec.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie wiadomo.)
No, zobaczymy, czy koniec. Proszę nie wywoły-

wać wilka z lasu.
Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Truizmem – ale myślę, że ten truizm powinien 

jeszcze raz na koniec wybrzmieć – jest stwierdze-
nie, że korupcja jest rakiem, który uderza w funk-
cjonowanie państwa, i należy ją skutecznie zwalczać. 
Oczywiście skuteczność to są metody, to są procedu-
ry. Było dzisiaj wiele głosów w dyskusji, z którymi 
się utożsamiam, ale chcę sprowadzić to do pewnych 
puent.

Macierewicza. I ja bym oczekiwała, że ktoś to spraw-
dzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan marszałek Borowski. 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Kontynuuję, już kończę tamtą wypowiedź. 

Mianowicie chciałbym powiedzieć parę słów o pre-
wencji. Dlatego że pan minister wspominał tu o pre-
wencji, ale, jak już mówiłem, nie bardzo ten temat 
rozwinął. A uważam, że o tym powinniśmy mówić 
znacznie więcej, dlatego że dobrze pomyślana pre-
wencja, jeśli dobrze działa… No, naprawdę trudno mi 
powiedzieć, ilu dokładnie, ale pewnie około połowy 
dużych afer na pewno można uniknąć w ten sposób. 
I tutaj, w tym jednym punkcie z panem marszałkiem 
Borusewiczem się nie zgodzę. Mianowicie zakwestio-
nował on sprawę opracowywania przez CBA zasad, 
że tak powiem, relacji klienta z urzędnikiem. Na ca-
łym świecie tam, gdzie, powiedziałbym, wnikliwie 
traktuje się sprawę prewencji, jest to jedna z ważnych 
metod, którymi właśnie takie biura antykorupcyj-
ne się zajmują. One przygotowują instrukcje w tej 
sprawie i przeprowadzają szkolenia z urzędnikami. 
Tutaj chodzi nawet o pewne zwroty, pewne słowa, 
których się używa. Powiedzmy, że klient przychodzi 
i mówi do urzędnika np. coś takiego: „a czy tego nie 
dałoby się jakoś załatwić?”. No, za to trudno go ska-
zać, prawda? Z tego można się zawsze wykręcić, ale 
jest to zwrot, który powinien urzędnika natychmiast 
nastawić w określony sposób, jego reakcja powinna 
być określona. Ja w tej chwili nie tworzę tu instrukcji, 
ale ta reakcja musi być określona. I w różnych tego 
typu sytuacjach urzędnik się powinien zachowywać 
w określony sposób. Jeżeli się nie zachowa w okre-
ślony sposób, to niestety podlega sankcjom. To jest 
pierwsza sprawa. I uważam, że jeśli tego jeszcze nie 
ma, to źle.

Druga sprawa to są przetargi. Specjalnie spytałem 
pana ministra, czy organizatorzy dużych przetargów 
mają obowiązek informować CBA o tym, że takie 
przetargi organizują. No, jedni informują, drudzy nie 
informują, obowiązku nie ma. Tymczasem powin-
no być sprecyzowane, że powyżej pewnej wartości 
informacja o przetargu powinna być obowiązkowa 
i przedstawiciel, funkcjonariusz CBA, oczywiście od-
powiednio przeszkolony, powinien brać udział w tym 
przetargu, powinien tam siedzieć i oglądać, w jaki 
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(senator P. Zientarski) ideę walki z korupcją, z najpoważniejszą korupcją. 
Oświadczenie majątkowe może być tam takie czy 
inne, lepsze… Proszę państwa, to mogą też być róż-
nego rodzaju pomyłki. Ja nie znam szczegółów, nie 
będę w to wnikał, ale tu chodzi o to, że CBA nie 
może być instrumentem do… A tak niestety – z bó-
lem muszę to powiedzieć – w niektórych sprawach, 
szczególnie w tej, jest postrzegane. Autorytet CBA 
nie może być narażany na szwank, bo inaczej jest to 
policja polityczna, a nie biuro o charakterze policyj-
nym, które ma ścigać, i to ścigać skutecznie. A ta sku-
teczność, o czym mówił pan marszałek Borusewicz, 
to porównanie – tego tutaj mi brakuje – ile spraw jest 
wszczynanych i ile kończy się procesem… Ja rozu-
miem, że nie każda czy nawet nie połowa zakończy 
się wyrokiem, ale poważny procent tych spraw tak 
powinien się kończyć. My nie wiemy, jaki jest, po co 
w takim razie wydawać środki, skoro jest to kom-
pletnie bezskuteczne? Przecież jest Policja, która też 
zajmuje się… To nie jest tak, że wy macie monopol 
i że Policja nie może zajmować się walką z korupcją. 
Też się tym zajmuje. Tu musi być jakiś podział ze 
względu na wagę problemu.

Dlatego też uważam, że powinniście państwo re-
alizować ideę… Teraz, jak wiadomo, zmiany nie moż-
na wprowadzać, to jest jasne. Chodzi o to, żebyście 
przynajmniej pełnili taką rolę, jaką społeczeństwo, 
również opozycja, która chce wiedzieć, jak działa 
władza… żebyście wypełniali swoje zadania i speł-
niali oczekiwania społeczeństwa. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

Jackowskiego.
(Głos z sali: Nie no…)
(Głos z sali: Już wyczerpał czas…)
(Senator Stanisław Kogut: To wyście mogli, a on 

nie może?)
(Głos z sali: Faktycznie, już nie może…)
(Senator Waldemar Sługocki: Może, może. Proszę 

bardzo.)
Każdy się może zapisać. Proszę nie protestować.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja powiem krótko. Otóż chciałbym bardzo ser-

decznie podziękować panu ministrowi za tę ważną, 
merytoryczną informację o działaniach służby w roku 
2016, która została złożona. Myślę, że pan minister 

Dlaczego Platforma Obywatelska uważa, że 
CBA powinno funkcjonować w strukturach Policji? 
Właśnie dlatego, żeby było to działanie stricte poli-
cyjne, a nie choćby nawet podejrzewane o działania 
polityczne. Dlatego. Bo CBA musi istnieć. Tylko czy 
uważamy, że w tych strukturach? Działalność stricte 
policyjna. To jest pierwsza uwaga.

Druga była taka – i była o tym mowa bardzo sze-
roko, pan marszałek Borusewicz to podkreślał, pani 
senator Sztark, wszyscy właściwie – że CBA jest 
głównie do kontroli władzy. Dlatego też Donald Tusk 
pozostawił na stanowisku Mariusza Kamińskiego, nie 
swojego człowieka. Bo swoich trzeba kontrolować. Na 
tym polega istota. Bo przy władzy zawsze są pokusy. 
Na tym polega istota sprawy.

I nie powie pan – bo to przecież wszyscy wiedzą 
i tu była mowa… Dlaczego sędzia Żurek? Wrażenie 
jest jednoznaczne. Dlatego, że odważnie i bezkom-
promisowo wykonuje swój obowiązek konstytucyj-
ny, jako członek Krajowej Rady Sądownictwa i jej 
rzecznik. To konstytucja nakazuje, ażeby walczył 
o niezależność sądów i niezawisłość sędziów. I za 
to jest nękany. Bo to nie jest przypadek, że z ponad 
10 tysięcy sędziów akurat… Ja już nie mówię o sty-
lu – o co pytała pani senator Sztark – wręczania… 
i o tych standardach. Już przecież były aresztowania 
o 5.00 rano. No, tak nie może być

Panie Ministrze, przychodzili do mnie obcy lu-
dzie, którzy obserwują moją działalność, i pytali mnie 
w biurze: Panie Senatorze, czy pan się nie boi? 

(Senator Stanisław Kogut: Czego?)
No bo pan po prostu gnębił pytaniami ministra 

Ziobrę. Takie pytania mi były zadawane, przez wielu 
ludzi. 

(Senator Stanisław Kogut: Immunitet cię chroni.)
No ale, proszę państwa, takie jest odczucie. Takie 

jest odczucie ludzi. Ja się nie boję. I będę zdecydowa-
nie obnażał te… Twarz się ma jedną. I sędzia Żurek 
jest dowodem tego, że pomimo…

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Ciszej.)
To jest już szereg, cały łańcuch działań, które… 

I CBA, czy chce, czy nie chce… Wpisujecie się – a nie 
powinno tak być – w to, o czym tutaj była mowa, 
w tę nagonkę. Tak nie może być. CBA musi rzeczy-
wiście zajmować się najważniejszymi przetargami. 
Słyszymy, że zakupy były nawet bez przetargu. No 
to jest w ogóle coś… I tam CBA nie ma, kiedy łamie 
się procedury, kiedy ludzie słyszą… a zarządza się 
kontrole w urzędach marszałkowskich, z których nic 
nie wynika. No, nic z nich nie wynika.

Apeluję, a w zasadzie przyłączam się do apelu, bo 
ten apel już tu wybrzmiał wielokrotnie, żeby CBA 
było instytucją, która realizuje ideę, prawdziwą 
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(senator J.M. Jackowski) liwością rozwinięcia się tego rodzaju procederu. Było 
to oczywiście rozpisane w latach, było to rozłożone 
na różne ogniwa procedur, które umożliwiły pewnym 
osobom, nieuprawnionym do tego, przejmowanie ma-
jątku o wartości, jak pan minister wspomniał, szaco-
wanej w granicach 4 miliardów zł. To jest oczywiście 
i strata społeczna, jest to też problem tych, jak się 
szacuje, 40 tysięcy osób, które zostały pozbawione 
dachu nad głową, ale jest to również kwestia funk-
cjonowania państwa.

Chciałbym zwrócić przy tej okazji uwagę na 
jedną sprawę. Mianowicie ta dzika reprywaty-
zacja warszawska doprowadziła niestety do sy-
tuacji takiej, że klimat wobec wszelkich działań 
reprywatyzacyjnych – nawet tam, gdzie nie ma 
żadnych wątpliwości, że są one w zgodzie z pra-
wem, z procedurami… W tej chwili jest to wszystko 
na cenzurowanym w kontekście opinii publicznej. 
Dlatego dedykuję tutaj panu ministrowi to, żeby 
te 50 postępowań – czy około 50 postępowań – 
o których pan mówił, jak najszybciej zakończono, 
żeby można było również oczyścić atmosferę wo-
kół reprywatyzacji. Bo chodzi o to, by tam, gdzie 
ona jest prowadzona zgodnie z prawem, gdzie są 
słuszne roszczenia byłych właścicieli, tzw. byłych 
właścicieli czy ich następców prawnych, nie cier-
pieli oni za winy, które akurat nie są ich winami, 
tylko grupy, która po prostu z tego procederu po-
stanowiła zrobić łatwe źródło wzbogacania się.

Na koniec chciałbym jeszcze raz wyrazić panu 
ministrowi uznanie, życzyć powodzenia w tej 
niełatwej misji kierowania Centralnym Biurem 
Antykorupcyjnym i za pośrednictwem pana ministra 
życzyć funkcjonariuszom, którzy w sposób rzetelny 
wykonują swoje obowiązki, wszelkiej pomyślności 
w służbie i w życiu osobistym. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytania zadane przez: senatora 
Leszka Czarnobaja, senatora Bogdana Klicha, senato-
ra Waldemara Sługockiego, senator Grażynę Sztark, 
senator Barbarę Zdrojewską, senatora Tomasza 
Grodzkiego, senatora Bogdana Borusewicza, senatora 
Piotra Zientarskiego i senatora Leszka Czarnobaja.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce zabrać głos?
Proszę uprzejmie.
(Głosy z sali: Nie.)
(Głos z sali: Krótko, błagamy…)
Proszę bardzo. Panie Ministrze, nie ma pan ogra-

niczeń czasowych.

w swojej wypowiedzi zarysował panoramę proble-
matyki, która stoi przed służbą.

Szczególnie interesował mnie fragment dotyczący 
kwestii, która jest w tej chwili szczególnie dyskuto-
wana w przestrzeni publicznej. Myślę tutaj o dzikiej 
reprywatyzacji w Warszawie. Ta kwestia w sposób 
szczególny bulwersuje opinię publiczną. Już wiemy, 
że w sposób ewidentny mieliśmy do czynienia z dzia-
łaniami o charakterze patologicznym, w których 
brały udział również fragmenty organów państwa 
w osobach urzędników czy różnych przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości. Z tego punktu widzenia 
to jest kwestia, która wymaga bardzo starannego 
wyjaśnienia i pokazania, że państwo polskie nie bę-
dzie tolerowało tego rodzaju nieprawidłowości na tak 
ogromną skalę. Sam pan minister przyznał, że infor-
macje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej… 
że być może mamy do czynienia z majątkiem wartym 
4 miliardy – może to jest więcej, może mniej, ale ten 
rząd wielkości padł z ust pana ministra i to pokazuje 
skalę tego procederu.

Też w tym kontekście warto zwrócić uwagę, wy-
rażając gratulacje dla funkcjonariuszy, którymi pan 
kieruje… Bo zdaję sobie sprawę z tego, że dla części 
mediów biuro szczególnie jest na cenzurowanym, jak 
również w niektórych środowiskach politycznych jest 
ono szczególnie na cenzurowanym. Mnie oczywi-
ście zbulwersowała opinia wyrażona przez liderów 
jednej z partii opozycyjnych, że należy zlikwidować 
Centralne Biuro Antykorupcyjne – a takie zapowiedzi 
padały jeszcze niedawno, może nie w tej… To w kon-
tekście ujawniania skali różnych, niestety, nieprawi-
dłowości, z którymi w Polsce mamy do czynienia, po-
kazuje, że być może stał za takimi sformułowaniami 
jakiś interes, nie tylko polityczny. Dlatego wydaje mi 
się, że w tym szczególnie wrażliwym aspekcie po-
trzebne jest oczywiście funkcjonowanie Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, które w sposób profesjo-
nalny, zgodny z prawem prowadzi swoje czynności, 
a z drugiej strony potrzebne też są precyzyjne zapisy 
prawne, które będą niwelowały sfery niedopowiedze-
nia – tak jak chociażby w przypadku kwestii, które są 
przedmiotem badań biura. Bo tam, gdzie pojawia się 
uznaniowość, tam, gdzie pojawiają się różne możli-
wości interpretacyjne, może powstawać… Jest takie 
stare powiedzenie: okazja czyni złodzieja. A więc 
to też może być tu istotny element. Refleksją chyba 
dla całej naszej Izby i w ogóle dla ustawodawcy jest 
więc to, żeby w dziedzinie prawa starać się jasno, 
w sposób szczególnie precyzyjny opisywać wszelkie 
procedury, kompetencje, zakresy, tak aby nie rodziły 
się tego rodzaju pokusy.

Jeżeli chodzi o reprywatyzację warszawską, to 
mieliśmy tu do czynienia z pewną systemową moż-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) cjonowania III RP, Rzeczypospolitej sprawa korupcji 
na najwyższych szczeblach władzy była tak naprawdę 
zaniedbywana. Dopiero powstanie Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego spowodowało realną zmianę na-
stawienia w tym obszarze. I oczywiście tak, jak wspo-
minał pan marszałek Borowski, Polska awansowała, 
ale przypominam od jakiego momentu zaczynaliśmy. 

W roku 2006 byliśmy w rankingu percepcji korup-
cji – to jest najbardziej znany ranking Transparency 
International, to nie jest ranking, który określa ko-
rupcję, tylko to jest ranking, który określa odczucie 
obywateli – byliśmy bodajże, mówię z pamięci, na sie-
demdziesiątym siódmym miejscu, obok Burkina Faso 
i innych tego typu krajów. W tej chwili jesteśmy bo-
dajże na dwudziestym ósmym miejscu, prawda? Więc 
widać bardzo poważny awans Polski, jeśli chodzi 
o percepcję zjawiska korupcji, tym bardziej… I jest to 
jeden z rankingów, który pokazuje, że Polska w spo-
sób poważny potraktowała walkę z korupcją. Sądzę, 
że powstanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
jego działania przyczyniły się do tego. Myślę też, że 
to jest ważna instytucja, a kierowanie nią jest zada-
niem trudnym, wymaga niezależności. Ta instytucja 
jest obdarzona w atrybuty władzy, i to daleko idącej, 
sięgającej czasami głęboko w prawa i wolności oby-
watelskie. Ale, Szanowni Państwo, władza to są tylko 
i wyłącznie obowiązki. Ja to tak traktuję. Nie ma 
żadnych praw, są tylko obowiązki. I to jest kwestia 
udźwignięcia tego ciężaru. Zapewniam państwa, że 
ja ten ciężar dźwigam, rozumiejąc go w kategoriach: 
właśnie troski o dobro wspólne, służby ojczyźnie 
i obowiązków, które są z tym związane. Szef musi być 
niezależny i jest niezależny. Biuro, którym mam za-
szczyt kierować, jak też funkcjonariusze tego biura są 
niezależni. Myślę, że nie zabraknie im determinacji.

Ja nie chcę się tutaj odnosić do poszczególnych 
przypadków. Co do sądów, Szanowni Państwo, to 
jest jedna duża sprawa… Odniosę się do tego, bo 
sędzia Żurek nie jest tylko i wyłącznie pojedynczym 
przypadkiem, którym się CBA zajęło. Przypomnę 
o bardzo dużej sprawie, o korupcji w całym sądzie 
apelacyjnym. Niedawno były kolejne zatrzymania 
i wystąpiono o uchylenie immunitetu prezesowi sądu 
apelacyjnego. Ustalono, że od 2010 r. dokonano sprze-
niewierzenia 30 milionów zł majątku, na bazie różne-
go rodzaju fikcyjnych umów, w co byli zaangażowani 
dyrektorzy i wiele innych osób w tym sądzie. To jest 
jedna ze spraw, które dotyczą sędziów, ale są również 
inni sędziowie. Przy tym nie chcę powiedzieć, że 
biuro zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami sędziów. 
Tam, gdzie jest korupcja, biuro reaguje i to reaguje 
w sposób zdecydowany.

Szanowni Państwo, próbowałem powiedzieć 
o sprawie wyłudzeń kredytów bankowych w ogrom-
nych ilościach i mówiłem też o SKOK Wołomin. To 
nie jest tak, że biuro nie zajmuje się sprawą SKOK 

(Głos z sali: Swobodnie…)
(Rozmowy na sali)
Proszę.

Szef Centralnego Biura  
Antykorupcyjnego  
Ernest Bejda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wiem, że zająłem państwu bardzo dużo cza-

su, więc postaram się krótko zaprezentować swoje 
stanowisko, odpowiedzieć… Zacznę od podzięko-
wań za wszystkie słowa, które tutaj padły, również 
słowa krytyki, które przyjmuję z pokorą. Była to 
krytyka konstruktywna wyrażana z różnych stron. 
Dziękuję za złożone na moje ręce podziękowania, 
które przekażę funkcjonariuszom Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, bo to oni realizują trudną służbę 
dla Rzeczypospolitej. Oczywiście te słowa podzię-
kowania im przekażę.

Szanowni Państwo, ja uważam, że powstanie 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego było dobrym 
krokiem w tym kierunku, aby w sposób realny 
w Polsce zwalczać korupcję. Przez ponad 10 lat ist-
nienia ta służba wpisała się dobrze w to, aby w Polsce 
zjawisko korupcji było realnie zwalczane, margina-
lizowane. I chcę powiedzieć, że gdyby Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego jako tego centralnego orga-
nu administracji rządowej miało zabraknąć, to sądzę, 
że byłoby to złe dla sprawy walki z korupcją w Polsce. 
Można oczywiście myśleć nad tym, czy szef CBA 
jest właściwie usytuowany ustrojowo – w tej chwi-
li jest centralnym organem administracji rządowej 
podległym prezesowi Rady Ministrów i rządowi, 
ale, przypominam, jest też kadencyjny. Oczywiście 
praktyka różnie pokazywała, bo wspominaliście tu-
taj państwo o sprawie Mariusza Kamińskiego, twór-
cy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niemniej 
myślę, mówiąc najbardziej ogólnie, że pozycję szefa 
i samego biura należy wzmacniać, bo będzie to tylko 
i wyłącznie z pożytkiem dla kraju. Te 11 lat funkcjo-
nowania pokazało to w sposób dobitny.

Szanowni Państwo, przekazanie teraz kompeten-
cji CBA Policji czy innym służbom byłoby krokiem 
w złą stronę. Przypomnę tylko, że problem korupcji, 
która jest zjawiskiem uderzającym w istotę funkcjo-
nowania państwa, bo tam, gdzie jest korupcja, oby-
watele nie mają gwarancji respektowania ich podsta-
wowych praw… Ja nie mówię tutaj tylko i wyłącznie 
o prawie do swobodnego rozwoju, o prawie do wolnej 
konkurencji, która jest osią tak naprawdę systemu 
demokratycznego państwa, ale mówię też o prawie 
do życia, nawet o takim prawie, mówię o prawie do 
bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, przez lata funk-
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(szef E. Bejda) administracji takim, jakim jest prezes Najwyższej 
Izby Kontroli – tyle tylko, że prezes Najwyższej 
Izby Kontroli jest umocowany konstytucyjnie, 
w konstytucji. To jest sprawa otwarta. Ale chcę tu 
powiedzieć o bardzo ważnej, fundamentalnej spra-
wie. Rola CBA jest bardzo istotną rolą w zwalcza-
niu zjawiska korupcji, a elementem tego, żeby to 
biuro funkcjonowało prawidłowo i niezależnie, jest 
kwestia niezależnej pozycji szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Im bardziej będzie on niezależny 
od czynników politycznych, o których była mowa, 
tym lepiej dla służby, bo wtedy będzie mogła ona 
realnie działać.

Tak jak powiedziałem, jest kadencyjność. Jak się 
okazało i jak pokazała praktyka, ta kadencyjność jest 
pozorna. Jest to więc kwestia do zastanowienia się: 
w jaki sposób zmienić prawo, tak aby tej instytucji, 
która moim zdaniem bez wątpienia ma już swoje za-
sługi, nie zlikwidować i nie zniszczyć? Bardzo dzię-
kuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję panu ministrowi za przedstawienie 
Senatowi informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2016 r.

Za chwilę ogłoszę przerwę.
(Senator Waldemar Sługocki: 15 minut.)
Ogłaszam przerwę do godziny 15.45. Po przerwie 

odbędą się głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 26  

do godziny 15 minut 45)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-

w Wołominie. Chcę tylko przypomnieć, dla prawdy, 
że SKOK Wołomin został przejęty przez przestępców. 
To władze SKOK w ogóle zainicjowały sprawę, po-
informowały, że dochodzi tam do popełniania prze-
stępstw, do patologii. Od tego cała sprawa się zaczęła. 
A więc musimy to tutaj dla, nazwijmy to, popraw-
ności, rzetelności i prawdy powiedzieć: ci ludzie są 
tymczasowo aresztowani, a sprawa jest sprawą bardzo 
poważną, toczącą się w prokuraturze gorzowskiej. 
Tu chodzi tak naprawdę o przejęcie kontroli nad tym 
SKOK przez przestępców. Tylko nie chciałbym – co 
chcę z tego miejsca bardzo dobitnie powiedzieć – żeby 
z tego był atak polityczny na SKOK-i w tym sensie, 
że mamy do czynienia z patologią wewnątrz, bo to 
tak naprawdę władze SKOK jako pierwsze zgłosiły 
fakt podejrzenia popełnienia przestępstw wewnątrz 
tego jednego SKOK.

Szanowni Państwo, na pewno biuro zajmuje się 
również sprawą przetargu na caracale. To jest coś, 
w przypadku czego powiedziano, że tutaj biura 
w ogóle nie ma. To jest bardzo poważna sprawa. 
Oczywiście, że jest w tej sprawie śledztwo. Ja nie 
mogę powiedzieć o wszystkim. Jest w tej sprawie 
śledztwo, zajmuje się tym prokuratura, a prowadze-
nie tego śledztwa powierzyła Centralnemu Biuru 
Antykorupcyjnemu. Sprawa jest wnikliwie badana. 
Nie jest tak, że jest to poza naszą sferą zainteresowa-
nia. Wiemy o tym, że sprawa jest poważna. Podobnie 
jest z innymi sprawami, o które państwo pytaliście. 
Ja próbowałem o tym mówić, ale w tej chwili nie ma 
czasu, żeby do każdej z tych spraw się odnieść.

Na koniec chcę tylko powiedzieć, że na pewno nie 
zabraknie nam determinacji, żeby patrzeć władzy na 
ręce. Państwo podkreślaliście, że rola szefa CBA jest 
trudna. Wiemy o tym, do kogo należy w tej chwili 
władza i kto tę władzę sprawuje. Ja próbowałem po-
wiedzieć, że są pewne działania, które zostały podjęte, 
a które wcześniej nie były podejmowane, aczkolwiek 
nie chcę powiedzieć, że za poprzedniego kierownic-
twa Centralne Biuro Antykorupcyjne w ogóle nicze-
go nie robiło. Chcę powiedzieć, że w kluczowych 
procesach, np. dotyczących funkcjonowania spółek 
Skarbu Państwa, podjęto działania, które w sposób 
kompleksowy mają sprawdzać funkcjonowanie tych 
podmiotów.

Oczywiście, Szanowni Państwo, jest sprawa 
postulatów de lege ferenda, w jaki sposób ma być 
usytuowany szef, czy wzmacniać jego rolę. Np. na 
Ukrainie ten organ jest tak naprawdę wybierany 
przez parlament. To jest oczywiście sprawa polskie-
go parlamentu i podjęcia odpowiednich decyzji, czy 
zmieniać usytuowanie ustrojowe szefa Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, czy on ma być centralnym 
organem administracji rządowej, czy może organem 
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(wicemarszałek M. Koc) I na koniec chciałbym państwu powiedzieć, że 
wczorajszy dzień był bardzo trudny dla bardzo wie-
lu celników w Polsce. To był dzień, w którym lu-
dzie dowiedzieli się, czy mają pracę, czy nie. W tym 
dniu myśmy podejmowali swoją decyzję. Nie mamy 
jeszcze pełnej wiedzy na ten temat, ale wiadomo, że 
chodzi o więcej niż 4 tysiące osób. Wśród tych osób 
jest również ten, którego tutaj komplementowano za 
wytrwałość, za stawanie w obronie celników i za ten 
częściowy sukces, jakim jest przyjęcie obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej. On również został bez 
pracy. Wydaje się, że w takich okolicznościach powin-
niśmy się zdobyć na refleksję, oddać to, co należne, 
tym, którym się to należy. A panu przewodniczą-
cemu życzymy, żeby pana doświadczenia, wiedza 
i determinacja zostały odpowiednio wykorzystane. 
Za ten trud jeszcze raz serdecznie panu dziękujemy. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan senator 

Mieczysław Augustyn, pani senator Grażyna Sztark, 
pani senator Barbara Borys-Damięcka, pan senator 
Piotr Zientarski, pan senator Marian Poślednik, pan 
senator Władysław Komarnicki, pani senator Barbara 
Zdrojewska, pani senator Jadwiga Rotnicka, pan se-
nator Piotr Florek, pan senator Maciej Grubski, pan 
senator Leszek Czarnobaj, pan senator Piotr Wach 
i pan senator Kazimierz Kleina. Ponadto sprawoz-
dawcami komisji byli senator Krzysztof Słoń i senator 
Arkadiusz Grabowski.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Zarządzam głosowanie.
Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy bez 

poprawek?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek, mo-

ment. Pani Marszałek, sekundeczkę.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 86 senatorów, 57 – za, 28 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 506 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Tadeusza 
Romańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie obu połączonych komisji znajduje 

się w druku nr 506 Z. Komisje przedstawiają nastę-
pujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnio-
sek I, tzn. przyjąć ustawę bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Mieczysława Augustyna, 
o przedstawienie wniosków popartych przez mniej-
szość połączonych komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 

Przewodniczący!
Chciałbym zauważyć, że jest wśród nas pan 

Mariusz Solarz, przewodniczący komitetu obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej, wraz z koleżanką. 
Witam państwa bardzo serdecznie.

Chciałbym zachęcić państwa do głosowania za 
poprawkami. Te dwa zestawy poprawek zmierzają do 
tego, aby pracownicy Służby Celnej, którzy pełnili 
funkcje policyjne, poszukując osób, które nadużywają 
prawa, byli traktowani tak jak inni funkcjonariusze. 
Wprawdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi 
o funkcjonariuszach, ale już uzasadnienie mówi 
o wszystkich, którzy pełnili funkcje o charakterze 
policyjnym. To jest grupa ok. 400 osób.

W porównaniu do naszej debaty przybyło nam 
trochę informacji. Pierwsza z nich… Chciałbym, że-
byście państwo wzięli ją pod uwagę. Dominowała 
tutaj informacja, że nie skalkulowano kosztów. Otóż 
one są mniej więcej skalkulowane. Z debaty sejmowej 
wiadomo, że kosztowałoby to zaledwie 93 miliony zł. 
Powtarzam: to jest ok. 400 osób. I gdybyśmy te po-
prawki przyjęli, zapobieglibyśmy sytuacji, w której 
osoby wykonujące podobne zadania, prawie tożsame, 
byłyby bardzo różnie traktowane w obrębie zjedno-
czonej już Krajowej Administracji Skarbowej.
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(wicemarszałek M. Koc) poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy bez 
poprawek?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ogłaszam wyniki… Proszę o podanie wyników. 

Ogłaszam wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 59 – za, 29 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
Dziękuję bardzo.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; to druk senacki nr 516 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorowie Chróścikowski i Duda…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 89 było za, nikt nie 

głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 5)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 
ustaw. Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fi-
nansowaniu wspólnej polityki rolnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek; druk senacki nr 514 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, pan minister Radziwiłł… Bardzo 

proszę o zagłosowanie.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 90 było za, nikt nie 

głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Dziękuję.

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw. (Oklaski)

(Senator Grzegorz Bierecki: Pierwsza inicjatywa 
strony obywatelskiej.)

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 517 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Dorotę 
Czudowską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym senacka Komisja Zdrowia 

obradowała nad poprawkami, które zgłoszono do 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. Głosowaliśmy nad 
poprawkami zgłoszonymi przez senatorów podczas 
debaty, ale na posiedzeniu komisji przeszedł pierwszy 
wniosek – o przyjęcie ustawy bez poprawek. I przy-
jęcie takiego wniosku w głosowaniu rekomenduję 
Wysokiej Izbie w imieniu Komisji Zdrowia. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili państwo senatorowie: Leszek Czarnobaj, 
Jadwiga Rotnicka, Mieczysław Augustyn, Barbara 
Zdrojewska, Barbara Borys-Damięcka, Maria 
Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Stanisławek.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
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(wicemarszałek M. Koc) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 64 – za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rybo-
łówstwie morskim.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 511 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorowie Czarnobaj, Duda, Rulewski…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 90 – za, nikt nie głosował 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rybołówstwie morskim. Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy 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 401 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Aleksandra Pocieja do pre-
zentowania stanowiska 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, 15 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 512 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ujednolica terminologię przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 88 – za, 1 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka 

została przyjęta.
Poprawka nr 2 zwalnia rolników i organizacje rol-

ników z obowiązku informowania o materiale siew-
nym pozyskanym z własnej uprawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 90 – za, nikt nie głosował 

przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 8)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 62 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie prawnej odmian roślin. Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku leśnym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 515 A.
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Głosowania. Oświadczenia

(wicemarszałek M. Koc) przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
Pan senator Jerzy Wcisła.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę na sali, 

ponieważ senatorowie będą teraz składać oświadcze-
nia. Bardzo proszę o ciszę.

(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo!)
Pragnę złożyć 3 oświadczenia, w tym jedno 

oświadczenie w imieniu grupy senatorów.
W imieniu grupy senatorów, 22 senatorów, 

pań Grażyny Sztark, Jadwigi Rotnickiej, Barbary 
Zdrojewskiej, Barbary Borys-Damięckiej oraz pa-
nów Bogdana Klicha, Tomasza Grodzkiego, Piotra 
Florka, Mieczysława Augustyna, Władysława 
Komarnickiego, Andrzeja Kobiaka, Grzegorza 
Napieralskiego, Mariana Poślednika, Andrzeja 
Misiołka, Ryszarda Bonisławskiego, Leszka 
Czarnobaja, Jerzego Fedorowicza, Kazimierza Kleiny, 
Sławomira Rybickiego, Waldemara Sługockiego, 
Aleksandra Pocieja i w imieniu swoim…

(Senator Jan Rulewski: I Jana Rulewskiego.)
…i Jana Rulewskiego składam oświadczenie kie-

rowane do prezes Rady Ministrów, pani Beaty Szydło.
Szanowna Pani Premier!
Społeczeństwo Polski doznało szoku, dowiedziaw-

szy się, że na posterunku Policji można w bestialski 
sposób torturować przypadkowo zatrzymanego mło-
dego człowieka, aż do spowodowania jego śmier-
ci. A jeszcze bardziej zostało zbulwersowane, gdy 
dowiedziało się, że mimo istnienia dowodów tego 
bestialstwa można w XXI wieku w Polsce, w dużym, 
cywilizowanym kraju europejskim, a nie w afrykań-
skiej bananowej republice, ukrywać sprawców tego 
bestialstwa, a gdy po roku zostały publicznie ujaw-
nione filmy z tego aktu barbarzyństwa, można i tak 
nie pociągnąć do odpowiedzialności politycznej osób, 
które niewątpliwie za tę sytuację odpowiadają.

20 maja cała Polska mogła w prywatnej telewizji 
obejrzeć wstrząsające sceny, jak 25-letni Igor leży 
skuty kajdankami w ciemnej toalecie i prosi policjan-
tów, by go nie bili. Na polecenie policjantów zdejmuje 
spodnie i opróżnia kieszenie. Nie ma żadnej agresji 
z jego strony, jest tylko strach i przerażenie. A mimo 
to policjant otoczony wianuszkiem swoich kolegów 
dwukrotnie razi go paralizatorem. Igor wije się z bólu, 
a po kilkunastu minutach już nie żyje. W bandycki 
sposób zostaje zabity przez policjantów.

(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Aleksandra Pocieja do prezentowania stanowi-
ska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. 
Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa 
Brzezińskiego dla Państwa Polskiego.

Przypominam, że przed przerwą zostało przed-
stawione sprawozdanie Komisji Ustawodawczej 
o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 518 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Senatorowie Libicki, Pupa i Ryszka…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 75 – za, 2 – przeciw, 10 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie uznania zasług profeso-
ra Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Informuję, że porządek obrad czterdziestego dru-
giego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia, pla-
nowanego na dni 21–22 czerwca, zostanie państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

(Rozmowy na sali)
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
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 
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Oświadczenia

(senator J. Wcisła) Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, wykorzystał pan swoje pięć mi-
nut na oświadczenie.

(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Trudno jest występować po takim oświadczeniu, 

po tak ważnym i smutnym wystąpieniu. Ale sprawa, 
o której chcę powiedzieć, a którą kieruję do pana 
ministra finansów, jest również zasmucająca. Dotyczy 
ona właśnie tego dnia, dzisiaj, kiedy to mieliśmy przy-
jemność przyjąć obywatelski projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy Policji, ABW, AW, służby kontrwywiadu itd. 
oraz niektórych innych ustaw. Przypomnę, że był to 
obywatelski projekt ustawy, która przewiduje objęcie 
funkcjonariuszy Służby Celnej systemem emerytal-
nym właściwym dla pozostałych służb mundurowych. 
Chcę powiedzieć, że został zepsuty w dniu dzisiej-
szym… Dowiedzieliśmy się, że pan przewodniczący 
– i tutaj sprostuję – Sławomir Siwy, przewodniczący 
Związku Zawodowego Celnicy PL, nie otrzymał do 
wczoraj, a do wczoraj był termin, propozycji służ-
by. Takiej propozycji od wiceministra Banasia nie 
otrzymał. Nie był on tajnym współpracownikiem ani 
nie jest emerytem… Zgodnie z wielokrotnymi de-
klaracjami pana ministra Banasia wszyscy pozostali 
pracownicy powinni otrzymać taką propozycję. Ma 
to szczególny wymiar, albowiem pan Sławomir Siwy 
jest przedstawicielem tych obywateli, którzy wnieśli 
projekt ustawy.

W związku z tym mam pytanie do pana ministra 
finansów. Dlaczego… Czyżby fakt wielokrotnego 
wstawiania się za pracownikami, zresztą jako prze-
wodniczący…

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Pani 
Senator…)

Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, czy ja 

mogę?)
Tak, tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Oświadczenie nie może dotyczyć…
(Senator Grażyna Sztark: A, przepraszam bar-

dzo…)
…punktów, które były rozpatrywane na bieżącym 

posiedzeniu Senatu. W związku z tym, Pani Senator, 
będzie pani mogła wygłosić to oświadczenie na na-
stępnym posiedzeniu. Teraz wszystkie te sprawy, te 

Co gorsza, fakt zdarzył się rok temu i filmy od tego 
czasu są w posiadaniu policji i prokuratury, a mimo to 
nikt nie poniósł odpowiedzialności za doprowadzenie 
do śmierci tego człowieka. I pewnie nigdy by nie po-
niósł, gdyby władzy udało się przejąć całe nagranie, 
tak jak to było w czasach komunizmu.

Ale to nie wszystko. Gdy już cała Polska i świat 
dowiedzieli się o tym przypadku, wreszcie ruszyła 
machina wymierzania państwowej sprawiedliwości. 
Ruszyła i zatrzymała się… na wybranych policjantach 
z Wrocławia. A minister odpowiedzialny za Policję, 
zamiast kajać się, opowiadał o tym, że kiedyś poli-
cjanci bili mocniej i też nie byli rozliczani; a minister 
sprawiedliwości mówił, że śmierć Igora spowodowały 
nie tortury, ale środki, których wcześniej zażywał.

Ta sprawa ma kilka wymiarów.
Pierwszy. Jako niewyjaśniona, ukrywana, zamia-

tana pod dywan rzuca ona potężny cień na zdecydo-
waną większość policjantów, codziennie sumiennie 
i nierzadko z narażeniem życia wypełniających swoje 
obowiązki i troszczących się o nasze bezpieczeństwo. 
Oni mają prawo do tego, by politycy dbali o to, by 
instytucja policjanta cieszyła się społecznym zaufa-
niem.

Drugi. Politycy, którzy odpowiadają za Policję, 
w tym przede wszystkim wiceminister Zieliński, 
który rok temu obiecywał wyjaśnienie sprawy i nie 
wywiązał się z danego słowa, nadal za policję odpo-
wiada. Czyli jednocześnie za nic nie odpowiada, a już 
na pewno nie odpowiada za ten hańbiący przypadek.

Trzeci wymiar. Nadal nie wiemy, jakie są powo-
dy tak mizernych efektów nadzoru nad policjantami 
zamieszanymi w tę sprawę. Nie wiemy np., jaki jest 
udział w sprawie szefowej kancelarii premiera Beaty 
Kempy.

I czwarty. Niemal dokładnie 4 lata temu Senat RP 
uczcił trzydziestą rocznicę śmierci Grzegorza 
Przemyka skatowanego przez milicjantów PRL. 
W tamtym przypadku, podobnie jak w sprawie Igora, 
próbowano zataić odpowiedzialność funkcjonariu-
szy, a jeszcze bardziej – partyjnej machiny. W 2013 r. 
Senat, mimo protestu niektórych polityków, przy-
pomniał, że odpowiedzialność za śmierć Przemyka 
ponoszą najwyższe władze partyjne i państwowe.

My, niżej podpisani pod tym oświadczeniem, też 
przypominamy pani premier, że za śmierć Igora od-
powiadają najwyższe władze partyjne i państwowe 
rządzące Polską. Oczekujemy dogłębnego śledztwa 
wyjaśniającego odpowiedzialność nie tylko policjan-
tów, którzy w ubikacji zabili Igora, ale i osób, które 
dopuściły do ukrycia tych faktów, a przede wszystkim 
oczekujemy odsunięcia w rządzie RP od nadzoru 
nad Policją osób, które ten przypadek kompromituje. 
Dziękuję i… (Oklaski)
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Oświadczenia

(wicemarszałek M. Koc) kład można tu podać obchody pięćsetlecia bitwy 
pod Grunwaldem, jakie odbyły się w roku 1910, 
i odsłonięcie w związku z tą rocznicą Pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie ufundowanego 
przez Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczyste 
odsłonięcie pomnika było ważnym wydarzeniem, 
a sam pomnik stał się, jest i będzie wartością kul-
turową samą w sobie.

Aby było jasne, powiem, że nie uważam, żeby 
ten trwały ślad po obchodach musiał mieć charakter 
pomnika, upamiętnienia symbolicznego. Powinien to 
być raczej budynek użyteczności publicznej pełniący 
funkcję pomnikową jako jedną z kilku. Idealnym 
„kandydatem” do wypełnienia takiej roli mógłby 
być odbudowany Pałac Saski w Warszawie. Z kilku 
powodów.

Po pierwsze, sam pałac ma dużą wartość histo-
ryczną, a także architektoniczną.

Po drugie, związany z nim ściśle Grób Nieznanego 
Żołnierza, główne miejsce polskiej pamięci zbioro-
wej, swą istotną rolę zaczął odgrywać od początku 
II Rzeczypospolitej.

Po trzecie, pałac byłby odpowiednio ekspono-
wany dzięki lokalizacji przy placu marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w centrum stolicy państwa.

Po czwarte, renowacja pałacu byłaby głów-
nym ogniwem działań urbanistycznych mają-
cych na celu dokończenie kompozycji Osi Saskiej 
i otoczenia placu marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie.

Po piąte, możliwe by było ulokowanie w odbudo-
wanym pałacu którejś z ważnych instytucji państwo-
wych, np. siedziby ważnego ministerstwa – MON, 
MSWiA – albo Sztabu Generalnego, albo którejś 
z instytucji miasta stołecznego Warszawy.

Po szóste, odbudowę pałacu zainicjował już śp. 
Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy. Jego na-
stępczyni, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, niestety 
nie kontynuowała tego przedsięwzięcia.

Po siódme i ostatnie, istnieją gotowe plany odbu-
dowy, inicjatywy społeczne, stowarzyszenia wspiera-
jące odbudowę i jest przyzwolenie opinii publicznej. 
Brakuje środków finansowych oraz przede wszystkim 
jasnej decyzji, woli politycznej. O taką decyzję i za-
inicjowanie odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie 
jako trwałego upamiętnienia setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości do pana prezydenta 
apeluję.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Janinę 

Sagatowską.

wątki zostały wyczerpane, zgodnie z wolą Wysokiego 
Senatu.

(Senator Grażyna Sztark: Pani Marszałek, chcia-
łabym powiedzieć, że to dotyczy jedynie pana prze-
wodniczącego, nie ustawy.)

Niezależnie, czy to dotyczy pana przewodniczą-
cego, czy ustawy… To dotyczy tych tematów, które 
tutaj już omawialiśmy. Tak że po konsultacji z praw-
nikiem…

(Senator Grażyna Sztark: Dobrze. Wygłoszę to 
oświadczenie na kolejnym posiedzeniu.)

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję bardzo.)
I bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.
Szanowny Panie Prezydencie!
Pozwalam sobie zwrócić się do pana nie jako 

do głowy państwa, ale jako do przewodniczącego 
Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z przebiegu prac nad ustawą powołującą komitet 
wynika, że jest pan prezydent zaangażowany w od-
powiednio doniosłe uhonorowanie setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest pan 
autorem projektu wymienionej ustawy – weszła ona 
w życie przed kilkoma dniami – a przede wszystkim 
osobą odpowiedzialną za przebieg obchodów rocznicy 
w skali kraju.

Oczywiście znacznie większe możliwości fi-
nansowe i organizacyjne ma rząd. Odpowiedni 
Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017–
2021 został już opracowany i czeka na formalną 
akceptację przez Radę Ministrów. Niestety ani 
w programie wieloletnim, ani w trakcie prac nad 
ustawą nie przewidziano możliwości, a według 
mnie potrzeby, trwałego upamiętnienia obcho-
dów. Mówiłem już o tym w swoim wystąpieniu 
w trakcie dyskusji nad ustawą w Senacie. Ważne 
są oczywiście wskazane w ustawie i programie 
wieloletnim wartości i cele obchodów, priorytety 
i planowane w związku z tym tzw. przedsięwzię-
cia miękkie: edukacyjne, informacyjne, kulturo-
twórcze, wydawnicze itp. Właściwe by jednak 
było, aby po kilkuletnich obchodach pozostał jakiś 
trwały ślad w przestrzeni publicznej, który bę-
dzie przyszłym pokoleniom przypominał nie tylko 
o fakcie odzyskania niepodległości, ale i o fak-
cie obchodów stuletniej jego rocznicy. Jako przy-
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gminy i efektywniejszych działań zmierzających do 
egzekwowania należności przysługujących gminie.

Chcę także podkreślić, że dotychczas urząd skar-
bowy nie zawsze jest skuteczny w egzekucji niskich 
kwot. Taki wniosek można wyciągnąć z obserwa-
cji egzekucji mandatów, gdzie typową praktyką 
jest np. zaliczenie nadpłaty podatków na zaległości. 
Bezpośrednie działania egzekucyjne są częściej sto-
sowane w przypadku zaległości z tytułu podatków 
i opłat, których kwoty są znaczące. Ponadto gmina, 
miasto jest dodatkowo obciążane opłatą komorniczą 
od wyegzekwowanych kwot i w związku z tym ponosi 
koszty przekazania należności.

W związku z tym, Panie Premierze, będę wdzięcz-
na za uwzględnienie takiego wniosku pana prezyden-
ta Stalowej Woli i oczywiście mojego, dlatego że to 
moje miasto i mój okręg wyborczy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę. Pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oświadczenie swoje kieruję do pana ministra 

Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej.

Panie Ministrze, zwrócił się do mnie z prośbą 
o pomoc Lubelski Oddział Związku Producentów 
Ryb w sprawie, jak to podkreślono, pozbawienia go-
spodarstw rybackich dotacji do szeregu działań opi-
sywanych pod nazwą „Akwakultura świadcząca usłu-
gi środowiskowe” w ramach nowej edycji Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i morze” na lata 2014–2020.

Według zainteresowanych najnowsze plany pana 
ministra sprowadzają się do tego, że cała alokacja, 
wszystkie pieniądze przeznaczone na poddziałanie 
„Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” 
zostaną przeznaczone wyłącznie na potrzeby rybo-
łówstwa morskiego. Rybacy śródlądowi zostaną po-
zbawieni środków z pomocy unijnej, a to przecież, jak 
piszą zainteresowani, działalność w zakresie produk-
cji ryb stawowych stanowi dział specjalny produkcji 
rolnej. Obecnie około 70% gospodarstw produkuje 
ryby w stawach będących własnością Skarbu Państwa, 
dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zainteresowani wskazują również na to, że 
Lubelszczyzna tradycyjnie historycznie jest bogata 
w gospodarstwa rybackie. Wiele z nich utworzono 
jeszcze w XVI wieku. Ryby są karmione naturalną 
paszą, a stawy na podstawie udzielonych rybakom 
pozwoleń wodnoprawnych są jednocześnie zbiorni-
kami retencyjnymi magazynującymi wodę. Niemniej 
jednak obowiązek utrzymania w należytym stanie 

Senator Janina Sagatowska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie składam na ręce pana pre-

miera Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju 
i finansów.

Szanowny Panie Premierze!
Zwrócił się do mnie prezydent miasta i gminy 

Stalowa Wola, pan Lucjusz Nadbereżny, z prośbą 
o wsparcie starań mających na celu przekazanie 
gminie zadań organu egzekucyjnego niezbędnych do 
prowadzenia egzekucji administracyjnej całościowej, 
czyli wszystkich podatków i opłat lokalnych gminy.

Pragnę podkreślić, umocowana właśnie przez 
władze gminy, że gminie Stalowej Woli zostały 
powierzone zadania z zakresu egzekucji admini-
stracyjnej należności pieniężnych wyłącznie z ty-
tułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem 
Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli. Powierzenie 
zadań nastąpiło na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 usta-
wy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej 
w związku z art. 6qa ust. 1 i 2 ustawy z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Gmina Stalowa Wola posiada już własne służby 
egzekucyjne, niezbędny program komputerowy Taxi+ 
i ma podpisaną umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową 
na wdrożenie systemu Ognivo i korzystanie z niego, 
czyli, ogólnie rzecz ujmując, gmina dysponuje wy-
posażeniem, jakie ma większość urzędów skarbo-
wych w Polsce i jakie mają miasta wydzielone, które 
uzyskały już uprawnienia organu egzekucyjnego na 
podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z 24 listopada 1995 r. 
o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz 
o miejskich strefach usług publicznych.

Pragnę tu podkreślić, że ja już w poprzedniej ka-
dencji starałam się o udzielenie gminie takich upraw-
nień, niestety bez rezultatu.

W związku z przedstawionymi argumentami mia-
sto Stalowa Wola jeszcze raz, poprzez moją obecność 
w Senacie, prosi o umieszczenie na liście miast, które 
już wcześniej uzyskały uprawnienia organu egzeku-
cyjnego na podstawie wskazanych przepisów, i nada-
nie miastu Stalowa Wola uprawnień do prowadzenia 
egzekucji administracyjnej całościowej, jeszcze raz 
podkreślam, czyli wszystkich podatków i opłat lokal-
nych gminy. Powierzenie gminie Stalowa Wola zadań 
egzekucyjnych przez urząd skarbowy tylko w ogra-
niczonym zakresie jest dla gminy bardzo mało satys-
fakcjonujące. Miasto Stalowa Wola jest przygotowa-
ne do przejęcia egzekucji w jej całościowym ujęciu, 
czyli wszystkich podatków, włącznie z podatkiem od 
nieruchomości oraz opłat lokalnych. Wprowadzenie 
takich zmian, przyznanie takich uprawnień przyczyni 
się w znacznym stopniu do zwiększenia dochodów 
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(senator S. Gogacz) i morze” na lata 2014–2020? I czy wtedy rybacy 
śródlądowi byliby pozbawieni środków z pomocy 
unijnej? Proszę o informację co do przedstawionych 
kwestii. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół czterdziestego drugiego po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kaden-
cji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 
dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, 
pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste drugie posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję.
(Senator Stanisław Gogacz: Pani Marszałek za-

częła i pani marszałek zakończyła.)
No właśnie. Tak się złożyło.
Dziękuję bardzo.

części budowli i urządzeń hydrotechnicznych został 
przerzucony na rybaków nieodpłatnie. Przywołany 
został przykład Francji, gdzie państwo aktywnie 
wspiera finansowo rozwiązania polegające na zapo-
bieganiu problemom powodzi również przez prywat-
ne gospodarstwa rybackie.

W 2016 r. według zainteresowanych ministerstwo 
poprzez swoich urzędników zapowiadało utrzymanie 
podstawowych dla istnienia rybactwa poddziałań wy-
nikających z priorytetu 2 programu „Rybactwo i mo-
rze”. Miał to być dla rybaków ekwiwalent pomocy 
dla inwestycji oraz dopłat obszarowych wynikających 
z programu restrukturyzacji obszarów wiejskich.

Dlatego zwracam się do pana ministra z proś-
bą o udzielenie informacji, czy jest prawdą, że 
cała alokacja, wszystkie pieniądze przeznaczone 
na poddziałanie „Akwakultura świadcząca usłu-
gi środowiskowe” zostaną przeznaczone tylko na 
potrzeby rybołówstwa morskiego, tj. na potrzeby 
rozdziału 1 Programu Operacyjnego „Rybactwo 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 25)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1 R. Ambrozik - - + + + + + + + + + + ?
  2 A.M. Anders - . + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn . + - - + + + + ? - + ? +
  4 A. Bielan . - + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki - - + + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk - . + + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko - . + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + . - - + + + + ? - + ? +
  9 W. Bonkowski . . + ? + + + + + + + + ?
  10 M. Borowski ? + - - + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + - - + + + + + - + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + - - + + + + ? - + ? +
  13 M. Budner . . . . . . . . . . . . .
  14 J. Chróścikowski - - + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń - - + + + + + + . + + . +
  16 L. Czarnobaj + + - - + + + + ? - + ? +
  17 G. Czelej - . + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński - - + + + + + + + + + + -
  19 D. Czudowska - - + + + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski - - . + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński - . + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan + . - - + + + + ? + + ? +
  23 J. Duda . . . - . + + + ? - + ? +
  24 J. Fedorowicz + . - - + + + + + + + ? +
  25 P. Florek + + - - + + + + ? - + + +
  26 R. Gaweł - - + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda - - + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz - - + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba - . + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski - - + + + + + + + + + + ?
  31 T. Grodzki . . - - + + + + ? - + + +
  32 M. Grubski + . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - - + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński - - + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . .
  37 W. Kilian . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + + . - + + + + ? - + - +
  39 B. Klich . . - - + + + + ? - + + +
  40 A. Kobiak + . - - + + + + ? - + ? +
  41 M. Koc - . + + + + + + + + + + +
  42 S. Kogut . - + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + - - + + + + ? - + . +
  44 T. Kopeć - . + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko - . . . . . . . . . . . .
  46 W. Kraska - - + + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki + + - + + + + + ? - + + .
  48 M. Łuczak - . + + + + + + + + + + ?
  49 J. Łyczak - - + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer - . + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow - - + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski . . + + + + + + + + + + ?
  53 Ł. Mikołajczyk - - + + + + + + + + + + +
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  54 A. Mioduszewski - . + + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek + . - - + + + + ? - + + +
  56 K. Mróz - - + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + - - + + + + ? - + + +
  58 J. Obremski - . + + + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska . . . . . . . . . . . . .
  60 A. Pająk - - + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis - - + + + + + + + + + + ?
  63 M. Pęk - . + + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha - - + + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + . - - + + - + ? - + + +
  66 A. Pociej + ? - - + + + + ? + + ? +
  67 M. Poślednik + + - . + + + + ? - + + +
  68 M. Potoczny - - + + + + + + + + + + ?
  69 K. Probierz - - . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa - - + + + + + + + + + + .
  71 K. Radziwiłł . . + + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . . . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - - + + + + + + + + + + ?
  74 J. Rotnicka + + - - + + + + ? - + ? +
  75 J. Rulewski + + - - + + + + ? - + + +
  76 J. Rusiecki - - + + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + . - - + + + + ? - + ? +
  78 C. Ryszka - - + + + + + + + + + + .
  79 J. Sagatowska . . + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński - . + + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń - - + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + . - - + + + + ? - + ? +
  83 A. Stanisławek - - + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + - - + + ? + ? - + + +
  86 A. Szwed - - + + + + + + + + + + ?
  87 A. Szymański - ? + + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz - - + + + + + + + + + + -
  89 P. Termiński . . . - + + + + + - + + +
  90 P. Wach + . - - + + + + ? + + ? +
  91 A. Warzocha - . + + + + + + + + + + ?
  92 J. Wcisła + . - - + + + + ? - + + +
  93 K. Wiatr - - + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz - - + + + + + + + + + + +
  95 A. Wojtyła - - + + + + + + + + + + +
  96 A. Zając - . + + + + + + + + + + +
  97 J. Zając ? . ? + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + - - + + + + ? - + ? +
  99 P. Zientarski + . - - + + + + ? - + ? +
  100 J. Żaryn - - + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 82 55 86 89 89 90 90 90 89 90 90 88 87
  Za 27 16 57 59 89 90 88 90 62 64 90 72 75
  Przeciw 53 37 28 29 0 0 1 0 0 26 0 1 2
  Wstrzymało się 2 2 1 1 0 0 1 0 27 0 0 15 10
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2017 r. reguluje przywileje 
emerytalne i rentowe osób pełniących służbę funkcjonariuszy związanych z aparatem bezpieczeństwa PRL.

Implikowane zmiany zakładają warunek ukończenia 55 lat oraz okres 15 lat służby jako minimalną granicę 
przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku funkcjonariuszy podejmujących służbę przed 1 stycznia 2013 r. 
oraz wiek 55 lat i 25-letni staż pracy przy wykonywaniu określonych zadań w Służbie Celnej – w przypadku 
osób, które podjęły służbę po 31 grudnia 2012 r.

Wysokość emerytury policyjnej funkcjonariuszy Służby Celnej zgodnie z omawianą ustawą ma być zależna 
od stażu pracy jednostki w Służbie Celnej od dnia 15 września 1999 r.

Warto w tym miejscu postawić sobie jednak pytanie, czy koncentracja jedynie na rodzaju wykonywanych dzia-
łań, zasadniczo wynikających nie bezpośrednio z woli funkcjonariusza celnego, a z obowiązku pracowniczego, 
winna być przesłanką do nabycia uprawnień emerytalnych. Nie jest bowiem winą konkretnego funkcjonariusza 
rodzaj powierzonych mu zadań i obowiązków. Czy nie powinno się zmienić brzmienia art. 12 ust. 2, zgodnie 
z którym, w obecnym jego kształcie, 5 lat wykonywania zadań policyjnych jest okresem minimalnym do nabycia 
uprawnień emerytalnych? W mojej opinii budzi to pewne wątpliwości natury konstytucyjnej. Obawiam się, że 
może być to zbyt głęboka ingerencja w mimo wszystko słusznie nabyte prawa danego obywatela.

Niewątpliwie rozliczenie, rachunek z osobami godzącymi w interes państwa w okresie totalitarnym jest waż-
ną kwestią, którą należy uregulować. Zamknięcie tego rozdziału historii i brak ciągłego wracania w poczuciu 
krzywdy do tych wydarzeń jest w interesie całego społeczeństwa. Niemniej jednak nie jest to sprawa, którą 
można ocenić zero-jedynkowo. Za każdą z tych historii stoi człowiek, który nie działał na własną rękę, a wyko-
nywał swoje pracownicze obowiązki. Miejsce i charakter zadań – w omawianym przypadku funkcjonariuszy 
celnych: zadań policyjnych – nie były uwarunkowane wyborem jednostki, a przełożonego. Dlatego też uważam, 
że wskazany przeze mnie artykuł omawianej ustawy, tj. art. 12 ust. 2, winien być ponownie przedyskutowany 
z uwzględnieniem wspomnianej kwestii.
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Przemówienie senatora Andrzeja Kamińskiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw ma na celu zoptymalizowanie i zintensyfikowanie przejrzystości 
wydatków ponoszonych przez NFZ w związku z gwarantowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej.

Wśród zmian wprowadzonych do ustawy, takich jak zidentyfikowanie świadczenia o nieudowodnionej 
skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie wytwarzającego bardzo wysokie koszty, naj-
ważniejszą, w mojej opinii, jest modyfikacja art. 11 ust. 3 ustawy. Zmiana ta dotyczy terminu obowiązywania 
decyzji refundacyjnych. Okres ich obowiązywania jest elementem zasadniczym dla sprecyzowania warunków 
cenowych oraz określenia instrumentu dzielenia ryzyka. Jest to poprawka niezwykle istotna z uwagi na fakt, 
iż efektem jej zastosowania będzie zwiększenie elastyczności polityki lekowej w Polsce. Elastyczność ta wy-
raża się w nadążaniu za ewolucją następującą w systemie ochrony zdrowia, a także zmianami zgodnymi ze 
współczesnymi potrzebami obywateli.

Polityka lekowa jest nierozłącznym pierwiastkiem polityki zdrowotnej naszego państwa, dlatego w gestii 
ustawodawcy leży jak najbardziej skuteczna, możliwie najbardziej produktywna modernizacja tego sektora. 
To w rękach państwa spoczywa odpowiedzialność za tę gałąź, będącą fundamentalną częścią życia każdego 
obywatela – niezależnie od wieku, płci czy jakichkolwiek innych różnic. Obecnie obowiązujące przepisy 
skutecznie ograniczają dostęp do terapii, której źródło finansowania stanowią środki publiczne. Dotyczy to 
w głównej mierze leków rejestrowanych w procedurze centralnej – tzn. procedurze dotyczącej wydania przez 
Komisję Europejską jednego pozwolenia na wprowadzenie danego leku do obrotu, obowiązującego na tere-
nie wszystkich państw członkowskich UE; wniosek ten rozpatruje Europejska Agencja Leków, tj. European 
Medicines Agency – kiedy nie zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu danego medykamentu na rynek polski.

W związku z powyższym zmiany te należy wdrażać, gdyż stanowią one realizację art. 68 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika obowiązek państwa do zagwarantowania obywatelom do-
stępu do potrzebnych im leków. Optymalizacja partycypacji pacjenta w kosztach leczenia to kolejna przesłanka 
przemawiająca za wdrożeniem proponowanych zmian.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy tutaj po to, aby służyć obywatelom, aby zmieniać prawo na lepsze, bardziej przyjazne Polakom, 

na prawo, które jest jasne, precyzyjne i nie narusza swobód obywatelskich. Dzisiaj dyskutujemy o służbie 
zdrowia, która wymaga nieustających zmian i debaty. Wszyscy to doskonale wiemy i rozumiemy. I wszystko 
byłoby jasne, gdyby partia rządząca nie próbowała mieszać zdrowia z ideologią. Żeby było jasne: wiele rzeczy 
w tej ustawie oceniam dobrze, jak np. działania zmierzające do weryfikacji świadczeń medycznych. Niestety, 
„dzięki” politykom PiS te dobre zmiany giną w kłótni o dostęp do tzw. pigułki „dzień po”.

Dzisiaj fundamentalne pytanie brzmi: czy macie Państwo – pytam polityków PiS – prawo do tego, aby in-
gerować w prywatne życie Polaków? Czy macie prawo narzucać społeczeństwu swoją ideologię? Czy jesteście 
za państwem demokratycznym, z wyraźnym rozdziałem Kościoła od państwa, czy zamiast tego proponujecie 
państwo wyznaniowe? To są dzisiaj fundamentalne pytania. Proszę Was o to, aby kobiety mogły same decydo-
wać o swoim życiu, aby każdy obywatel mógł być pewny, że sam decyduje o swoim życiu.

Zwracam się dzisiaj do senatorów PiS, aby nie narzucali swojego światopoglądu innym. Zmieniajmy prawo, 
modernizujmy gospodarkę, ale nie wtrącajmy się w życie prywatne Polaków! Jeszcze raz serdecznie Was o to 
proszę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Omawiany projekt ustawy jest wynikiem złożonej do marszałka Senatu petycji P 9-45/16. Zawarte w nim 
postulaty mają na celu doprecyzowanie obecnie obowiązującego przepisu art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych. Chodzi o zawarte w nim sformułowanie „w określone dni robocze”. Warto 
zaznaczyć, że wspomniany przepis określa zasady pobierania przez gminy opłat za postój pojazdów samocho-
dowych w strefie płatnego parkowania.

Ze względu na problemy interpretacyjne dotyczące sformułowania „w określone dni robocze” przedstawi-
ciele jednostek samorządu terytorialnego złożyli przywołaną petycję. Dochodziło bowiem do przedstawiania 
różnych poglądów zarówno w orzecznictwie WSA, jak i NSA odnośnie do interpretacji tego sformułowania. 
To z kolei powodowało problemy w samych gminach.

Aby uporządkować tę kwestię ustawodawca zaproponował zmianę dotychczasowego wyrażenia „określone 
dni robocze” na sformułowanie „określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od 
pracy”. Wprowadzając przepis w takiej postaci, ustawodawca zamierza ograniczyć dyskomfort informacyjny 
zarówno po stronie użytkowników pojazdów samochodowych, jak i gmin. Obecnie obowiązujące ustawo-
dawstwo powodowało luz interpretacyjny, przez co w jednej gminie w soboty obowiązywały opłaty w strefie 
płatnego parkowania, w innej zaś nie. Użytkownicy często dochodzili swoich praw na drodze sądowej, jednak 
sądy wydawały wyroki, różnie interpretując przywołany przepis.

Dzięki zaproponowanym zmianom we wszystkich gminach będzie obowiązywała ta sama zasada, iż opłat 
nie wnosi się w soboty oraz dni uznane przez ustawodawcę za wolne.

Warto dodać, że celem wprowadzenia strefy płatnego parkowania było zwiększenie rotacji pojazdów, przez 
co łatwiej można znaleźć miejsce postojowe w centralnych miejscach miast. Ta idea ma świetne zastosowanie 
w dni pracujące, kiedy to możemy zaobserwować znaczne natężenie ruchu. W soboty i dni ustawowo wolne od 
pracy natężenie ruchu jest mniejsze, dlatego też nie ma potrzeby utrzymywania restrykcyjnego systemu opłat.

Jestem za wprowadzeniem zaproponowanych zmian.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych należy uznać za słuszny i konieczny. 

Przyjęcie tej ustawy pozwoli na wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych na tle przepisu art. 13b ustawy 
o drogach publicznych oraz niejednolitych praktyk stosowanych w poszczególnych gminach. Wpłynie również 
pozytywnie w zakresie pewności obowiązującego prawa, a przez to zmniejszy się również liczba spraw sądo-
wych rozpoznawanych na gruncie zmienianego przepisu. Na marginesie nadmienię, że również linia orzecznicza 
kształtuje się w większości interpretacji tak, iż na drogach publicznych w soboty, niedziele i święta opłaty nie 
mogą być pobierane. Przesądziło tu orzeczenie NSA, choć zapadały również wyroki odmienne.

Poddaję przy tym pod rozwagę redakcyjną korektę tego przepisu w postaci zamieszczenia zwrotu „w okre-
ślone dni” oraz dodania po słowie „wyznaczonym” słów „i prawidłowo oznakowanym”. Przepis brzmiałby 
więc: „Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie 
płatnego parkowania, w wyznaczonym i prawidłowo oznakowanym miejscu – w określone dni, w określonych 
godzinach lub całodobowo, z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy”.

Podkreślenia wymaga to, że pozostawienie w dyspozycji gmin możliwości wprowadzenia w uchwałach 
nazbyt dowolnych uregulowań w zakresie obowiązujących zasad dotyczących parkowania i postoju, prowadzi 
do sytuacji, w której korzystający z dróg, przyjeżdżający z innych gmin nie są zorientowani w przepisach obo-
wiązujących na terenie gminy, przez którą przejeżdżają. Trudno wymagać od obywateli tego, aby zapoznawali 
się ze wszystkimi uchwałami rad gmin obowiązującymi na trasie ich przejazdu. Podstawowe zasady obowią-
zujące na terenie całego kraju powinny być regulowane wyczerpująco w akcie rangi ustawowej i rozporządze-
niach. Zasady te powinny być zatem regulowane w uchwałach gminnych będących aktami prawa miejscowego 
i komunikowane korzystającym z dróg na umieszczanych przy drodze tablicach, znakach, w taki sposób, aby 
uczestnicy ruchu z łatwością mogli się z nimi zapoznać. Zakresem materii uchwał gminnych powinny być objęte 
jedynie aspekty ustalenia granic stref płatnego parkowania (w tym wyznaczenie miejsc uprzywilejowanych), 
jednakże niecałkowicie dowolnie, a w granicach przewidzianych ustawą, oraz wysokości opłat, limitowanych 
jednak odgórnie ustawą.

Podkreślenia wymaga też to, że strefy parkowania powinny być oznaczone wyraźnie i jednolicie we wszyst-
kich gminach, aby nie było wątpliwości związanych z tym, czy uczestnik ruchu znajduje się w jej zasięgu. 
Miejsca postojowe objęte poborem opłat powinny być jednolicie, wyraźnie (poziomo i pionowo) oznakowane 
i urządzone. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których poszczególne gminy przyjmują różny sposób zna-
kowania miejsc postojowej strefy płatnego parkowania i przyjmują różne zasady w tym zakresie.

Przy okazji procedowanego projektu celowe byłoby także rozważenie uregulowania kwestii pozostawienia 
miejsc, za które nie pobiera się opłat (w szczególności przy urzędach, sądach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, 
innych obiektach użyteczności publicznej), i wprowadzenie w tym zakresie obowiązków przewidzianych ustawą.

Trzeba dostrzec, że w coraz większej liczbie gmin spotykamy się z sytuacjami masowego rozszerzania 
stref płatnego parkowania, obejmowania nimi mieszkańców pozostawiających samochody przy budynkach, 
w których zamieszkują czy pracują, przez co uniemożliwia się im korzystanie na zasadzie wyboru i wedle 
potrzeb z własnego środka transportu. Poprzez wprowadzanie wysokich opłat i rozległych, usytuowanych na 
wielokilometrowych obszarach (w tym w dużych odległościach od ścisłego centrum miast) stref płatnego par-
kowania obywatele zmuszani są pośrednio do korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz zaprzestania 
używania własnych środków transportu. Dochodzi do sytuacji, w których na wielokilometrowych obszarach 
nie ma bezpłatnych miejsc parkingowych, istnieją tam wyłącznie miejsca płatne. Przy realizowaniu polityki 
preferencji dla komunikacji zbiorowej należałoby mieć jednak równocześnie na względzie problemy i utrud-
nienia dotyczące obywateli, ich indywidualne potrzeby w zakresie sposobu komunikacji oraz zapewnienie 
odpowiedniej równowagi ilościowej pomiędzy płatnymi a bezpłatnymi miejscami parkingowymi. Wspomnę 
tu chociażby o potrzebach obywateli w zakresie dostępności do bezpłatnych miejsc parkingowych, którzy ze 
względu na charakter wykonywanej pracy czy znaczne odległości miejsca zamieszkania od miejsca pracy, 
muszą korzystać z prywatnych środków transportu. W szczególności problem dotyka pracujących rodziców 
dowożących swoje dzieci do żłobków, szkół, przedszkoli czy na zajęcia edukacyjno-sportowe, w przypadku 
których z uwagi na czas pracy często niemożliwe staje się wykonanie tych czynności za pośrednictwem środków 
komunikacji zbiorowej. Podobnie jeśli chodzi o inne osoby, dla których ze względu na różnorakie okoliczności 
poruszanie się środkami komunikacji zbiorowej stanowi utrudnienie.
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Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do obowiązującej ustawy o drogach publicznych, 
zgodnie z przepisem art. 13b ust. 2 tej ustawy strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charaktery-
zujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu 
zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, 
w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia 
preferencji dla komunikacji zbiorowej.

W ustawie nie zawarto jednak definicji w zakresie tego, co należy rozumieć przez znaczny deficyt miejsc 
postojowych, przez co gminy nierzadko stosują ten przepis rozszerzająco i wyznaczają strefy płatnego parkowania 
w miejscach, w których taki deficyt nie występuje, a jedynie w celu pozyskania większych środków do budżetu.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W nocy z 27 maja na 28 maja 2017 r., po północy, w spokojnym C. koło G. kilkanaście osób napadło na 

mieszkających obok Ukraińców. Doszło nie tylko do wyzwisk, ale także do agresji fizycznej i pobicia kilku 
z nich oraz właściciela firmy, który ich zatrudniał i wystąpił w ich obronie. Właściciel firmy (…) z C. zatrudnia 
legalnie 24 Ukraińców. W ataku na nich użyto rozbitych butelek, sztachet i kija bejsbolowego.

W związku z tym, że fala agresji na podłożu nienawiści narodowościowej i rasowej w Polsce wzrasta, py-
tam: jakie Pan Minister zamierza podjąć kroki, aby ją powstrzymać? Proszę o informację, ile tego typu spraw 
Policja prowadziła w roku 2016, a także ile spraw prowadzi w tym roku.

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej Programu Operacyjnego 

„Infrastruktura i środowisko”, poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii 
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”.

Pytanie dotyczy tego, czy w kolejnym konkursie, według harmonogramu ogłaszania konkursów przewi-
dzianych na III kwartał 2017 r., będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę nowych instalacji elek-
trycznych wykorzystujących siłę wiatru. A jeśli w tym konkursie takie inwestycje nie są przewidziane, czy 
wiadomo, czy i kiedy będą przewidziane, np. w 2018 r.?

Według obowiązującego szczegółowego opisu priorytetów działanie tego typu jest przewidziane: „wsparcie 
będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru”. 
Wskazany jest też typ projektów: „budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej 
lądowych farm wiatrowych”. W ostatnim konkursie możliwe były jednak instalacje wykorzystujące biomasę, 
promieniowanie słoneczne lub energię geotermalną do produkcji cieplnej. Wytwarzanie energii elektrycznej 
było wykluczone. Proszę o rzeczowe doprecyzowanie informacji zawartej w opisie priorytetu.

Proszę o udzielenie szczegółowej pisemnej odpowiedzi na zadane pytanie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę o utrzymanie rekompensat wodno-środowiskowych dla 

polskich hodowców karpi.
W myśl stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. środowiska sektora ry-

backiego wyrażają zaniepokojenie odnośnie do zamiaru odebrania 92 milionów euro zapisanych w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i morze” na lata 2014–2020 na realizację tzw. rekompensat wodno-środowiskowych 
na stawach karpiowych.

Wspomniane rekompensaty mają na celu zabezpieczenie funkcji pozaprodukcyjnych stawów karpiowych 
przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności prowadzenia gospodarstw rybackich. Głównym założeniem 
wspomnianych działań jest hodowanie ryb w tradycyjnych stawach ziemnych, zachowanie bioróżnorodności, 
a także częściowe rekompensowanie rybakom kosztów stosowania tego systemu. Dzięki temu wsparciu rybacy 
otrzymują częściowy zwrot poniesionych kosztów w tradycyjnej hodowli karpia.

Wspomniane środki pozwoliłyby na oszczędności nakładów z własnych budżetów na ochronę przyrody 
w stawach, a wygospodarowane pieniądze w dużej mierze byłyby przeznaczone na inwestycje unowocześnia-
jące gospodarstwa.

Hodowcy ryb słodkowodnych są, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, rolnikami, podatnikami w za-
kresie podatku rolnego. Rolnicy w krajach UE wspierani są poprzez dopłaty bezpośrednie. Odebranie polskim 
hodowcom rekompensat doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności polskich karpi na rynku europejskim.

Wnoszę o analizę przedstawionych tu uwag i faktów oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświad-
czenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej możliwości utworze-

nia miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego w Nowogrodzie Bobrzańskim, w budynku jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Budynek jednostki OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim budowany był z myślą o utworzeniu bazy ZRM 
poprzez wydzielenie specjalnych pomieszczeń, przy współfinansowaniu ze środków UE. Jednocześnie istnieje 
bardzo duża potrzeba utworzenia stacji takiego zespołu w Nowogrodzie Bobrzańskim m.in. z uwagi na prze-
bieg ważnej i wykorzystywanej zarówno przez transport towarowy, jak i osobowy krajowej drogi nr 27 (na 
której często dochodzi do wypadków i kolizji), możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowych wymagających 
interwencji zespołów ratunkowych w związku z przepływającą rzeką Bóbr oraz ze względu na terminowość 
zabezpieczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców gminy.

W związku z powyższym utworzenie stacji ZRM w Nowogrodzie Bobrzańskim jest ważne i uzasadnione. 
Plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego winien zawierać tę stację w swoich zapisach. 
Proszę o przekazanie informacji w rzeczonej sprawie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę o podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępno-

ści do świadczeń z zakresu radioterapii dla mieszkańców województwa lubuskiego. W marcu bieżącego roku 
resort ogłosił konkursy ofert na wybór realizatorów następujących zadań: zakup aparatury diagnostycznej dla 
wczesnego wykrywania nowotworów oraz doposażenie zakładów radioterapii w Polsce. Konkursy dotyczą 
istniejących już ośrodków radioterapeutycznych, jednocześnie uniemożliwiając dostęp do sprzętu dopiero 
tworzonym placówkom.

Wobec tego istnieje potrzeba uzupełnienia zapisów kryteriów wspomnianych konkursów lub zapewnienia 
ich zmiany w 2018 r., o co wniósł do ministerstwa samorząd województwa lubuskiego. W bieżącym roku w celu 
zwiększenia jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych w lubuskim Wielospecjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim powstał ośrodek radioterapii. W placówce tej występuje 
obecnie potrzeba doposażenia w 2 akceleratory. Niestety, ogłoszenia o konkurach uniemożliwiają przystąpienie 
do nich nowo powstałych ośrodków.

Wnoszę zatem o przedstawienie informacji, czy istnieje realna możliwość przystąpienia do konkursu jeszcze 
w 2017 r. W przypadku braku możliwości rozszerzenia zakresu postępowania w bieżącym roku proszę o in-
formację, czy konkurs ogłoszony w 2018 r. pozwoli na ubieganie się o środki na wyposażenie wspomnianego 
ośrodka onkologicznego.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Zdrowie jest wartością nie do przecenienia. Wiedzą to doskonale pacjenci, którzy na co dzień borykają się 
z zakupem w aptekach przepisanych przez lekarzy leków. W związku z procederem nielegalnie wywożonych 
leków jest dziś problem z zakupem 185 medykamentów. Proceder nielegalnego wywozu kwitnie, ponieważ 
większość postępowań w sprawie zostaje umorzonych ze względu na nieprecyzyjny zapis art. 125 w ustawie – 
Prawo farmaceutyczne. Zawarte w redakcji tego artykułu słowo „podejmuje” powoduje, że śledczy gremialnie 
umarzają postępowania w przypadku ewidentnych prób wywozu poszukiwanych medykamentów.

W związku z tym proszę o informację, czy jest przewidywana nowelizacja wspomnianego artykułu usta-
wy – Prawo farmaceutyczne, tak by zapisy jednoznacznie określały prowadzoną działalność i aby tym samym 
postawić tamę nielegalnemu wywozowi poszukiwanych leków.

Jan Maria Jackowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, do pełniącego obowiązki preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny oraz do dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzego Szafranowicza

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie ogłoszenia przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia konkursu na świadczenia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane 
w hostelu (kod zakresu świadczeń kontraktowych: 04.2726.021.02). Podkreślenia wymaga, iż rozporządzenie 
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
wymienia „świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu, jako pobyt 
w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię 
grupową” w grupie świadczeń gwarantowanych.

Według przekazanych mojej osobie informacji, obecnie na terenie województwa śląskiego nie działa żaden 
podmiot leczniczy udzielający przedmiotowych świadczeń, a ponadto przez ostatnie lata nie były ogłaszane 
postępowania konkursowe w tym zakresie, pomimo zgłoszeń świadczeniodawców, w szczególności Fundacji 
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej, która kilkakrotnie występowała do NFZ 
z prośbą o ogłoszenie w województwie śląskim konkursu na gwarantowane świadczenia dla uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych prowadzone w hostelu. Niestety, za każdym razem padała odpowiedź wskazująca 
na brak planów w zakresie przeprowadzenia postępowań konkursowych w tym zakresie.

Jak się wydaje, obowiązek ogłaszania konkursu na programy hostelowe wynika z przepisów ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności z art. 6 określającego 
zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz art. 65 
ustawy wskazującego, że ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadzie zapewnienia ubezpieczonemu równe-
go dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Innymi słowy, jak się zdaje, liczba zakontraktowanych świadczeń 
mających na celu wspieranie dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest niewystar-
czająca w stosunku do potrzeb pacjentów. Biorąc pod uwagę, iż program hostelowy stanowi ważną kontynuację 
programu leczenia, zapewnienie dostępu do tego typu opieki psychosocjalnej w dużym stopniu może poprawić 
trwałość efektów terapii i reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychotropowych.

Mając powyższe na uwadze, proszę o wskazanie, czy – a jeśli tak, to kiedy i na jakich warunkach – Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ ogłosi konkurs na świadczenia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktyw-
nych udzielane w hostelu. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wskazanie powodów, dla których 
takowy konkurs nie zostanie ogłoszony.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zwrócili się z prośbą o pomoc mieszkańcy Kopalina (wieś w województwie pomorskim, 

w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo), którzy są zbulwersowani sposobem realizacji inwestycji 
drogowej w ich miejscowości. Chodzi o drogę leśną, która prowadzi przez las przy Jeziorze Kopalińskim 
i dochodzi do plaży. Dzisiaj jest to szlak pieszo-rowerowy długości ok. 2 km i szerokości nie większej niż 3 m, 
po którym od ponad 20 lat nie można jeździć samochodem. Projekt przeprowadzenia w tym miejscu drogi dla 
samochodów powstał w lecie ubiegłego roku. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym został on ostro 
skrytykowany. Zyskał jednak akceptację władz gminy, która boryka się z ogromnymi problemami finansowymi 
– droga miała uzyskać zewnętrzne finansowanie. 

Stworzono projekt „Rozwiązanie problemów komunikacyjnych pasa nadmorskiego gminy Choczewo”, któ-
ry zakłada dojazd z Lubiatowa na plażę drogą jednokierunkową i powrót tą właśnie leśną drogą do Kopalina. 
Droga z Lubiatowa jest drogą gruntową, na której od dawna był dopuszczony ruch samochodowy, natomiast 
drogi z plaży do Kopalina fizycznie nie ma. Nie przewiduje jej plan zagospodarowania terenu, przebiegała-
by przez obszar chronionego krajobrazu i częściowo przez teren objęty ochroną archeologiczną z powodu 
obecności zabytkowych kurhanów. Aby ją wybudować, trzeba usunąć kilkaset drzew (zostały już wycięte), 
prace powinny być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a póki co w pobliżu zabytkowych 
kurhanów pracownicy leśni palą ogniska. W sprawie budowy tej drogi nadleśnictwo współpracuje z wójtem 
gminy na podstawie uchwały XXXI/181/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. Porozumienie 
przewiduje partycypację gminy w kosztach budowy. Koszt budowy odcinka drogi to zgodnie z dokumentacją 
przetargową 2.006.502,07 zł.

5 kwietnia 2017 r. ogłoszony został przetarg (nr 59210) na budowę, wykonawca został wyłoniony 20 kwietnia 
2017 r. Ma zbudować drogę do końca czerwca br. Nadleśnictwo nie starało się o pozwolenie na budowę, uważa 
że nie jest mu ono potrzebne, gdyż przedmiotowa droga leży na terenie Lasów Państwowych, złożyło jedynie 
zawiadomienie do starostwa powiatowego o przebudowie drogi. Wójt natomiast najpierw złożył do regionalnej 
dyrekcji ochrony środowiska wniosek o wydanie środowiskowych warunków zabudowy, a następnie wniosek 
ten wycofał. Nikt nie określił natężenia ruchu na nowej drodze ani jej wpływu na środowisko.

Mieszkańcy uważają, że przy planowaniu budowy nie przestrzegano wszystkich przepisów prawa przewidzia-
nych w takich przypadkach. Proszę Pana Ministra o przyjrzenie się tej sprawie, szczególnie ze względu na to, że 
budowa odbywa się na terenach cennych środowiskowo, obejmujących obszar lasów chronionych. Wątpliwości 
budzi także pośpiech, z jakim wyłoniono wykonawcę. W trosce o wspólne dobro, jakim są unikalne krajobrazy 
naszego Wybrzeża, proszę Pana Ministra o odpowiedź, po przyjrzeniu się sprawie, czy w ocenie ministerstwa 
wszelkie procedury przewidziane w takich sytuacjach zostały należycie wykonane.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z kierowanymi do mnie apelami Polonii kanadyjskiej z prowincji Quebec zapytuję Pana Ministra: 

czy resort rozważa przywrócenie konsulatu w Montrealu zlikwidowanego decyzją ministra Sikorskiego? Liczna 
i zintegrowana Polonia kanadyjska skutkiem tej decyzji utraciła możliwość kontaktu z Ojczyzną. Efektem likwi-
dacji placówki dyplomatycznej w Montrealu było również zamknięcie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 
Konsulatu RP w Montrealu, którego ostateczną likwidację wyznaczono na dzień 31 marca 2017 r., co dopro-
wadziło do całkowitego odebrania grupie naszych rodaków liczącej ok. 50 tysięcy osób możliwości spotykania 
się w budynkach będących własnością Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji dotyczącej zakresu pomocy naszym rodakom 
w Kanadzie, w szczególności w prowincji Quebec. 

Czy ministerstwo przewiduje ponowną analizę sieci placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, 
znacznie uszczuplonej w poprzednich latach? 

Czy istnieje realna możliwość wsparcia Polonii w Montrealu, która od wiosny tego roku utraciła możliwość 
organizacji przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych, niezbędnych w kultywowaniu i promowaniu polskiej 
kultury i tradycji?

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej możliwości i planów ministerstwa polegających na pomocy osobom 

chorym na chorobę Niemanna-Picka typu C. 
Choroba ta prócz swego dramatycznego przebiegu związana jest również z bardzo wysokimi kosztami le-

czenia. Podawany podczas tej choroby środek znany pod nazwą Zavesca (nazwa międzynarodowa – Miglustat) 
nie jest refundowany, a koszt leku to 25 tysięcy zł. Spośród kilku osób, które zwracały się do mnie z prośbą 
o interwencję w tej sprawie, a w rodzinie których ta choroba występuje, wszystkie jednoznacznie stwierdzały, 
że koszty leczenia ich bliskich w znacznym stopniu przewyższają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra: czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie choć czę-
ściowej refundacji tak drogiego i wydawanego wyłącznie na receptę leku? Czy ministerstwo prowadzi działania 
w kierunku zwiększenia pomocy dla osób chorych na chorobę Niemanna-Picka typu C?

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Resort finansów twierdzi, że zaległy podatek, wraz z odsetkami za zwłokę, powinien zapłacić podatnik, bo 

to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozliczanie się z fiskusem. Płatnik, jeśli dopłacił brakującą kwotę, 
może wystąpić o zwrot nadpłaty, czując się odpowiedzialny za poprawne potrącanie zaliczki. Eksperci się z tym 
nie zgadzają. Wskazują, że ciężar odpowiedzialności za potrącone i wpłacone zaliczki spoczywa na płatniku, 
a nie na podatniku.

Problem powstaje, gdy pracodawca zorientuje się, że np. nie doliczał do przychodu świadczeń niepieniężnych 
albo nadal odliczał 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, mimo że przekroczyły one w przypadku pra-
cownika twórcy limit wynoszący 42 tysiące 764 zł, a więc, mówiąc krótko, jeśli pracodawca potrącał i wpłacał 
zaliczki na PIT w zaniżonej wysokości. W praktyce w takiej sytuacji płatnicy korygują PIT-11 (tj. informację 
o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i dopłacają brakującą kwotę wraz z odset-
kami za zwłokę.

Problem polega na tym, że w PIT-11 można skorygować zaniżony dochód pracownika lub zawyżone koszty, 
ale nie wysokość wpłaconych zaliczek. Muszą być one podane w takiej kwocie, w jakiej zostały faktycznie 
zapłacone w mijającym roku.

W związku z powyższym pragnę zapytać Pana Ministra, czy resort planuje zmiany w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Rak prostaty to drugi po raku płuc najczęściej diagnozowany nowotwór u mężczyzn. Rocznie rozpoznaje 

się na świecie ok. 1,1 miliona nowych przypadków. W Polsce roczna zachorowalność wynosi ok. 9 tysięcy, 
a śmiertelność – blisko 4 tysiące. Szczyt zachorowań występuje około siedemdziesiątego roku życia, a niemal 
u wszystkich mężczyzn około dziewięćdziesiątki znajduje się przynajmniej niewielkie ognisko tego nowotworu.

Zwrócili się do mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” w sprawie 
wprowadzenia na listę leków refundowanych enzalutamidu i dichlorku radu 223. Są to leki najnowszej generacji, 
stosowane już w wielu krajach Europy. W sprawie wprowadzenia tych leków stowarzyszenie zwracało się do 
ministerstwa zdrowia już kilkukrotnie. Do tej pory nie znalazły się jednak one na liście leków refundowanych.

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w ministerstwie prowadzone są prace nad umieszczeniem 
wspomnianych leków na liście leków refundowanych. Kiedy pacjenci z chorobą raka prostaty mogą liczyć na 
ich dostępność w ramach refundacji?

Waldemar Kraska
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Przepisy art. 312 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(dalej p.w.p.o.) dotyczą ważności wydawanych orzeczeń. Zgodnie z art. 312 ust. 1 i 2 p.w.p.o. orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność w okresie, na który 
zostały wydane, z tym zastrzeżeniem, że orzeczenia wydane na okres:

1. I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły pod-
stawowej;

2. II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.
Często poradnia psychologiczno-pedagogiczna, wydając orzeczenia, używa sformułowania „na czas nauki 

w klasie I–III” lub „na czas nauki w klasie I–VI”. Czy w tej sytuacji rodzic powinien wystąpić do poradni 
o wydanie nowego orzeczenia do klasy IV (w przypadku I etapu edukacyjnego) lub klasy V–VIII (w przypadku 
II etapu edukacyjnego)?

Po analizie treści art. 312 przepisów wprowadzających powstaje pytanie, czy należy podejść do tego zagad-
nienia ściśle literalnie, tj. czy orzeczenia wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność na okres, 
na jaki zostały wydane.

Jeżeli z treści orzeczenia wynika wprost, że jest wydane na I lub II etap edukacji, to w tym zakresie nie ma 
problemu, bo stosujemy wprost art. 312 ust. 2. Jeżeli jednak z treści orzeczenia wynika ograniczenie „na czas 
nauki w klasie I–III szkoły podstawowej lub klasy III szkoły podstawowej”, to rodzi się pytanie, czy możemy 
traktować to rozszerzająco.

Czy w takiej sytuacji szkoła powinna otrzymać od rodzica nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego na naukę w klasie IV (IV–VIII lub VII–VIII)?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf

Szanowna Pani Prezes!
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) utworzonego 

wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, dotyczącymi odmowy zwolnienia 
z kosztów sądowych postępowania o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości i konieczności 
dostosowania budynków do wymogów obszaru, proszę o informację, dlaczego w analogicznych sprawach, do-
tyczących innych obszarów ograniczonego użytkowania mieszkańcy tych obszarów byli zwalniani z kosztów 
lub były one dzielone między pozwanego i powoda (na przykład: Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt IV C 
1301/09, 2014 r.; Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt XII C 1353/13, 2016 r.; Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. 
akt XII C 563/2013/15), a w przypadku mieszkańców Śląska jest inaczej.

Mieszkańcy OOU wprowadzonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego dotknięci są następującymi 
szkodami:

1. spadek wartości nieruchomości związany z oddziaływaniem hałasu pochodzącego z działalności lotniska 
(operacje lotnicze),

2. konieczność poniesienia kosztów izolacji akustycznej domów położonych na terenie obszaru.
Szkody te wynikają wyłącznie z winy właściciela lotniska, a utworzenie OOU – z przepisów prawa. Jeśli 

na jakimś obszarze przekroczone są normy hałasu i nie ma możliwości przeciwdziałania tym przekroczeniom, 
to na podstawie przepisów prawa o ochronie środowiska konieczne jest ustanowienie OOU. Na terenie OOU 
budynki muszą spełniać podwyższone standardy izolacji akustycznej, co podnosi koszty ich budowy bądź 
przebudowy i obniża wartość działek budowlanych ze względu na wyższe koszty budowy.

Mieszkańcy OOU ponoszą wymierne straty i domagają się odszkodowań za utratę części wartości nierucho-
mości i koszty przystosowania ich domów do wymagań określonych w uchwale o utworzeniu OOU.

Uzasadnienie odmowy zwolnienia z kosztów sądowych w procesach o odszkodowania tym, że mieszkańcy 
mieli możliwość przeznaczyć swoje oszczędności na koszty sądowe, nie ma tu zastosowania, skoro postępowanie 
nie wynika z ich inicjatywy, tylko z okoliczności od nich niezależnych.

Wskazywanie przez sąd uzyskania środków na koszty sądowe wskazuje na niezrozumienie sytuacji miesz-
kańców. Skoro ich nieruchomości, będące najczęściej większością ich majątku, straciły właśnie na wartości 
wskutek decyzji od nich niezależnej, są oni w trudnej sytuacji materialnej. Sprzedaż sugerowana przez sąd 
powodowałaby dla nich natychmiastową dużą stratę.

W analogicznych sprawach sądy w Warszawie i Poznaniu w uzasadnieniach wyroków brały pod uwagę 
odpowiedzialność pozwanego, portu lotniczego – w przypadku OOU lotniska w Pyrzowicach sytuacja jest 
dokładnie taka sama – a sąd w Katowicach odmawia zwolnienia z kosztów sądowych postępowania. Czym 
spowodowana jest ta różnica? Czy istnieje możliwość, by sądy uwzględniały interes poszkodowanych miesz-
kańców OOU portu lotniczego w Pyrzowicach?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Zbliża się setna rocznica powstania Polskich Kolei Państwowych.
Muzeum Narodowe w Szczecinie prowadzi gryficką wystawę kolejnictwa. Chcę zaproponować podjęcie 

wspólnych działań na rzecz utworzenia na bazie tej wystawy Polskiego Muzeum Kolejnictwa w Gryficach. 
Przemawia za tym bogata wystawa, historia miasta powiązanego z kolejnictwem oraz kolej wąskotorowa, która 
została odtworzona dzięki funduszom unijnym.

To tu w 1945 r. przybywali osadnicy ze wschodnich regionów Polski i jako pionierzy przywracali transport 
kolejowy.

Pani Premier, zachęcam do działania w tym obszarze. Ze swojej strony, jako senator RP, deklaruję poparcie 
działań.

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Problem dotyczący miejsc w przedszkolach powstał głównie z powodu cofnięcia obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Sporo z nich zostało w przedszkolach, zabierając tym samym miejsca najmłodszym dzieciom. 
Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych 
człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, 
procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym 
i zawodowym.

W związku z ogromnym w skali Polski problemem dotyczącym miejsc w przedszkolach pozwalam sobie 
wystosować zapytania dotyczące następujących kwestii.

1. Ile obecnie jest miejsc w przedszkolach?
2. Ile miejsc dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków brakuje w skali kraju?
3. Jakie są prognozy na kolejne lata?
4. Jak w takiej sytuacji radzą sobie inne państwa, jak np. Szwecja, Dania, Niemcy i Francja?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Ten rok będzie kolejnym rokiem wzrostu zainteresowania wakacjami w Polsce. W związku z tym zwracam 

się z pytaniem: czy ministerstwo monitoruje przygotowania PKP do sezonu wakacyjnego 2017? W szczególności 
mam na myśli zapewnienie połączeń kolejowych do miejsc wypoczynku takich jak Świnoujście, Międzyzdroje 
czy Kołobrzeg oraz Darłowo z różnych kierunków Polski. 

Czy ministerstwo będzie zachęcać Polaków do przesiadania się z samochodów do pociągów, autobusów lub 
samolotów na czas podróży wakacyjnych, aby zapewnić bezpieczny i spokojny dojazd? 

Proszę o informację, czy PKP ma odpowiednią liczbę wagonów na zapewnienie komfortowej podróży 
w pociągach, aby przejazd pociągiem nie oznaczał kilkugodzinnego stania na korytarzu wagonu. 

Proszę też o informację, na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby podróżujące pociągami wspólnie z dziećmi. 
Ponadto proszę o informację, jakie relacje dalekobieżnych pociągów sezonowych będą uruchamiane ze 

Świnoujścia i Kołobrzegu na czas wakacji.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oświadczenie dotyczy przyszłości lotnisk w Polsce po Brexicie.
Zwracam się z pytaniem o plan działań dla lotnisk regionalnych w Polsce po zmianie ruchu pasażerskiego 

wywołanej przez wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy ministerstwo przewiduje działania wspie-
rające lotniska w przypadku zmniejszenia dochodów z tytułu obsługi pasażerów?

Czy w ministerstwie są prowadzone prace nad rozwojem sieci połączeń regionalnych lotów np. w relacji 
Szczecin – Lublin, Szczecin – Rzeszów lub Szczecin – Radom?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

W związku z coraz większą popularnością wypoczynku na polskich plażach w czasie wakacji zwracam się 
z pytaniem do Ministerstwa Zdrowia, czy monitoruje zabezpieczenie opieki medycznej i pierwszej pomocy 
w rejonach uznawanych za wakacyjne.

W szczególności mam na myśli krótki czas dojazdu karetek pogotowia do osób potrzebujących pomocy oraz 
liczbę świadczeń udzielanych w szpitalach i przychodniach.

Proszę o informację ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. To coraz popularniejszy cel 
wakacyjnych podróży Polaków wskutek lepszej infrastruktury drogowej łączącej Warszawę i Śląsk z rejonem 
Świnoujścia, Międzyzdrojów, Dziwnowa, Rewala i Mrzeżyna oraz Kołobrzegu.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Wśród osób, którym jako społeczeństwo jesteśmy winni pomoc socjalną, szczególną pozycję zajmują osoby 

samotnie wychowujące dzieci. W większości są to matki. Ich trud jest nie do przecenienia, a pomoc dla osób, 
które znalazły się w takiej sytuacji – bez wątpienia zasadna.

Jednocześnie jednak istnieje zjawisko (nie tylko w Polsce, na przykładzie USA zostało ono opisane m.in. 
przez Philipa Zimbardo w książce „Gdzie ci mężczyźni?”) sięgania po tę pomoc przez osoby, które jedynie 
formalnie, a nie merytorycznie, się do niej kwalifikują. Mam tu na myśli sytuację, gdy rodzice pozostają bez 
ślubu, jednak są w kontakcie, wspierają się materialnie, społecznie i organizacyjnie. Osoby najbardziej radykalnie 
oceniające to zjawisko mówią wprost o „premii za brak ślubu” lub o „fikcyjnych rozwodach” branych po to, 
by dostać miejsce w przedszkolu. Stawiany jest też zarzut, że prawodawca działa w ten sposób na niekorzyść 
trwałości rodzin, gdyż faktycznie zdarza się, że dwie pary z dzieckiem, które mają podobną sytuację, a różnią 
się tylko tym, że jedna sformalizowała związek, a druga nie, są różnie traktowane przy przydzielaniu miejsc 
w przedszkolach czy świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Taki stan rzeczy wydaje się niesprawiedliwy.

Gdy byłem wiceprezydentem odpowiedzialnym za przydział miejsc we wrocławskich przedszkolach, prze-
prowadziłem zmianę, która w moim mniemaniu regulowała nieco ten problem. W jej myśl dodatkowe punkty 
dla „osoby samotnie wychowującej dziecko” przyznawano tylko w czterech przypadkach:

– ojciec dziecka nie został zgłoszony przy urodzeniu i od początku był nieznany;
– po śmierci jednego z rodziców;
– po rozwodzie, co ważne, z pełnym ograniczeniem praw rodzicielskich jednej strony; 
– gdy jedno z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności.
Przepisy te zostały po jednym roku uchylone jako niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem krajowym.
W związku z tym chciałbym zapytać, czy nie uważa Pani Minister, że potrzebne jest doprecyzowanie 

w prawie krajowym statusu osób samotnie wychowujących dzieci i kwalifikujących się z tego tytułu do pomo-
cy społecznej. Zmiana pomogłaby uniknąć zarzutów, że status ten jest kuszący i przez niektórych specjalnie 
wybierany z pobudek materialnych.

Jednocześnie warto by też przyjrzeć się sytuacji osób, które formalnie są w związkach małżeńskich, ale 
nie mogą z tego powodu liczyć na żadne wsparcie (np. gdy ich współmałżonkowie wybrali włóczęgostwo jako 
sposób na życie). Takie osoby w ośrodkach pomocy społecznej często nie są traktowane jako samotne i, co 
więcej, często nie mogą załatwić podstawowych formalności bez podpisu współmałżonka.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

W minionych tygodniach miałem okazję uczestniczyć w spotkaniach z delegacją parlamentarną posłów 
z Litwy. Rozmowy obudziły w obu stronach nadzieję na poprawę stosunków dyplomatycznych między krajami.

Jedną z inicjatyw mających na celu pobudzenie współpracy bilateralnej jest chęć zorganizowania obchodów 
kroczących na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez oba kraje. Do współtworzenia tego projektu 
chcielibyśmy zaprosić także Łotwę, Estonię oraz Finlandię.

Wydarzenie to pozwoliłoby pokazać jedność państw, które w swojej burzliwej historii posiadają podobne 
doświadczenia, oraz podkreśliłoby jedność geopolityczną krajów różniących się wielkością, położeniem i kul-
turą. Dobrym terminem obchodów wydaje się maj 2018 r.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytanie o ocenę zasadności, a także realności wspomnianego 
przedsięwzięcia. Proszę także o odpowiedź, czy MSZ jest gotów podjąć się roli koordynatora ze strony polskiej 
obchodów.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 4 kwietnia 2013 r. została sprzedana spółka Skarbu Państwa Archimedes SA. Oferent prywatny 

kupił 85% akcji, pozostałe zaś przekazano pracownikom, jak stanowi ustawa o prywatyzacji spółek Skarbu 
Państwa. Te 85% akcji zostało sprzedane za ok. 9,556 mln zł, a w ich posiadanie wszedł prywatny inwestor, 
którzy wcześniej wykupił już co najmniej 4 spółki Skarbu Państwa, korzystając z możliwości i korzystnych 
warunków. Inwestor, którzy przejął większość akcji, był w tym czasie jedynym oferentem, a kwota, za którą 
kupiono wymienioną spółkę, została zdecydowanie zaniżona w stosunku do realnej wartości.

Należy pamiętać, że Archimedes SA była spółką aktywną, ok. 30–35% przychodów stanowił eksport. 
Poza tym firma posiadała aż 80% udziałów w rynku polskim w produkcji urządzeń pneumatycznych i 20% 
udziału w produkcji urządzeń hydraulicznych. Warto podkreślić, że spółka nie była w stanie upadłości ani 
w likwidacji, pozostawała w chwili prywatyzacji w bardzo dobrej kondycji finansowej, bez żadnych zadłużeń 
w bankach. Wręcz przeciwnie, w momencie sprzedaży w kasie spółki pozostawała nadwyżka gotówki w kwo-
cie ok. 0,5 mln zł. Sama wartość marki Archimedes jest trudna do oszacowania, a gdy uwzględni się jeszcze 
wysokość potencjalnych zysków, które spółka mogłaby wygenerować przez kolejne kilka lat, uzyskamy kwotę 
znacznie przewyższającą tę, za którą Archimedes SA została sprzedana.

Nie bez znaczenia pozostaje także lokalizacja spółki – położona ona była w ścisłym centrum Wrocławia. 
W skład majątku spółki wchodził biurowiec, którego część wynajmowano na korzystnych warunkach firmie 
Wiązów, a także hala produkcyjna (o powierzchni ponad 10 000 m2), duży parking oraz działki wokół budynków. 
Są to atrakcyjne nieruchomości, bardzo łatwe do spieniężenia na rynku. Oprócz nieruchomości spółka posiadała 
także środki trwałe: rozbudowany park maszynowy o wartości rynkowej ok. 5–10 mln zł oraz bieżące zapasy 
materiałowe, w tym gotowe części zapasowe do produkowanych urządzeń o wartości ok. 5 mln zł.

O sprawie informowałem ministra Skarbu Państwa już 6 czerwca 2013 r., po zgłoszeniu nam problemu przez 
wrocławskich obywateli. Jednakże pan minister nie doszukał się w prywatyzacji żadnych uchybień. Obecnie, 
po 4 latach, niestety sprawdzają się przypuszczenia osób wątpiących wówczas w uczciwość prywatyzacji. Z in-
formacji, które do mnie napływają, wynika, że nabywca sprzedał działkę 4/147 za ponad 2 mln zł, a obecnie 
wystawia oferty na odkupienie części hali na działce 4/158, wyceniając je na kwotę ok. 21 mln zł. Do sprze-
daży pozostaje jeszcze sam biurowiec na działce 4/157 wraz z gruntem, warty kolejną kilkumilionową kwotę. 
Przypominamy, że inwestor wykupił spółkę za jedynie 9,5 mln zł.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy istnieje możliwość ponownego zbadania rzetelności 
wyceny spółki Archimedes SA w związku z jej prywatyzacją.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem i jednocześnie prośbą w zakresie przywrócenia zlikwidowanego w 2011 r. urzędu 

pocztowego w Skomielnej Białej, w gminie Lubień. Od ponad sześciu lat trzy tysiące mieszkańców wspo-
mnianego sołectwa pozbawionych jest obsługi pocztowej, którą przejął urząd pocztowy w oddalonym o 15 km 
Lubniu. Likwidacja została zrealizowana wbrew wszelkim zapewnieniom regionalnego kierownictwa Poczty 
Polskiej o utrzymaniu punktu pocztowego w Skomielnej Białej. Pragnę podkreślić, że decyzja ta nie przyniosła 
żadnych korzyści ekonomicznych, gdyż do czasu likwidacji jednostka w Skomielnej Białej była obsługiwana 
przez trzech doręczycieli i jedną osobę pracującą w tzw. okienku, a transport poczty do współpracującego urzędu 
pocztowego w Rabce Zdroju zapewniał jeden osinobus transportujący pocztę rano i wieczorem na dystansie 
5 km. Po reformie doręczyciele korzystają z trzech samochodów, pokonując codziennie odległość po 30 km 
każdy, i dodatkowo nieproporcjonalnie zwiększona została obsługa urzędu pocztowego w Lubniu.

Oprócz kwestii stricte ekonomicznych istotny z punktu widzenia mieszkańców i władz sołectwa jest aspekt 
bezpieczeństwa, gdyż obecnie mieszkańcy chcący skorzystać z większości usług pocztowych muszą pokony-
wać po 30 km w obie strony po bardzo zatłoczonej Zakopiance, drodze słynnej ze stopnia niebezpieczeństwa 
komunikacyjnego w skali całego kraju, zwłaszcza obecnie, gdy trwają prace przy budowie nowej nitki tego 
traktu drogowego.

Wspomniana reforma znacznie utrudnia życie mieszkańcom Skomielnej Białej, stąd apeluję o utworzenie 
placówki pocztowej lub choćby jej filii w tej miejscowości, zwłaszcza że pani premier Beata Szydło wyraźnie 
oświadczyła, że istnieją szerokie możliwości otwierania nowych placówek pocztowych.

W opisywanej sytuacji istnieje silna potrzeba takiego kroku, zwłaszcza że władze gminne przygotowały na 
potrzeby uruchomienia punktu pocztowego wyremontowane pomieszczenia w doskonałej lokalizacji – w ośrodku 
zdrowia w Skomielnej Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dwóch dróg krajowych nr 7 i 28 oraz 
apteki, gabinetów lekarskich i biblioteki.

Na początku bieżącego roku do władz sołeckich skierowano pismo z Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej, 
w którym zapewniano o rychłym uruchomieniu punktu pocztowego w Skomielnej Białej, jednak do tej chwili 
zapewnienia te pozostają niespełnione, podobnie jak nierozwiązany jest narastający problem mieszkańców tej 
miejscowości.

W związku z przedstawionym tematem zapytuję Pana Ministra, jakie działania zamierza lub może Pan 
podjąć, aby w relatywnie krótkim czasie w Skomielnej Białej przywrócić punkt usług pocztowych. Biorąc 
pod uwagę racjonalne argumenty oraz pilne potrzeby mieszkańców, podkreślam swoje całkowite poparcie dla 
wszelkich zabiegów, dzięki którym będą oni mogli wkrótce posiadać bezpośredni dostęp do takiego standardu 
jak usługa pocztowa.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku ze skargą obywatela RP, który podczas rejestrowania zakupionego pojazdu 

mechanicznego napotkał na problem. W przekonaniu o słuszności wątpliwości tej osoby zwracam się z uprzejmą 
prośbą o wskazanie rozwiązania opisanego problemu.

Od początku 2017 roku obowiązuje zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. 
Klasyfikację „pojazdów samochodowych innych” poszerzono o konkretne podkategorie. Kategoria L7e, obej-
mująca czterokołowce, została podzielona na dwa podrodzaje:

– L7e-B1 (czterokołowiec terenowy)
– L7e-B1 (pojazd typu side by side buggy).
W przypadku czterokołowców terenowych nie zastosowano ograniczenia w postaci mocy silnika. Obowiązujące 

w polskim prawie rozporządzenie w sprawie warunków pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
zgodnie z § 9e dopuszcza rejestrację czterokołowców, których moc silnika nie przekracza 15 kW. Nie ma kate-
gorii dla mocy powyżej 15 kW. Pojawił się dylemat, w jaki sposób traktować czterokołowce o mocy większej.

Doszło do sytuacji, w której urzędnik, uznaniowo decydując o kategorii rejestrowanego pojazdu, przypisał 
kategorię wybraną z dostępnych w systemie, nie odpowiadającą jednak rzeczywistym danym technicznym 
pojazdu (brak odpowiedniej możliwości w istniejącym systemie). Kiedy właściciel pojazdu udał się na stację 
diagnostyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiono mu zaświadczenie o przeprowadzonym 
badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym (bez prawa rejestracji) z powodu niezgodności mocy 
pojazdu (przekraczającej 15 kW) z przypisaną przez urzędnika kategorią.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządy powiatu gostyńskiego od lat podejmują działania na rzecz budowy obwodnicy miasta Gostynia 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo – Kostrzyn – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz. Powiat gostyński 
przy współpracy z gminą Gostyń opracował niezbędne dokumenty dotyczące prac związanych z wybudowa-
niem łącznika, który samorząd województwa wielkopolskiego zdecydował się włączyć do całości inwestycji.

Jednak wystąpiły problemy na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 
pn. „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Łubowo – Kostrzyn – Śrem – Kunowo 
– Gostyń – Rawicz”, nr W00-11.4200.13.2014.js.21 z dnia 20.10.2015 r., na które zostało wniesione odwołanie 
i obecnie trwa procedura administracyjna z nim związana.

Generalny dyrektor ochrony środowiska przesuwa zakończenie sprawy w ustawowym terminie i brakuje 
możliwości jej ostatecznego rozstrzygnięcia. Sytuacja ta może spowodować opóźnienie w złożeniu wniosku 
w ramach uruchomienia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020” przez 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała już kilka zawiadomień w wyżej opisywanej sprawie. 
Ostatnie zawiadomienie dostępne jest na http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-
srodowiska-z-dnia-09-lutego-2017-znak-doos-oai-4200-19-2015-mko-18, i GDOŚ wskazuje w nim na datę 10 
kwietnia 2017 r. jako na nowy termin załatwienia sprawy. Niestety, mimo upływu niemal dwóch miesięcy nic się 
w tej sprawie nie zmieniło. Obecna sytuacja powoduje, że realizacja inwestycji może być zagrożona i odłożona 
w czasie nawet na lata, co byłoby fatalną wiadomością dla naszej społeczności lokalnej. Od lat samorządowcy 
i politycy walczą o budowę obwodnicy.

Szanowny Panie Ministrze!
1. Czy Pan Minister jest świadomy, że przedłużający się proces administracyjny może wstrzymać budowę 

obwodnicy?
2. Jak długo jeszcze może potrwać postępowanie wyjaśniające?
3. Kiedy mieszkańcy powiatu gostyńskiego mogą liczyć na pozytywną decyzję generalnego dyrektora 

ochrony środowiska w sprawie budowy obwodnicy?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępu do komunikacji publicznej 
na terenach wiejskich.

Uzasadnienie:
Z raportu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych 

Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk, wynika, że aż 23% gmin w Polsce charakteryzuje się szczególnie niekorzystnymi 
wskaźnikami dostępu do komunikacji publicznej.

Pomimo rozwoju wielu miast i regionów w wielu miejscowością niestety następuje regres. Do wielu miej-
scowości, zwłaszcza wschodniej Polski, kiedyś dojeżdżały tzw. PKS-y, a teraz autobus przyjeżdża tam jeden 
raz dziennie lub nie przyjeżdża w ogóle. Wielu mieszkańców, żeby normalnie funkcjonować, czyli dojechać 
do pracy, lekarza czy na zakupy, zostało zmuszonych do kupienia auta, które w ich wypadku nie jest dobrem 
luksusowym, ale niezbędnym środkiem transportu.

Nie wszyscy ludzie mogą jednak poruszać się autem. Wśród nas żyją osoby niepełnosprawne, starsze, 
schorowane, biedne, a także dzieci. Trudności w przemieszczaniu się mogą wpływać na poziom dochodów, 
wykształcenia i stan zdrowia ludności. Mieszkańcy nieposiadający auta proszą o pomoc sąsiadów, a w okresie 
szkolnym korzystają z tzw. gimbusów dowożących dzieci do szkoły. W dalszej perspektywie ludność pozbawio-
na dostępu do transportu publicznego i niemająca własnego samochodu jest spychana na margines społeczny. 
Brak dobrych połączeń transportowych i komunikacji publicznej może doprowadzić ponadto do powolnego 
„wymierania” małych miast i miasteczek.

Pomimo iż w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy został 
zaliczony lokalny transport zbiorowy, to, jak pokazuje rzeczywistość, gminy radzą sobie z tym zadaniem nie 
najlepiej. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, najczęściej są to jednak ograniczone możliwości finansowe.

Ciekawe rozwiązanie dotyczące przyznawania operatorowi prawa wyłącznego dopuszcza rozporządzenie 
(WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług pu-
blicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. W naszym ustawodawstwie art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym zabrania jednakże przyznawania operatorowi prawa wyłącznego. Stoi to 
w wyraźnej kolizji z cytowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tych sprzeczności oraz poprawę dostępu 
do komunikacji publicznej.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan Ł.G., skarżąc się na skandaliczny wyrok, który zapadł przed SO 

w Elblągu (sygn. akt. IC 34/00). Najkrócej mówiąc, pomimo wielu zarzutów proceduralnych i merytorycznych 
podczas rozpraw sądowych żadna instytucja nie pochyliła się nad tym wyrokiem, aby go zmienić i doprowadzić do 
naprawienia szkód z niego wynikających. Jak sądzę, sprawa ta potwierdza głęboką zapaść wymiaru sprawiedliwości.

Według skazanego Ł.G. radca prawny J.K., wykorzystując swoje koneksje w środowisku prawniczym, użył 
całego arsenału nieuczciwych możliwości, aby go oskarżyć i skazać. Sprawa ciągnie się od 17 lat, a dla sądów 
i prokuratury nieważne są wnioski dowodowe i procesowe, które świadczą o niewinności Ł.G. Chodzi o to, że 
spółka, której był prezesem, nie poniosła żadnej szkody wynikającej z jego decyzji, a tym bardziej z celowego 
działania, jak sugerował w pozwie z dnia 18.01.2000 r. czy we wniosku z dnia 24.01.2000 r. radca prawny J.K. 
Jak twierdzi Ł.G., zarzuty wobec niego zostały sfabrykowane na konkretne zamówienie osób robiących ciemne 
interesy na majątku Skarbu Państwa, którym pan G. odmówił ustawienia przetargu pod ich dyktando. Z tego 
powodu stał się niewygodny i postanowiono go zniszczyć.

O popełnieniu przestępstwa w sprawie IC 34/00 świadczy nadmierna przewlekłość, z jaką prowadzone było 
postępowanie, wszczęte w wyniku złożonej przez pokrzywdzonego skargi do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 
z dnia 16.04.2003 r. Prokurator PR w Kwidzynie odmówiła wszczęcia śledztwa, a następnie PO w Gdańsku wydała 
postanowienie o uchyleniu postanowienia PR w Kwidzynie i nakazała kontynuowanie śledztwa. Taki ping-pong 
trwał kilka lat. Jednakże ze względu na celowe przeciąganie postępowania doszło do przedawnienia karalności 
przewinienia radcy prawnego J.K., co skutkowało umorzeniem postępowania przez prokuraturę w kolejnych latach.

Zdaniem pokrzywdzonego, działania PR w Kwidzynie i PO w Gdańsku były celowe i miały na celu do-
prowadzenie do przedawnienia karalności czynów, jakich dokonali prawnicy. Działania takie wyczerpują zna-
miona przestępstwa stypizowanego w art. 231 §1 k.k., to jest przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza 
publicznego – zgodnie z art. 115 §13 k.k.

Konkretnie: pokrzywdzony został bezzasadnie pozbawiony możliwości rozpatrzenia swojej sprawy, na co wska-
zują postanowienie PR w Tczewie (sygn. akt. Ds. 3097/13 z dn. 22.11.2013 r.), postanowienie SR w Starogardzie 
Gdańskim (sygn. akt. II Kp 295/14) oraz postanowienie PO w Słupsku (sygn. akt. V Ds. 48/14), w którym czyta-
my, że PO w Gdańsku nie sporządzała protokołów z kontroli zakwestionowanych spraw, co świadczy o celowym 
działaniu PO w Gdańsku, mającym na celu ukręcenie sprawy. Na uwagę zasługuje też skarga o wznowienie 
postępowania z dnia 26.08.2005 r. sporządzona przez adwokat B.S., która wykazała, że podstawę rozstrzygnięcia 
stanowiły zeznania prezesa banku, a nie dowody materialne w postaci umowy, oraz że radca prawny J.K. nigdzie 
nie załączył umowy przewłaszczenia rzepaku. Wykazuje też, że sędzia ferujący orzeczenie w sprawie IC 34/00 
ani nie zobowiązał strony powodowej do przedłożenia umowy, ani z urzędu się o nią nie zwrócił.

Należy zauważyć, że w późniejszym okresie pokrzywdzony nie miał możliwości dochodzenia swoich praw, 
gdyż w roku 2005 J.K. został (…) i urząd ten sprawował do 2015 r., w związku z czym był chroniony immuni-
tetem. Obecnie J.K. jest wiceprzewodniczącym (…).

W realiach niniejszej sprawy widać wyraźnie, że prokuratorzy, radca prawny i sędziowie swoim działaniem 
naruszyli interes publiczny, co godziło w zaufanie do organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości 
i praworządności. Naruszono przede wszystkim interes prywatny pokrzywdzonego Ł.G., gdyż w efekcie tego 
działania nie miał on szans na rzetelne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie sprawiedliwego orzeczenia, które da-
wałoby mu szansę na uzyskanie odszkodowania za poniesione straty (zlicytowanie domu za kwotę 30.000 zł, 
utrata pracy a więc środków na utrzymanie, wpisanie go wraz z żoną do KRS jako dłużników niewypłacalnych).

W wyniku działania radcy prawnego J.K. i sędziego J.U. pan Ł.G. został zmuszony podpisać ugodę o spłacie 
sfabrykowanej należności, którą będzie spłacał do 2042 r. Jak mi wiadomo, od 17 lat jest on bez pracy i w efekcie 
nie będzie miał emerytury. Dzisiaj ma 57 lat i praktycznie zmarnowane przez nieuczciwych prawników życie.

Panie Ministrze, uprzejmie proszę o rozpatrzenie tej sprawy i ewentualne postanowienie o rewizji nadzwyczajnej.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kiedy w 2006 r. ukończono prowadzącą w kierunku Berlina jezdnię północną drogi A18, zakładano, że 

w latach 2007–2009 zmodernizowana zostanie również południowa jezdnia, która miała zostać rozebrana 
i zbudowana od nowa na odcinku od Olszyny do Golnic. Niestety jednak, z powodu braku środków przetarg 
na realizację tej inwestycji został odwołany, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała 
zrealizować ją przed Euro 2012, co również nie zostało wykonane.

Remont jezdni południowej znalazł się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 w załącz-
niku 1a, w którym ujęte zostały zadania możliwe do zrealizowania pod warunkiem uzyskania finansowania. 
Jednak już 23 lutego 2011 r. kolejny przetarg na przebudowę tego odcinka został anulowany, ponownie z powodu 
braku środków. Kolejna próba modernizacji została obiecana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
w ramach programu „Infrastruktura i środowisko 2014–2020”. Co więcej, inwestycja pn. „Budowa autostra-
dy A18 Olszyna – Golnice” znalazła się na liście priorytetów w projekcie dokumentu implementacyjnego do 
„Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”, co stanowiło jednocześnie podstawę do 
dofinansowania działań z funduszy unijnych.

Najnowszy projekt, w którym remont A18 się znalazł – „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 
(z perspektywą do 2025 r.)” – nie gwarantuje jednak finansowania inwestycji. Zakłada się w nim finansowanie 
poprzez spółki celowe, jednak w pierwszej kolejności rozważane jest utworzenie drogowej spółki specjalnego 
przeznaczenia dla realizacji zadania pn. „Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Częstochowa”. Remont 
A18 umieszcza się na ostatnim miejscu.

Szanowny Panie Ministrze, remont omawianej drogi stanowi kwestię niezwykłej rangi dla mieszkańców 
województw lubuskiego i dolnośląskiego, zwłaszcza dla ich gospodarczego rozwoju, gdyż droga ta zaliczana 
jest do głównych szlaków w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym.

Dlatego też uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w omawianej w tym oświadczeniu sprawie oraz o od-
powiedź na pytanie, czy istnieje realna szansa na przesunięcie planu modernizacji południowej jezdni A18 na 
listę inwestycji priorytetowych.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

W tym oświadczeniu chciałbym ponownie zwrócić uwagę na problem środowiska popegeerowskiego, które od 
1991 r. stara się zminimalizować efekty likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Tereny popegeerowskie 
w dalszym ciągu charakteryzują się nie tylko wysokim poziomem bezrobocia, ale także niewielką aktywnością 
społeczną mieszkańców i wkładem w życie codzienne naszego kraju. Wiele usprawnień, które kolejne rządy 
wprowadzały po 1991 r., przyczyniło się niewątpliwie do poprawy jakości życia, jednak od czasów programu 
osłonowo-aktywizującego z lat 1995–1997 nie odnotowano wyraźnego wsparcia dla tej grupy społecznej.

Szanowny Panie Ministrze, Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zwrócił 
ponownie moją uwagę na konieczność wprowadzenia stosownych reform. W mojej ocenie warto – korzystając 
z obecnej polityki rządu, która ma na celu ochronę i wsparcie polskich rodzin – wprowadzić nowe przepisy, 
które pomogą środowisku popegeerowskiemu przystosować się do istniejącej rzeczywistości. Niewątpliwym 
plusem są dostępne w obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 fundusze unijne, które w znacznym stopniu 
mogą pomóc w tych działaniach.

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biorąc pod uwagę szereg reform wprowadzonych przez 

obecny rząd, jest w stanie przygotować propozycje umożliwiające wsparcie dla środowiska popegeerowskiego 
i jego rodzin?

2. Z jakich obecnie programów resortowych mogą skorzystać byli pracownicy pegeerów, by zaktywizować 
społeczność lokalną?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

W dniu 15 lutego 2017 r. na zaproszenie Fundacji Startup Poland oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, w trakcie 
obrad senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaprezentowana została aplikacja KOLEO, 
która jest innowacyjną platformą informacyjno-sprzedażową biletów kolejowych w Polsce w całości opartą na 
polskiej technologii.

Podczas spotkania przedstawione zostały problemy pasażerów kolei w Polsce, związane m.in. z zakupem 
biletów na pociągi różnych przewoźników i podróże z przesiadkami. Szczegółowo omówiono także rozwiąza-
nia, które proponuje KOLEO.

KOLEO z powodzeniem sprzedaje bilety wielu przewoźników kolejowych, m.in. PolRegio (Przewozy 
Regionalne) czy SKM w Trójmieście. Niestety bilety na międzyregionalne pociągi narodowego przewoźnika, 
czyli PKP InterCity, wciąż nie są dostępne w KOLEO. PKP InterCity nie chce nawiązać współpracy z polskim 
innowacyjnym systemem sprzedaży biletów, który dowiódł swojej skuteczności i niezawodności, działając 
bezawaryjnie od momentu uruchomienia w 2015 r.

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasa-
żerskich”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 26 kwietnia 
2017 r. w Łodzi, stwierdzono, że: system KOLEO, niezależnie od systemu Kurs 90, wylicza ceny połączeń 
z uwzględnieniem indywidualnie przysługujących klientom ulg ustawowych i handlowych w sposób opty-
malny i atrakcyjny dla klientów; system KOLEO jako jedyny dostosowany jest do wymogów rozporządzenia 
WE 1371/2007; system KOLEO stwarza najlepszą dostępną na rynku możliwość wdrożenia rozporządzenia 
WE 1371/2007 oraz realizacji systemu KRISTK, z uwzględnieniem postulatu znajdowania najniższej ceny 
przewozu w akceptowalnym czasie, jednakże pod warunkiem nawiązania współpracy między operatorem 
KOLEO, spółką Astarium, i przewoźnikami kolejowymi, a także przestrzegania zasad poprawności konstrukcji 
taryf biletowych.

W mediach można spotkać wiele pozytywnych opinii na temat KOLEO, m.in. w takich źródłach jak „wSieci”, 
„Gazeta Polska”, TVP, „Puls Biznesu”, Wirtualna Polska, „Rynek Kolejowy”.

W związku z powyższym oraz licznymi głosami obywateli, którzy upominają się i dopytują o możliwość 
zakupu biletów PKP InterCity poprzez platformę KOLEO zgłaszam w imieniu swoim oraz wszystkich senatorów 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapytanie, dlaczego inne systemy, w tym te z zagranicznym 
kapitałem lub oparte na obcej technologii jak np. Bilkom oparty na niemieckiej technologii HaCon, mogą 
sprzedawać bilety PKP InterCity, a polska innowacyjna spółka nadal nie może. Dlaczego polska technologia, 
stworzona w 100% z polskiego kapitału, która zatrudnia kilkunastu polskich inżynierów, wciąż nie może 
sprzedawać biletów PKP InterCity, choć mogą to robić inne podmioty?

Wnoszę, by twórcy systemu KOLEO, spółka Astarium, mogli podpisać umowę na sprzedaż biletów 
PKP InterCity na podobnych zasadach, jak inne funkcjonujące już na rynku podmioty (Bilkom, SkyCash, 
Avista/ Scheidt und Bachmann, Carlson Wagonlit Travel i inne).

Andrzej Stanisławek 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

W związku z pełnioną funkcją senatora i przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 
1996 r., zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana, jako ministra zdrowia, o podjęcie odpowiednich działań w celu 
znacznego ograniczenia w mediach publicznych reklamy leków przeciwbólowych i przeciwkaszlowych, które 
stosowane w sposób niekontrolowany, niezapisane przez lekarza, mogą w znacznym stopniu szkodzić zdrowiu 
zażywających je osób. Proponuję też ograniczenia reklamy wszystkich środków farmaceutycznych i suplemen-
tów diety, ponieważ ich nadużywanie nie poprawia zdrowia naszego społeczeństwa.

Umieszczanie w tego typu reklamach informacji o tym, że stosowanie takiego leku należy skonsultować 
z lekarzem lub farmaceutą, może nie być wystarczającym ostrzeżeniem, ponieważ pacjent nie jest zobligowany 
do takiej konsultacji i może z niej nie skorzystać.

W trosce o zdrowie obywateli i uniknięcie szkodliwych skutków niekontrolowanego stosowania środków 
farmaceutycznych i suplementów diety bardzo proszę Pana Ministra o podjęcie stosownych działań w tym 
kierunku. Jednocześnie deklaruję pomoc w ewentualnych pracach ustawowych.

Andrzej Stanisławek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W związku z wejściem w życie nowych przepisów przewidujących konsekwencje prawne związane z brakiem 
realizacji obowiązku alimentacyjnego przez 3 miesiące przez osoby do tego zobowiązane zwracam się o roz-
ważenie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej obowiązku łożenia przez rodziców 
i inne osoby zobowiązane do alimentacji.

Bardzo wysoka skala unikania płacenia alimentów przez osoby do tego zobowiązane wskazuje, że jest 
pewne przyzwolenie społeczne na takie zachowania, a duża grupa osób będących rodzicami nie uznaje za swój 
jednoznaczny obowiązek przyczynianie się do utrzymywania swojego dziecka. Dotyczy to nie tylko dzieci bę-
dących pod opieką jednego rodzica, lecz także umieszczonych w pieczy zastępczej. Konieczne jest też większe 
uświadomienie wspomnianego obowiązku dorosłym dzieciom zobowiązanym do alimentacji swoich rodziców 
i innym osobom zobowiązanym do alimentacji, a niebędącym rodzicami dzieci, na które mają obowiązek płacić 
alimenty.

W tej sytuacji oprócz zmiany norm prawnych celowe wydaje się podjęcie działań promujących wśród osób 
zobowiązanych do alimentacji postawy odpowiedzialności za realizację swoich obowiązków. Dlatego wnoszę 
o rozważenie przeprowadzenia kampanii społecznej w tym zakresie.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie z okazji Dnia Dziecka

Prawo do szczęśliwego dzieciństwa
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, 

która pozostaje zawsze otwarta” (Jan Paweł II).
Z okazji święta dziecka pozwolę sobie na kilka refleksji dotyczących PRAW DZIECKA. Przestrzeganie tych praw 

zależy od nas, dorosłych. Jeśli będziemy je należycie respektować, zrobimy najlepszy prezent naszym pociechom nie 
tylko z okazji 1 czerwca.

Prawa dzieci są silnie umocowane w prawie międzynarodowym. Traktuje o nich Konwencja o prawach dziecka, która 
została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a która obowiązuje w 196 państwach. Polska jest 
jednym z sygnatariuszy konwencji, a od roku 2000 posiada też urząd Rzecznika Praw Dziecka, którego zadaniem jest 
bronić ich przestrzegania.

Pierwszą grupą tych praw są prawa cywilne. Przytoczę tu najpierw prawo do życia i rozwoju. Jest ono absolutnie prymarne 
i fundamentalne. W świecie bywa ono rozumiane różnie, lecz w Polsce zdajemy sobie sprawę z faktu, że dziecko w każdej 
fazie życia – od momentu poczęcia do jego pełnoletności – jest w pełni wartościową osobą, której należy się ochrona.

Dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców i poszanowania jego więzi z każdym z nich. Z tym mamy 
rosnący problem, bo coraz częściej rodzice dziecka się rozstają, po czym zostaje ono z jednym z rodziców. W takiej sy-
tuacji konieczne jest zapewnienie, by z drugim rodzicem dziecko miało systematyczny częsty kontakt, tak aby ich więź 
nie doznała uszczerbku.

Dziecko ma również prawo do tożsamości, do własnego imienia, obywatelstwa, wiedzy o swoim pochodzeniu. 
Tożsamość umożliwia mu postrzeganie siebie jako odrębnej od innych i niepowtarzalnej istoty ludzkiej. Dzięki temu 
rozumie ono, że jest kimś wyjątkowym.

Istotnym prawem jest prawo do wolności, godności, szacunku i nietykalności osobistej oraz prawo do wolności od 
przemocy fizycznej lub psychicznej. Zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w całym społeczeństwie i państwie dziecko 
powinno doświadczać bezpieczeństwa i umacniać poczucie własnej wartości.

Adekwatnie do liczby przeżytych lat dziecku należy się przestrzeń do podejmowania własnych wolnych decyzji i re-
spekt dla indywidualnej wrażliwości. W sukurs tej potrzebie idzie prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Jego 
naturalnymi stróżami są rodzice, chroniąc dziecko od manipulacji ze strony sekt, mediów czy Internetu. Prawo to w Polsce 
zapewnia możliwość uczestnictwa dzieci w nauczaniu religii w zgodzie z własnym wyznaniem.

W dziedzinie praw socjalnych dzieciom przysługuje prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony 
zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego. Respektowanie ich związane jest z szeregiem zobowiązań, szczególnie 
ze strony państwa, ale również rodziców i ich pracodawców. Podejmowane są tu godne docenienia kroki (500+, Karta 
Dużej Rodziny, reformy związane z urlopami itp.), lecz dużo jest jeszcze do zrobienia. Zwrócę też uwagę na prawo do 
wypoczynku i czasu wolnego. Jako niebanalny problem z nim związany postrzegam zadawanie prac domowych i ogólne 
przeciążanie dzieci wiedzą encyklopedyczną.

Pośród tzw. praw kulturalnych na czoło wysuwa się prawo do nauki. Sądzę, że w jego obszarze powinniśmy jako 
państwo polskie dokonać rachunku sumienia i mocniej wesprzeć rodziców poszukujących alternatyw dla standardowej 
publicznej edukacji. W zakresie prawa do korzystania z dóbr kultury oraz prawa do informacji niewątpliwym wyzwaniem 
wychowawczym i społecznym pozostają nadal media społecznościowe, gry, urządzenia mobilne i Internet. Wydaje mi się, 
że jako wychowawcy młodego pokolenia jesteśmy zobowiązani do czegoś więcej niż zakupu najnowszego sprzętu i pozo-
stawienia dziecku czasu na swobodne z niego korzystanie. Jesteśmy mu winni rolę mądrego towarzysza i przewodnika.

Ostatnim prawem, które chciałbym przywołać z okazji Dnia Dziecka, jest prawo do znajomości swoich praw. Nieraz 
dużym trudem dla rodzica czy wychowawcy jest bezpośrednie zakomunikowanie, że dziecku przysługuje dane prawo i że 
naszą wolą jest je respektować. Boimy się buntu, rebelii, wykorzystywania i niedojrzałości. Jednak pamiętajmy, 
że ponad prawem stoi siła więzi „starszego” z „młodszym”. Kochając nasze pociechy, respektujemy ich prawa 
i znacznie przekraczamy ich wymagania. Nie bójmy się stawiać dzieciom wyzwań i wymagań – one nam ufają.

Takich właśnie wspaniałych więzi wychowawczych z dorosłymi życzę wszystkim polskim dzieciom.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Niewiele ponad miesiąc temu przyjmowaliśmy w Elblągu dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód 

NATO. Uczestniczyłem w tej uroczystości ważnej dla Elbląga i ważnej dla bezpieczeństwa Polski. Była ona 
sygnałem, że realizowane przez wiele rządów Rzeczypospolitej starania o zwiększenie bezpieczeństwa tzw. 
flanki wschodniej wchodzą w fazę realizacji.

Wystąpienia dowódców 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, jak i tworzonej dywizji NATO wska-
zywały, że sztaby obu jednostek będą ze sobą współpracowały i że ulokowanie obu sztabów w Elblągu jest 
przemyślanym projektem wojskowym, podobnym do realizowanych np. w Szczecinie czy w Krakowie, gdzie 
sztaby polski i natowski ze sobą współgrają.

Wysokie znaczenie wojskowe regionu elbląskiego, leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie granicy rosyj-
skiej, pośrednio potwierdza ostatnia decyzja rządu RP o tym, że budowa kanału przez mierzeję ma znaczenie 
militarne. W Elblągu ta świadomość jest bardzo wysoka. Mamy też świadomość, jakie rodzi to zagrożenia, ale 
elblążanie, samorząd elbląski, jak i politycy z tym miastem związani praktycznie od zawsze ten fakt akceptu-
ją. Elbląg jest po prostu przyjazny obecności wojska. Udowodnił to niejednokrotnie. Przypomnę, że dywizja 
stacjonuje w Elblągu od 1949 r., a w 1998 r., spośród argumentów, które zdecydowały o pozostawieniu dywizji 
w Elblągu, a nie w Olsztynie, zadecydował właśnie ten o przyjaznym dla wojska klimacie i wsparciu, jakie 
wojsko otrzymywało od lokalnego samorządu.

Dzisiaj docierają do mnie informacje, że rozważana jest decyzja o przeniesieniu sztabu 16 PDZ z Elbląga 
do innej miejscowości. Już wskazywane są Białobrzegi jako miejsce, gdzie ów sztab ma zostać zlokalizowany, 
a to oznacza, że plany te są już bardzo konkretne.

Muszę poinformować, że nie ma w Elblągu akceptacji dla pomysłu wyprowadzenia sztabu 16 PDZ. Ja też 
tego nie akceptuję. Tym bardziej że wobec faktów przytoczonych na wstępie można stwierdzić, że takie pomysły 
rodzą się ad hoc, bez głębokich analiz. Mamy też prawo mieć obawy, że po wyprowadzeniu sztabu nastąpią 
dalsze ruchy ograniczające wojskową rangę Elbląga.

Gdyby ulokowanie sztabu NATO w Elblągu miało skutkować wyprowadzeniem 16 PDZ, to uznalibyśmy 
to za karę dla miasta za kilkudziesięcioletnie sprzyjanie obecności wojska w naszym mieście. Mamy bowiem 
świadomość, że obecność sztabu NATO ma charakter tymczasowy, a sztab Wojska Polskiego w Elblągu jest 
elementem stałym, nieodłącznie kojarzonym z naszym miastem.

1. Proszę Pana Ministra o informację, czy rzeczywiście rozważana jest koncepcja wyprowadzenia sztabu 
16 PDZ z Elbląga.

2. Jeśli tak, to jak to możliwe, że przez dziesięciolecia obecność takiego sztabu w Elblągu miała swoje uza-
sadnienie, że jeszcze miesiąc temu dowódcy 16 dywizji i dywizji NATO byli przekonani, że będą dowodzili 
swoimi jednostkami z Elbląga, a dzisiaj ta strategia jest już nieaktualna?

3. Jeśli tak, to co Pan Minister powie samorządom, które wspierają przez wiele lat stacjonujące w ich obrę-
bach wojska, a dziś dowiadują się, że nie ma to żadnego znaczenia?

4. Proszę Pana Ministra o informację, czy istnieje spójność między decyzjami o ulokowaniu sztabu dywizji 
NATO w Elblągu, budowie kanału przez mierzeję ze względów militarnych, a więc wzmacnianiu obronności 
regionu elbląskiego, a decyzją o wyprowadzeniu sztabu 16 PDZ z Elbląga, czyli de facto osłabieniu znaczenia 
wojskowego Elbląga i jednej z najbardziej gorących stref przygranicznych w Europie.

Mam nadzieję, Panie Ministrze, że odpowiedź na moje pytania będzie krótka – ograniczona do informacji, że 
sztab 16 PDZ zostanie w Elblągu. Mam też nadzieję, że jeśli rozważany był wariant wyprowadzenia sztabu 16 
PDZ z Elbląga, to przedstawione wyżej argumenty wpłyną na decyzję o pozostawieniu tegoż sztabu w Elblągu.

Jerzy Wcisła 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej Mariana Banasia

Dnia 31 maja 2017 r. dobiegł końca proces wręczania propozycji dalszej służby (pracy) dotychczasowym 
funkcjonariuszom i pracownikom służby celno-skarbowej. W myśl ustawy osoby, które nie otrzymały propo-
zycji dalszej służby lub pracy, zostaną zwolnione z dniem 31 sierpnia bieżącego roku.

Ustawa nie nakłada obowiązku przedstawiania kryteriów, według których podejmowano decyzje personalne. 
Rodzi to pokusę podejmowania decyzji niemerytorycznych, a nawet dyktowanych osobistym stosunkiem do 
osób, wobec których podejmowana jest decyzja o pozostawieniu w służbie (pracy) lub pracy tej pozbawieniu.

W związku z tym, że Pan Minister wielokrotnie podkreślał, iż w ramach podejmowania tych decyzji należy 
kierować się kryteriami merytorycznymi, uwzględniającymi posiadane przez dane osoby kwalifikacje, dotych-
czasowy przebieg ich pracy i dotychczasowe miejsce zamieszkania, proszę o informację, czy docierają do Pana 
zgłoszenia i skargi, że za zwolnieniami nie stoją względy merytoryczne, ale zwykłe kolesiostwo czy uprzedzenia.

Proszę o informację, ile jest skarg – jaka jest ich skala i charakter – na proces podejmowania decyzji per-
sonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę też o informację 
o sposobie reakcji na ewentualne skargi.

Jerzy Wcisła 
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