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Porządek obrad

43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach.

2. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

4. Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych 
ustaw.

5. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a pry-
watnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.

6. Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok.

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ podsekretarz stanu 
    Anna Surówka-Pasek

Rada Dialogu Społecznego  ‒ przewodnicząca Henryka Bochniarz

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  ‒ p.o. szef Jan Józef Kasprzyk

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu Wiesław Janczyk

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

 ‒ podsekretarz stanu  
    Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Sprawiedliwości ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Środowiska ‒ podsekretarz stanu Sławomir Mazurek





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, 
Michał Seweryński, Adam Bielan i Bogdan 
Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czterdzieste trzecie posiedzenie Senatu 

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

tora Aleksandra Szweda oraz pana senatora Jerzego 
Wcisłę. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Aleksander Szwed.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 3 czerwca 
zmarł Władysław Bułka, senator V kadencji, członek 
Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci senatora Władysława Bułki.

(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 trzecim po-

siedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie prawnej odmian roślin.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
trzydziestego dziewiątego i czterdziestego posiedze-
nia stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń zostały 
przyjęte.

Informuję, że protokół czterdziestego pierwszego 
posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli 

nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrze-
żeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 
trzeciego, czwartego, piątego oraz punktu szóstego 
projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania 
właściwych komisji senackich do tych punktów zosta-
ły dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad punktu piątego, to jest ustawy o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych, i rozpatrzenie 
tego punktu na następnym posiedzeniu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go po punk-
cie dotyczącym projektu opinii o niezgodności z za-
sadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady. To będzie chyba siódmy punkt.

(Głos z sali: Tak.)
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 

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

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Bardzo proszę.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

Szanowni Państwo! Na pulpitach zostały rozło-
żone anonimowe ankiety dotyczące ocen skutków 
regulacji do naszych inicjatyw, które od ponad 
roku są sporządzane przez Biuro Legislacyjne. Szef 
Kancelarii Senatu bardzo prosi o wypełnienie tych 
ankiet i złożenie ich do przezroczystej urny, która 
znajduje się w tzw. akwarium, czyli w sali znajdującej 
się przy wejściu po mojej prawej stronie.

Ponadto informuję, że dziś o godzinie 14.00 zosta-
nie zarządzona dwugodzinna przerwa, podczas której 
odbędzie się spotkanie moje, Prezydium Senatu, prze-
wodniczących klubów senackich oraz przewodniczą-
cych komisji senackich z Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego. Po tym spotkaniu, tj. o godzinie 16.00, 
przystąpimy do rozpatrzenia punktu: sprawozdanie 
z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok. 
Broszury o Radzie Dialogu Społecznego, które zo-
stały państwu wysłane elektronicznie, są wyłożone 
w pokoju wywiadów przy drukach senackich.

Proszę państwa, ważna informacja. Głosowanie 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach… 
Krótko mówiąc, po punkcie pierwszym zostanie prze-
prowadzone głosowanie, po zakończeniu rozpatrywa-
nia tego punktu zostanie przeprowadzone głosowanie. 
Jeśli nie będzie poprawek, to bezpośrednio po, jeśli 
będą poprawki, to zostanie zarządzona odpowiednio 
długa przerwa i po przerwie przystąpimy do głoso-
wania. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję ponadto – to też ważna informacja – że 
w przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z realizacją progra-
mu „Za życiem” oraz przygotowania sprawozdania 
w tej sprawie przez komisje senackie porządek obrad 
bieżącego posiedzenia Senatu zostanie uzupełniony 
również o tę ustawę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
ligacjach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 527, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 527 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na 

swoim wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę 
o zmianie ustawy o obligacjach. Sprawozdanie komi-
sji znajduje się w druku nr 527 A. 

Komisja jednogłośnie rekomenduje Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, w imieniu opozycji zgłaszam 
sprzeciw wobec rozpatrzenia punktu czwartego – to 
jest ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych – i wnoszę o jego zdjęcie z porządku 
obrad. On tak naprawdę nigdy nie powinien trafić na-
wet na posiedzenie Sejmu, a co dopiero być procedo-
wany w Senacie, dlatego że tak naprawdę wprowadza 
zmianę ustrojową w Polsce, ograniczając w sposób 
istotny, wyraźny i widoczny kompetencje samorządu 
terytorialnego.

Ten projekt rządowy był konsultowany przed 
jego przedłożeniem do Sejmu z rozmaitymi związ-
kami samorządowymi. Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego uzgodniła, że nie będzie 
zawierał przepisów, które zawiera. Później, w toku 
prac sejmowych zostały zgłoszone poprawki, które 
przywróciły te zapisy. Jeżeli w tym projekcie jest 
mowa – a jest mowa – o kontroli ze strony RIO co 
do gospodarowania środkami publicznymi przez 
samorządy, to tak naprawdę rząd za pomocą RIO 
może z samorządami zrobić wszystko. Prowadzi to 
do znacznego, istotnego ograniczenia kompetencji 
samorządów. Ponieważ wszyscy na tej sali byliśmy 
dumni z reformy samorządowej, która była istotą 
budowania polskiej demokracji, trudno mi sobie 
wyobrazić – mówię to w imieniu naszego klubu – 
żeby ktokolwiek z Wysokiego Senatu mógł wes-
przeć obrady nad tym projektem. I dlatego prosimy 
o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, dokonam wyłomu i poddam ten 

wniosek pod głosowanie, chociaż nie powinienem, 
gdyż wcześniej zadałem Wysokiej Izbie pytanie, czy 
przyjmuje propozycję rozpatrzenia punktów pierw-
szego, drugiego, trzeciego i czwartego, i wszyscy wy-
razili na to zgodę. Teraz pan zmienia zdanie, zmienia 
pan zdanie. Ale rozumiem, że jest wniosek. Poddaję 
ten wniosek pod głosowanie.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Klicha? 
Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku „za”.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 29 było za, 50 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Czy są jeszcze jakieś głosy w sprawie porządku 

obrad? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad czterdziestego trzeciego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
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Dobrze. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o podanie wyników. Nie wszyscy 

zdążyli, ale to…
(Wesołość na sali)
Informuję państwa, że głosowało 84 senatorów, 

81 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało od głosu. 
(Głosowanie nr 2)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o obligacjach.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania do realizacji in-
westycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 513, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 513 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska 
oraz Komisji Infrastruktury, pana senatora Jana 
Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dnia 1 czerwca br. na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska i Komisji Infrastruktury proce-
dowano nad projektem nowelizacji ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych z dnia 
8 lipca 2010 r. – druk senacki nr 513. Nowelizacja ta 
umożliwi stosowanie tej ustawy także w odniesieniu 
do inwestycji w zakresie stacji radarów meteorolo-
gicznych.

W posiedzeniu połączonych komisji uczestni-
czyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Pan wiceminister Mariusz Gajda przedstawił sta-
nowisko rządu dotyczące omawianego projektu nowe-
lizacji, pozytywnie go opiniując. Następnie przedsta-
wiciel Biura Legislacyjnego zgłosił uwagi. Te uwagi 
dotyczyły głównie nazewnictwa ustawy nowelizowa-
nej i wynikających z tego relacji z innymi ustawami. 
Prowadzący posiedzenie połączonych komisji pan 
senator Stanisław Kogut zgłosił wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek, z kolei pan senator Florek 
zgłosił wniosek o przyjęcie przedstawionych przez 
Biuro Legislacyjne propozycji jako swoich poprawek. 
W wyniku głosowania stosunkiem głosów 11:5 przy-
jęto procedowany projekt ustawy bez poprawek.

Proszę Wysoką Izbę o podjęcie proponowanej 
przez komisje uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z senatorów pragnie zadać takie pytanie? 
Bardzo proszę… Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Witamy na posiedzeniu pana ministra Wiesława 
Janczyka.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Panie Marszałku, popieram ten 
projekt…)

Ale tak czy nie? Bo albo pan zabiera głos, albo nie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Janczyk: Nie, nie zabieram. Na koniec od-
niosę się…)

Nie. Dobrze.
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 ta-
kie pytanie panu ministrowi? Nie widzę, nie słyszę 
zgłoszeń.

Proszę państwa, otwieram dyskusję.
Czy ktoś… Nikt.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji, do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
I, proszę państwa, przystępujemy do zapowiedzia-

nego wcześniej głosowania.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-

stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 527 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bielan nie zdążył.)
Zdążył pan marszałek czy nie?
(Senator Adam Bielan: Zdążyłem.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Adam Bielan: Pan marszałek wierzy 

Platformie?)
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pisów czas niezbędny do przeprowadzenia wszel-
kich procedur mających na celu realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych i w jakim 
czasie planowane jest pełne pokrycie powierzchni 
Polski radarami? To jest moje pierwsze pytanie.

I drugie. Jakie będą koszty dokończenia instalacji 
tych radarów, które są potrzebne do tego, aby pokryć 
cały teren Polski?

Senator Jan Hamerski:
To nie było przedmiotem debaty w trakcie po-

siedzenia połączonych komisji. Myślę, że to pytanie 
należałoby skierować do ministerstwa.

(Senator Władysław Komarnicki: W takim razie, 
Pani Marszałek, chciałbym zadać to pytanie, gdy bę-
dzie pan minister.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, dobrze, oczywiście.
(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-

kuję.)
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Barbara Zdrojewska.
Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Chciałabym poprosić pana o omówienie zastrze-
żeń ze strony pozostałych członków komisji, skoro 
w głosowaniu aż 5 osób było przeciwnych wnioskowi, 
były też wątpliwości zgłaszane przez pana senatora 
Florka. Ponieważ nie jestem członkiem tych komisji, 
chciałabym dowiedzieć się, jakie były zastrzeżenia, 
poprosić o przedstawienie, jakie były wątpliwości. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Hamerski:
Wątpliwości, Pani Senator, wynikały głównie 

z braku wprowadzenia przez wnioskodawców do 
tytułu przedmiotowej ustawy, nowelizowanej usta-
wy zapisu o tym, że dotyczy ona nie tylko budowli 
przeciwpowodziowych, ale również stacji meteoro-
logicznych. To właściwie był podstawowy, że tak 
powiem, wniosek Biura Legislacyjnego. W ślad za 
tym, że nie znalazło się to w tytule tej ustawy… 
Chodziło niejako o korelację z innymi ustawami, 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Głos z sali: Nie.)
Nie, nie widzę chętnych.
(Senator Jerzy Wcisła: Ja.)
Tak? Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, mam pytanie. To jest kolejna spra-

wa, która dotyczy środowiska wodnego, a która jest 
realizowana w zasadzie za pomocą specustawy, czyli 
z pominięciem normalnie obowiązującego w Polsce 
prawa. Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia takich 
szczególnych rozwiązań w tej właśnie sprawie? I dla-
czego niemożliwa jest budowa tych radarów na bazie 
istniejącego prawa?

Senator Jan Hamerski:
Myślę, że nad sprawami przeciwpowodziowymi 

procedowano zawsze wtedy – no, często tak było – 
kiedy byliśmy po powodzi lub w trakcie powodzi. 
W związku z tym, chcąc jak gdyby uprzedzić tego 
typu wydarzenia, dopisujemy do tej specustawy sta-
cje radarów meteorologicznych, które mają ostrzegać 
przed różnego rodzaju kataklizmami klimatycznymi, 
czyli głównie przed wiatrami, burzami itp. W tej chwili 
na realizację tego zadania – tak przynajmniej przedsta-
wiał to pan minister Gajda – czeka ok. 4 stacji radarów 
meteorologicznych. Jedna z nich, która już jest przy-
gotowana do realizacji, mieści się, o ile pamiętam, na 
Górze Świętej Anny, a pozostałe 3 inwestycje również 
mają zostać w jak najszybszym czasie zrealizowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, mam dwa pytania. 
Pierwsze. O ile w związku z procedowaną ustawą 

skróci się w porównaniu do dotychczasowych prze-
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(senator J. Hamerski) Czy ta ustawa pomoże uruchomić ten radar i przy-
czyni się do zwiększenia ochrony meteorologicznej? 
Pytam, bo ona tylko w tym wąskim zakresie zmienia 
ustawę matkę. Czy w ten sposób umożliwimy niejako 
zaistnienie, funkcjonowanie sprzętu, który będzie 
nas chronił, a przynajmniej ostrzegał przed klęskami 
żywiołowymi?

Senator Jan Hamerski:
Panie Senatorze, to była jedna z motywacji, który-

mi kierowali się wnioskodawcy, i taką opinią posługi-
wał się również rząd, przedstawiciel rządu w trakcie 
posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, czy ten system radarów meteoro-

logicznych, jeżeli już te radary, których wybudowa-
nie jest planowane, powstaną, będzie ostrzegał tak-
że przed zagrożeniami powodziowymi na obszarach 
nadmorskich, w tym na obszarze Zalewu Wiślanego? 
Jak wiadomo, tam wystarczą 2 dni niekorzystnego 
wiatru i zagraża to 200 tysiącom mieszkańców.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Hamerski:
Ten system ostrzega przed zagrożeniami meteoro-

logicznymi, że tak powiem, nie dotyczy to bezpośred-
nio zagrożeń związanych z tzw. cofką, bo chyba o to 
chodzi, zapewne to pan senator ma na myśli.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pytanie zadaje pan senator Mieczysław 

Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Dziękuję bardzo.
Pan senator przedstawił zmiany w ustawie. Ja 

mam szczegółowe pytanie, czy zmiany w tej usta-
wie przede wszystkim pomogą mieszkańcom dorze-
cza Wisły i innym, zapewnią… Bo ja już wcześniej 
słyszałem informację, że prawdopodobnie one nie 
dotyczą tzw. cofek itd., a one są bardzo groźne, są 
bardzo niebezpieczne. 

w których były zapisy dotyczące budowli przeciw-
powodziowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan Jarosław Obremski. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Przewodniczący, mnie zgłaszano takie 2 pro-

blemy związane z tą ustawą. Jeżeli jest to w pewnym 
sensie specustawa, która umożliwia zastosowanie 
szybszej ścieżki legislacyjnej i rozpoczęcie działań 
mających przeciwdziałać powodziom, to w tej ustawie 
brakuje ponoć 2 elementów. 

Mianowicie brakuje tu takich budowli, które służą 
nietworzeniu się zatorów lodowych mogących później 
powodować powodzie. Następny element, który jest 
zupełnie kluczowy, jest taki. Gdy mamy do czynie-
nia z budowami, z akcjami przeciwdziałania, ale nie 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, tylko z pew-
nym wyprzedzeniem, w sytuacji działania prewen-
cyjnego… W każdym razie brakuje w tej specustawie 
możliwości stworzenia infrastruktury dojazdowej do 
tego tupu akcji czy budowy. I często rzecz rozbija się 
właśnie o to, często jest możliwość stworzenia spe-
custawy, podjęcia szybkiej decyzji co do budowy na 
rzece, ale nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, po-
nieważ po prostu nie ma specustawy umożliwiającej 
zapewnienie dojazdu do terenu bodowy. Czy to jest 
jakaś luka w tej ustawie? Czy była o tym dyskusja?

(Senator Jan Hamerski: Nie było.)
Czy to jest problem, który się teraz pojawił?

Senator Jan Hamerski:
Panie Senatorze, nie było na ten temat dyskusji na 

posiedzeniu połączonych komisji, tak że trudno mi 
w tej chwili zająć stanowisko w tej materii.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

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

Jeden z tych radarów, o których pan mówił, ma powstać 
na Górze Świętej Anny. Ja znam historię powstawania 
tego radaru, a właściwie jego niepowstawania. On po 
prostu w tej chwili jest składowany w częściach i czeka 
na umożliwienie rozpoczęcia działań. 
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(senator M. Golba) woju będziemy mogli zapewnić obywatelom usługę 
i bezpieczeństwo na godnym poziomie w obszarze 
gospodarki wodnej. Proponowana zmiana przepisów 
pozwoli na wybór najlepszej merytorycznie lokaliza-
cji stacji radarowej, zapewni możliwość najlepszego 
trybu postępowania administracyjnego w celu uzy-
skania niezbędnych pozwoleń, skróci czas realizacji 
inwestycji i, co najważniejsze, zapewni finansowanie 
realizacji inwestycji według zakładanego harmono-
gramu bez ryzyka utraty tzw. montażu finansowego.

Popieramy ten projekt i prosimy o jego przyjęcie. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę pozostać na mównicy, bo będą pytania do 

pana ministra.
Na pewno pytanie pragnie zgłosić pan senator 

Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam 2 pytania.
Pierwsze. O ile w porównaniu do dotychczaso-

wych przepisów skróci się czas niezbędny do prze-
prowadzenia wszelkich procedur mających na celu 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpo-
wodziowych? I w jakim czasie planowane jest pełne 
pokrycie radarowe powierzchni całego naszego kraju?

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Jakie będą kosz-
ty dokończenia instalacji tych radarów tak, aby cały 
teren Polski pokryć tymi instalacjami? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 
W Polsce istnieje obecnie 8 stacji radarów me-

teorologicznych. Do osiągnięcia pełnego pokrycia 
radarowego wymagana jest lokalizacja co najmniej 
4 kolejnych radarów – na Górze Świętej Anny, 
w Polsce północno-wschodniej, w Polsce centralnej 
i na Lubelszczyźnie. Proponowana zmiana ustawy 
ułatwi, po zabezpieczeniu wymaganego wkładu fi-
nansowego, podjęcie kroków, które w możliwie naj-
krótszym okresie pozwolą na realizację inwestycji 
i zapewnienie ochrony radarowej dla obszaru całego 
kraju.

Czy mamy w planie w przyszłości jeszcze zmie-
nić tę ustawę tak, aby właśnie rozszerzyć ten zakres 
radarowy? Chodzi o to, żeby ostrzegać całościowo 
o klęskach żywiołowych, a nie tylko właśnie w wą-
skim zakresie. Ten problem był zgłaszany niejedno-
krotnie przez mieszkańców, choćby Podkarpacia, bo 
podtopień i klęsk żywiołowych, wręcz tragicznych dla 
mieszkańców Podkarpacia, było bardzo dużo. Dlatego 
też pytam, czy dzisiaj procedujemy to w wąskim za-
kresie, czy będziemy procedować to szerzej.

Senator Jan Hamerski:
To oczywiście dotyczy wąskiego zakresu tej usta-

wy, o której mówimy, dotyczącej realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z tym że 
w tej chwili – nie wiem, czy już w Sejmie, czy jeszcze 
gdzieś tam w komisjach – jest procedowane prawo 
wodne. Myślę, że wszelkie uwagi, które państwo 
w tej chwili zgłaszacie, mogą, że tak powiem, wrócić 
w trakcie procedowania ustawy o prawie wodnym.

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

panu senatorowi sprawozdawcy? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Dzisiaj jest z nami jako przedstawiciel rządu pan 

minister Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Tak.

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam na 
mównicę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie i Panowie! 

Szanowni Państwo!
Pytania, które pojawiły się przed chwilą, to są 

bardzo dobre pytania. Będziecie państwo mogli uzy-
skać pełną informację, kiedy odbędzie się dyskusja 
nad prawem wodnym, ponieważ prawo wodne jest 
tym flagowym, bardzo ważnym projektem pozwa-
lającym na kompleksowe działania w zakresie za-
pewnienia dostępności zasobów wodnych i ochrony 
przeciwpowodziowej. To będzie ten dokument, który 
zmieni w Polsce bardzo wiele. Wprowadzi on nas na 
drogę, dzięki której w ramach zrównoważonego roz-
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) odpowiedzialności za sprawy państwa, bezpieczeń-
stwa, zabezpieczenie Polaków, jeśli chodzi o ochro-
nę przeciwpowodziową, są priorytetem tego rządu. 
Nieobecny w tym momencie, a właśnie procedujący 
prawo wodne pan minister Mariusz Gajda bardzo 
aktywnie na każdym kroku, od momentu kiedy Prawo 
i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za ten 
odcinek, pracuje nad tymi zmianami, aby one w pełni 
zagwarantowały interes państwa oraz bezpieczeń-
stwo i zdrowie obywateli. Te prace toczą się obecnie 
w Sejmie. Z naszej strony gwarantujemy pełną goto-
wość do tego, aby zachować tutaj dynamizm. Wierzę, 
że także po stronie parlamentu jest zgoda na to, aby 
pilnie procedować ten projekt. Ale leży to po stronie 
parlamentu, więc trudno mi mówić, jak szybko parla-
ment będzie pracował. Wierzę, że z uwagi na priorytet 
tej ustawy, jej wagę będzie on procedowany pilnie.

Co to tych szczegółów i tego projektu, to chodzi 
tutaj o to, żeby wykorzystać środki finansowe, które 
są możliwe w tym momencie… Zwróćmy też uwa-
gę na zjawiska meteorologiczne, które pojawiają się 
w Polsce. Dlatego jest potrzeba pilnego przeprowa-
dzenia tych zmian, aby i wykorzystać środki finanso-
we, i zapewnić bezpieczeństwo, zabezpieczyć życie 
i zdrowie obywateli. I uważamy, że to jest najlepszy 
sposób, żeby te warunki spełnić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I pan senator Jarosław Obremski, bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Przepraszam, ja się powtórzę: na ile ministerstwo 

dostrzega pewien brak, który może jest iluzoryczny, 
ale takie mam informacje od ludzi, którzy zawodo-
wo zajmują się sprawami związanymi z regulacjami, 
z walką z powodzią na rzece Odrze… 

Istotnym problemem przy budowie nowych obiek-
tów są kwestie dojazdu do budowy. Często własność 
prywatna jest ważnym czynnikiem, który powoduje 
niezrealizowanie inwestycji w terminie lub bardzo 
mocne wydłużenie tej inwestycji. Na ile to jest ele-
ment, o którym się myśli w ministerstwie przy two-
rzeniu nowego prawa wodnego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Oczywiście 

prawo wodne ma pomóc w tym, żebyśmy komplek-

Co do kosztów realizacji każdej z wymienionych 
inwestycji, to jest to kilkanaście milionów złotych, 
12–13 milionów, oczywiście w zależności od zabez-
pieczonych środków i procesu finansowego.

(Senator Władysław Komarnicki: To jest, jeśli 
dobrze rozumiem, średni koszt tej inwestycji. Tak?)

Tak.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mamy w Polsce 

8 stacji radarowych, 4 chcemy jeszcze pobudować, 
z czego, jak pan minister mówił w komisji, jedną 
w najbliższym czasie, a 3 pozostałe może za 3 lata. 
Panie Ministrze, czemu nie podjęliście działań, żeby 
tę stację na Górze Świętej Anny… Czemu nie chcecie 
uzyskać pozwolenia na budowę zgodnie z przepisa-
mi, które obowiązują w prawie budowlanym, które 
prowadzą też do tego samego celu… 

Mam pytanie: ile w takim razie działek, ile tysięcy 
działek trzeba wykupić pod budowę tej stacji? Czy 
trzeba specjalnie po to tworzyć specustawę?

I pytanie odnośnie do prawa wodnego. Państwo 
tu mówicie, że będą procedowane zmiany w prawie 
wodnym, gdzie będzie można to, nie wiem, może 
poprawić… A ja za chwilę w wystąpieniu powiem, co 
należy poprawić. Ale, w takim razie, kiedy to prawo 
wodne może zostać zmienione, czy w tym roku, czy 
w przyszłym roku? Czy rzeczywiście należy pod-
jąć takie szybkie działania tylko w celu postawienia 
jednej stacji radarowej, czy można z tym poczekać, 
oczywiście biorąc pod uwagę, co wszyscy wiemy, że 
bezpieczeństwo jest najważniejsze, bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe? Ale akurat te radary nie wpisują 
się w tę ustawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Bardzo ser-

decznie dziękuję za to pytanie. Myślę, że warto posta-
wić pytanie, dlaczego dopiero teraz prawo wodne jest 
procedowane i dlaczego to prawo wodne nie zostało 
przyjęte przez poprzednią ekipę. Myślę, że poczucie 
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) i będą pozwalać szybciej reagować na takie zjawi-
ska. Oczywiście radar jest częścią szerszego syste-
mu zabezpieczenia, dzięki któremu będziemy mogli 
wcześniej poinformować obywateli o zbliżaniu się 
tego typu zjawisk.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, już dwukrotnie padało tu py-

tanie o powody zastosowania specustawy i tak na 
dobrą sprawę ani razu nie padła odpowiedź. To, że 
radary są bardzo ważne… Dużo rzeczy jest bardzo 
ważnych, ale są ustalane procedury prawne i powinny 
obowiązywać. 

Jaka jest przyczyna tego, że my dzisiaj łamiemy 
procedury i stosujemy specjalne prawo? Czy jest to 
sprawa terminu, w którym musimy wydać pieniądze, 
czy spodziewanej powodzi, w związku z którą musi-
my zbudować radary? Proszę mi powiedzieć, jaka jest 
przyczyna tego, że stosujemy tu zasady specustawy. 
To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, które chciałbym zadać i które za-
dawałem także senatorowi sprawozdawcy, dotyczy 
terenów nadmorskich, m.in. Zalewu Wiślanego, gdzie 
jest zagrożenie powodowane cofką. Cofka ma przy-
czyny czysto meteorologiczne. Czy obszary nadmor-
skie będą, że tak powiem, chronione tymi radarami, 
czy do mieszkańców tych obszarów będą kierowane 
ostrzeżenia, że istnieje zagrożenie spowodowane zja-
wiskami meteorologicznymi?

I jeszcze taka uwaga, Panie Ministrze. Jeśli cho-
dzi o odesłanie do prawa wodnego, to odrzucił pan tę 
odpowiedź, mówiąc, że Platforma Obywatelska nie 
przygotowała prawa wodnego. Otóż minęło 20 miesię-
cy od objęcia przez was władzy i to już chyba nie jest 
czas, żeby ciągle usprawiedliwiać się niezałatwieniem 
spraw w poprzednich kadencjach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Panie Senatorze, powtórzę, skoro nie usłyszał pan 

odpowiedzi. Istotne znaczenie mają tutaj kwestie 
montażu finansowego, kwestie finansowe. Chodzi 
o to, by wykorzystać dostępne środki w taki spo-
sób, aby to było jak najkorzystniejsze dla obywateli, 

sowo podchodzili do spraw, do tego tak ważnego 
zagadnienia. Pamiętajmy, że odejście w pewnym 
momencie w Polsce od planowania przestrzennego, 
od pewnej dyscypliny, jeśli chodzi o kwestię planowa-
nia i zarządzania nieruchomościami oraz spełnienia 
priorytetów ważnych z perspektywy użyteczności, 
spowodowało, że musimy dzisiaj rozwiązywać pro-
blemy. Oczywiście one są na bieżąco analizowane 
przez Ministerstwo Środowiska, przez instytucje wy-
specjalizowane, przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej. Jest potrzeba zmian i na pewno będą one 
realizowane w ramach prawa wodnego, a także w ra-
mach bieżącej działalności ministerstwa, jeśli chodzi 
o prace analityczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Chce pan o coś dopytać, Panie Senatorze?
(Senator Jarosław Obremski: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Mam pytanie. 
Przed jakimi zjawiskami ostrzega radar meteoro-

logiczny? My tu mówimy o kwestiach związanych 
z powodzią, czyli z dużymi opadami, ale przypusz-
czalnie będą też jakieś tornada. To, co mnie trapi… 
Chodzi np. o korytarz na północny wschód od Bramy 
Morawskiej, o gwałtowne i krótkotrwałe zjawiska, 
które są raczej nieprzewidywalne. Jaka jest możli-
wość, by przy wykorzystaniu tego radaru – mówię 
o Górze Świętej Anny – poinformować mieszkańców, 
że coś takiego się zbliża? Każde 5 czy 10 minut może 
mieć tutaj znaczenie. Czy jest taka możliwość?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Radary oczywiście na bieżąco analizują stan wa-

runków atmosferycznych i wiele innych parametrów. 
Zbierają informacje, które są agregowane w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwiększają się 
szanse zapewnienia bezpieczeństwa. Jest tak właśnie 
ze względu na to, że informacje, nawet o zjawiskach, 
które pojawiają się w sposób nagły… Pamiętajmy, 
że występują zwiastuny takich zjawisk i można je 
w większym lub mniejszym stopniu analizować i ob-
serwować. Można powiedzieć, że wiedza i doświad-
czenie plus współpraca odbywająca się w ramach 
instytucji, z którymi współpracuje IMGW, pozwalają 
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Sławomir Mazurek: Tak.)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, to jest bardzo 

dobra uwaga. Pragnę przypomnieć… W tym obsza-
rze akurat, jako członek komitetu cyfryzacji, mogę 
powiedzieć, że cała strategia cyfryzacji państwa za-
kłada upowszechnienie tych usług także w obszarze 
bezpieczeństwa. Już dzisiaj możemy otrzymywać 
komunikaty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
o zjawiskach meteorologicznych, o utrudnieniach 
w ruchu. Ta droga, która pokazuje, żeby szereg usług 
było bezpośrednio dostępnych dla obywatela nie tylko 
za pośrednictwem środków społecznego przekazu, 
ale także za pośrednictwem wszystkich dostępnych 
źródeł… Te profile są przygotowywane, analizowa-
ne, a nawet już w wielu obszarach realizowane, jak 
właśnie w przypadku profilu RCB.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Nie ma.
Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Jerzego Wcisłę.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Odnośnie do ostatniego pytania pana senato-

ra… Chodzi o regionalny system ostrzegania, który 
w skrócie nazywa się RSO. Dla każdego wojewódz-
twa można sobie ściągnąć aplikację, tam są wszystkie 
informacje, o których pan… Brałem udział we wpro-
wadzaniu tego systemu – tam są wszystkie informa-
cje – i polecam, żeby z tego regionalnego systemu 
korzystać.

W związku z projektem zaś powiem, że co do 
zasadności budowy radarów itd. oczywiście nikt 
z nas nie ma wątpliwości, ale są wątpliwości co do 
procedury, bo my mówimy w tej chwili o procedurze, 
o specustawie. Otóż, proszę państwa, to jest projekt 

a także dla Skarbu Państwa, na który wszyscy jako 
obywatele łożymy. To jest jeden z istotnych argumen-
tów za tym, aby możliwie szybko uzupełnić liczbę 
stacji radarowych w Polsce. Prawo wodne pozwoli to 
zrobić, oczywiście w kolejnych turach; ono stwarza 
wiele możliwości. Niestety, przez to, że tego prawa 
wodnego jeszcze nie mamy… Nie mamy go, mimo że 
prace nad prawem wodnym, nad wdrożeniem ramo-
wej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej trwają 
od kilku lat, nie tylko od 20 miesięcy. Wspomnę, że 
liczba stron tego prawa wodnego… Jego zakres jest 
naprawdę duży. To prawo zostało jednak cofnięte 
przed Radą Ministrów kilka lat temu. My odpowie-
dzialności się nie boimy. I mówię… 

Jestem w zastępstwie ministra Gajdy, który jest 
świetnym fachowcem w tej dziedzinie – sam wiele 
od niego się uczę, jeśli chodzi o ten obszar – i myślę, 
że on pewnie mógłby odpowiedzieć na te pytania 
lepiej i dokładniej, tak że na pewno pan senator byłby 
bardziej usatysfakcjonowany. Niestety, w związku 
z pracami nad prawem wodnym i obecnością w innej 
części tego kompleksu budynków nie może on odpo-
wiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć tylko na tyle, na ile 
pozwala mi moja wiedza w tym obszarze. Oczywiście 
jeśli chodzi o pozostałe pytania, w związku z którymi 
nie został pan usatysfakcjonowany, doślemy informa-
cje na piśmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pytanie?
Bardzo proszę, pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Ministrze, z jednej strony radary, i to jest 

sprawa oczywista, a z drugiej strony szybka komu-
nikacja z ludnością. Czy przewiduje się współpracę 
ze środkami masowego przekazu, np. z telewizją, 
w postaci wpuszczenia czy wydzierżawienia paska 
informacyjnego z informacją odnośnie do nadcho-
dzących burz, które w ostatnich latach dosyć często 
się pojawiają? Obserwowałem kiedyś taką sytuację, 
będąc na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville, gdzie 
akurat przechodzi ścieżka tornad, i tam wszyscy byli 
informowani o tym, kiedy, co i jak, z dokładnością 
nawet co do dzielnic miasta. To działało fantastycznie. 
Wydaje mi się, że takie uzupełnienie byłoby tutaj 
czymś znakomitym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan minister pragnie się odnieść do tego?
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(senator P. Florek) Mówił pan o procedowaniu nad prawem wod-
nym, Panie Ministrze. No, zgoda. Wiemy, że zostało 
poprzednio przygotowane. Państwo już od kilkuna-
stu miesięcy dyskutujecie o prawie wodnym i z tego, 
co pan minister na posiedzeniu komisji mówił, wy-
nika, że prawdopodobnie w 2018 r. prawo wodne 
zostanie zmienione. Tak więc jest jeszcze sporo 
czasu na to, żeby to zmienić. No i dlatego należało, 
jeżeli już, przygotować taką zmianę, żeby po pro-
stu miała ona ręce i nogi. Nie wiem, kiedy państwo 
rozpoczęliście działania o pozyskanie pozwolenia. 
Pewno z tego wynika to, że obawiacie się, że nie 
zdążycie, że wyjdzie gwarancja, i dlatego trzeba 
takie działania podjąć.

Mam kilka propozycji i zgłoszę oficjalnie popraw-
ki – to jest 6 stron – do tej ustawy. One wynikają m.in. 
z opinii Biura Legislacyjnego, która została przedło-
żona na posiedzeniu komisji. Zacznę od – będzie kró-
ciutko, jeszcze mam 5 minut, tak że spokojnie – kilku 
uwag do propozycji, które są w tych poprawkach.

Otóż tytuł ustawy nowelizowanej… Nowelizacja 
rozszerza zakres przedmiotowy ustawy. 
Dotychczasowa ustawa określa szczegółowe zasady 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych. Stacje radarów me-
teorologicznych nie są budowlami przeciwpowodzio-
wymi określonymi w ustawie – Prawo wodne, czyli 
nie ma ich… W związku z tym, jeżeli chcemy coś 
nowego wprowadzić, nie chcemy tworzyć nowej, od-
dzielnej ustawy, specustawy, bo musielibyśmy mnó-
stwo rzeczy przenieść z tej ustawy do tamtej. Jeżeli 
chcemy coś dołożyć, to oczywiście musimy zrobić 
to tak, jak powinniśmy to zrobić, czyli w ustawie 
trzeba również dodać, że dotyczy to nie tylko budowli 
przeciwpowodziowych, lecz także stacji meteorolo-
gicznych.

Teraz druga poprawka, bardzo ważna. Jakby to 
do mnie trafiło na biurko i miałbym wydać decyzję 
o pozwoleniu na realizację tej inwestycji, tobym ta-
kiej decyzji nie wydał. A z jakiego powodu? Otóż 
art. 6 ust. 1 mówi o tym, co zawiera wniosek o wy-
danie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. 
I w pkcie 1 mamy zapis: „charakterystykę inwesty-
cji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej 
oraz jej lokalizację i parametry techniczne”. Dalsze 
punkty bez zmian. Ten przepis mówi wprost o bu-
dowlach przeciwpowodziowych i nie będzie mógł 
mieć zastosowania do inwestycji w zakresie stacji 
meteorologicznych, dlatego wyrazy „rodzaj budowli 
przeciwpowodziowej” należy zastąpić wyrazami „ro-
dzaj inwestycji”. Wcześniej w ustawie to jest opisane 
jako inwestycje, w związku z czym… A tu mówi-
my konkretnie o budowlach przeciwpowodziowych. 
W związku z tym na podstawie tego przepisu – chodzi 
o dokumenty, które należy złożyć, żeby otrzymać 
decyzję – nie można wydać tej decyzji.

poselski z 7 kwietnia. A co zrobiono? Otóż jest taka 
ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpo-
wodziowych, to jest ustawa z 8 lipca 2010 r. Zaraz po 
powodzi przystąpiliśmy do działań, żeby taką ustawę 
przyjąć. No i rzeczywiście jest to specustawa, tak jak 
jeszcze kilka innych, które są przyjęte, np. specustawa 
dotycząca budowy dróg, bardzo ważna, dotycząca 
kolei, lotnisk. Mamy kilka specustaw w przypad-
kach, w których rzeczywiście procedury są nieraz 
skomplikowane, a zakres jest duży. No, w przypadku 
budowy dróg sam sobie przypominam decyzje, które 
podpisywałem. Było tysiąc ileś działek ujętych w ta-
kiej decyzji związanej ze specustawą. Rzeczywiście 
należy takie ustawy przyjmować, jednak tu mamy… 

Totalnie skrytykuję w tej chwili to, co państwo 
robicie, Panie Ministrze. Przyjmujemy specustawę, 
którą gdzieś musimy umieścić, więc wkładamy ją do 
ustawy z 2010 r. o budowlach przeciwpowodziowych. 
W ustawie jest zapisane, jeżeli chodzi o prawo wodne, 
co to są budowle przeciwpowodziowe, i tam nie ma 
mowy o radarach meteorologicznych, dlatego powstał 
ten cały problem z nazewnictwem ustawy itd. No bo 
wkładamy coś tam do dużej ustawy, żeby po prostu 
zaspokoić potrzeby, które są, tzn. tak: mamy 8 rada-
rów w Polsce, chcemy perspektywicznie postawić 
jeszcze 4, 1 radar mamy w paczkach… Nie wiem, 
od kiedy, nie wiem, kiedy państwo rozpoczęliście 
starania. Przecież jest normalnie ustawa – Prawo 
budowlane, żeby móc przygotować wszystkie do-
kumenty, które są niezbędne. Tam jest też decyzja 
środowiskowa. Wiadomo, że specustawa troszeczkę 
skraca terminy, ale rzeczywiście mówimy o 1 stacji 
radarowej. Nie wiem, może o 1 działce, może o 2, 
może o 3 działkach, gdzie tę stację mamy postawić. 
Ja sobie nie wyobrażam, że z tego tytułu jest problem 
i że dla postawienia 1 stacji meteorologicznej musi-
my zmieniać specustawę, musimy zmieniać ustawę 
i to jeszcze niechlujnie, tak powiem. Zaraz wyjaśnię, 
dlaczego.

No i jeszcze pewne donosicielstwo, Panie 
Ministrze, jest u was w ministerstwie… To jest pro-
jekt poselski, czyli musiała wyjść z ministerstwa in-
formacja, że 1 radar jest już zakupiony i że trzeba go 
postawić, więc posłowie, jak się okazuje, wnoszą taki 
projekt. Nie jest to projekt rządowy, tylko poselski. 
Czyli jest to, nie wiem, jakaś nieudolność urzędników, 
Panie Ministrze, czy coś innego, że nie potrafią sobie 
poradzić z 1 radarem. O lokalizacji już pan mówił, 
o Górze Świętej Anny, że prawdopodobnie jest ten 
termin, bo radar już zakupiony, gwarancja itd.… To 
z tego wynika. Ale ustawa, jeżeli chodzi o poprawę 
bezpieczeństwa… To jest jedna kwestia, a tu mówimy 
konkretnie o stacji, którą trzeba postawić.
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(senator P. Florek) Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków legislacyjnych?

Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Nie.)
Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska oraz 
Komisję Infrastruktury o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 525, a spra-
wozdanie w druku nr 525 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Zmiana dotyczy tak naprawdę 4 artykułów, 3 klu-
czowych kwestii.

Proponowany jest zapis w art. 28 ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
uzupełniający o organy administracji rządowej oraz 
państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej listę podmiotów, które mogą po-
wierzyć Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej zastępstwo procesowe, co koresponduje 
z zapisem art. 10 ustawy o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Druga zmiana dotyczy przymusu adwokacko-rad-
cowskiego przy sporządzaniu skargi kasacyjnej do 
NSA. Zgodnie z proponowanym §2 w art. 175 zwol-
nienie od wymogu sporządzania skargi kasacyjnej do 
NSA przez adwokata lub radcę prawnego dotyczyłoby 
również tych sytuacji, w których radca Prokuratorii 
Generalnej albo generalnie Prokuratoria Generalna 
sprawuje zastępstwo procesowe za Skarb Państwa, 
organy administracji rządowej lub państwowe jed-
nostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości 
prawnej.

Co do nowelizacji… Trzeba być konsekwentnym 
i trzeba znowelizować również inne ustawy, żeby to 
wszystko miało ręce i nogi. Nie będę w tej chwili wy-
czytywał, o które ustawy chodzi. To dotyczy głównie 
spraw formalnych. Należy objąć te stacje radarowe 
zakresem tych ustaw. W związku z tym, że ustawo-
dawca rozszerza zakres przedmiotowy nowelizowa-
nej ustawy o inwestycje w zakresie stacji radarów 
meteorologicznych, należy znowelizować przepisy 
innych ustaw w zakresie, w jakim odnoszą się one 
do inwestycji realizowanych na podstawie zmienia-
nej specustawy, a odnoszą się wprost do budowli 
przeciwpowodziowych. Dotyczy to m.in. ustawy 
w gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie 
przyrody itd. W tej poprawce dokładnie opisane jest, 
w których ustawach które przepisy należy zmienić. 
Zresztą Biuro Legislacyjne również taką propozycję 
obszernej poprawki przygotowało.

I ostatnia uwaga – przepisy przejściowe. Może to 
nie jest sprawa aż tak bardzo istotna i może nie zgła-
szałbym poprawek, gdyby to tylko tego dotyczyło. 
Chodzi o to, że mówimy o radarach meteorologicz-
nych, a powinniśmy używać terminu „stacje radarów 
meteorologicznych”. Jeżeli będziemy chcieli wydać 
decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, to na-
leży brać pod uwagę całą tę infrastrukturę, a więc nie 
tylko radar meteorologiczny, ale również to, co, że tak 
powiem, w oku tej inwestycji musi powstać. Dlatego 
uważam, że należałoby to zmienić. Powinniśmy mó-
wić o stacjach radarów meteorologicznych, a nie tylko 
o radarach meteorologicznych.

To są poprawki do tej ustawy, Pani Marszałek, 
które zgłaszam na piśmie. Z własnego doświadczenia 
wiem, że jeżeli takich poprawek nie wprowadzimy, 
to będzie można kwestionować… Oczywiście ja ro-
zumiem, że tu chodzi o jedną decyzję, o jedną sta-
cję, bo następne decyzje będą może za 2 lata albo za 
3 lata – pewnie do tego czasu znowelizuje się prawo 
wodne – ale nawet jeżeli mówimy o tej jednej stacji… 
Zgodnie z ustawą decyzję o pozwoleniu na realizację 
wydaje wojewoda. W zależności od tego, jak wojewo-
da się do tego przyłoży i jak to oceni… On albo wyda 
tę decyzję, albo jej nie wyda. Na podstawie swojego 
doświadczenia mogę powiedzieć, że ja takiej decyzji, 
jeżeli zapisy tej ustawy pozostałyby bez zmian, na 
pewno bym nie wydał. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Piotr Florek.
Zamykam dyskusję.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) Administracyjnego, które są sporządzane przez rad-
ców Prokuratorii Generalnej. Aktualnie obowiązujące 
przepisy zwalniają z tego przymusu adwokackiego 
radców Prokuratorii Generalnej w sytuacji, gdy sami 
są stronami postępowania albo są ich pełnomocnika-
mi czy przedstawicielami. Przepisy te nie uwzględ-
niają jednak szczególnego tak jakby zastępstwa, 
wynikającego z ustawy, w ramach którego za orga-
ny występują radcy prokuratorii. W związku z tym 
proponuje się dodanie do ustawy – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi art. 175 §2a, 
który również w odniesieniu do takich osób będzie 
znosił przymus adwokacko-radcowski w przypadku 
sporządzania skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Z kolei wykreślenie z ustawy – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi art. 287 ma 
tylko doprowadzić do takiej sytuacji, że nie będzie 
już więcej wątpliwości dotyczących tego, czy art. 287 
może czy też nie może być samodzielną podstawą 
do żądania roszczeń od Skarbu Państwa. Aktualnie 
wszystkie sądy powszechnie uznają, że podstawą do 
dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa czy też 
jednostek samorządu terytorialnego jest art. 4171 §2 
kodeksu cywilnego. Jest to tym bardziej uzasadnione, 
że w 2004 r. został wykreślony art. 160 kodeksu po-
stępowania administracyjnego, który był przepisem 
komplementarnym względem art. 287 prawa o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi. W związ-
ku z tym od wejścia w życie nowelizacji kodeksu 
cywilnego w 2004 r. wszystkie sądy za główną pod-
stawę powszechnie uważają art. 4171 §2 i odmawiają 
takiego charakteru art. 287 prawa o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi.

Jeżeli chodzi o termin wejścia w życie ustawy, to 
będzie ona wchodziła w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia. Po pierwsze, jest to uzasadnione 
tym, że jedynym adresatem ustawy jest Prokuratoria 
Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, a po drugie, 
chodzi o to, żeby w miarę szybkim terminie ujed-
nolicić wszystkie przepisy dotyczące prawa o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi z innymi 
przepisami umożliwiającymi Prokuratorii Generalnej 
reprezentowanie interesów państwa w postępowa-
niach sądowych. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

A trzecia zmiana polega na wykreśleniu art. 287 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi. Sądy administracyjne stoją na stano-
wisku, że art. 287, chociaż jest w przepisach, które 
regulują postępowanie przed sądami administracyj-
nymi, nie może stanowić samodzielnej podstawy do 
domagania się odszkodowania.

Sejm przyjął ustawę prawie bez głosów sprzeciwu, 
było tylko kilka głosów sprzeciwu. Wysoka Komisja 
proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie 
przebiegło jednomyślnie, wszyscy byli za.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych została upoważnio-
na pani Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko pana 
prezydenta?

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedłożona tutaj ustawa, uchwalona przez Sejm 

8 czerwca, nowelizuje, tak jak pan senator sprawoz-
dawca wskazał, kilka ważnych spraw, które dotyczą 
działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Między innymi wprowadza §3 do art. 28 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi, żeby ujednolicić wszystkie prze-
pisy dotyczące możliwości występowania przez 
Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 
jako zastępca procesowy w sprawach, które dotyczą 
czy to Skarbu Państwa, czy to państwowych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości praw-
nej, czy to organów administracji rządowej.

Kolejna zmiana dotyczy art. 175. Chodzi o znie-
sienie przymusu adwokacko-radcowskiego w od-
niesieniu do skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Pani Minister, dziękuję pani bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Anna Surówka-Pasek: Dziękuję.)
Jest z nami również przedstawiciel rządu, pan 

minister Marcin Warchoł, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję pani minister i panu ministrowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 528, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 528 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia połączonych komisji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które odby-
ło się w dniu wczorajszym. Na posiedzeniu rozpatry-
wano ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli chodzi o przedmiot nowelizacji, to celem 
ustawy jest wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej 
wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych 

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, mam takie pytanie. Dlaczego w pro-

jekcie ustawy nie przewiduje się vacatio legis? Czy 
wnioskodawca nie uważa, że wdrożenie projektu usta-
wy wymaga przynajmniej 14-dniowego vacatio legis?

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Panie Senatorze, tak jak już wspomniałam, je-

dynym adresatem tych norm ustawowych jest 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. 
Są tam osoby, które znają się na prawie, i 14-dnio-
we vacatio legis nie jest terminem, który byłby tutaj 
wskazany. W związku z aktualnym stanem prawnym, 
po wzięciu pod uwagę, jaki jest zakres proponowa-
nych zmian, projektodawca doszedł do wniosku, że 
nie jest tu wymagane 14-dniowe vacatio legis.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze są pytania do pani minister?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

W opinii Biura Legislacyjnego Senatu znalazło się 
zastrzeżenie, że w ustawie brakuje przepisów przej-
ściowych. 

Czy według pani te przepisy przejściowe nie po-
winny się znaleźć w ustawie? Czy może tu dojść do 
jakichś kolizji intertemporalnych?

Podsekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to wynika z informacji uzy-

skanych od prezesa Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie posiedzenia 
komisji, kiedy takie zastrzeżenia były zgłaszane 
w Sejmie. Pan prezes wskazał wówczas, że aktual-
nie nie ma żadnej sprawy, w przypadku której by-
łaby konieczność wprowadzenia przepisów przej-
ściowych, nie ma żadnej sprawy, która wymagałaby 
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i w żadnej sprawie nie toczy się 
postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowa-
nia w oparciu o art. 287 prawa o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) cyzowuje i reguluje kwestie dotyczące podmiotów, 
tzn. wskazuje podmioty, które mają uprawnienia, legi-
tymację do złożenia skargi oraz wprowadza jednolity 
termin dla postępowań w sprawie skargi przed sądami 
administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji. Jest 
to 30-dniowy termin. W przepisach przejściowych 
zawarto m.in. regulacje wygaszające z mocy prawa 
kadencje dotychczasowych członków kolegiów izb.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczą-
cych rozstrzygnięć nadzorczych wobec samorządów, 
które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, oraz przepisów dotyczących stosunków 
pracy członków izb, które wejdą w życie w dniu na-
stępującym po dniu ogłoszenia.

Szanowni Państwo, jest to projekt rządowy. 
W trakcie posiedzenia komisji zaproszeni byli 
przedstawiciele związków, jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz przedstawicielka izb obrachunko-
wych. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na to, że 
przedkładany Senatowi projekt nowelizacji ustawy 
w znaczący sposób odbiega od pierwotnego projektu 
rządowego. Został on zmieniony poprzez wprowadze-
nie poprawek  w trakcie prac w komisjach sejmowych 
i w takiej postaci uchwalony, po czym w takiej postaci 
ta ustawa trafiła do Senatu.

Podnoszono wiele różnorakich zarzutów, począw-
szy od niekonstytucyjności zapisów ustawowych, 
a skończywszy na przerwaniu kadencji prezesów izb 
obrachunkowych. Tutaj argumentacja obecnego na 
posiedzeniu komisji ministra Zdzikota była taka, że 
takie sytuacje miały miejsce również w przeszłości 
i jest to forma dopuszczalna.

Podnoszono również w trakcie posiedzenia komisji 
fakt, że niektóre zapisy ustawowe zmienione przez 
Sejm są nieprecyzyjne, w związku z czym w trakcie 
posiedzenia, w dyskusji negowano poniekąd treść 
zapisu art. 9 ustawy oraz art. 14 ust. 2. Tutaj ze strony 
ministerstwa… Ministerstwo przemyślało zagadnie-
nie zgłoszonych poprawek i w trakcie debaty zostaną 
złożone poprawki, które niejako skonsumują uwagi 
kierowane zarówno ze strony przedstawicieli jedno-
stek samorządu, przedstawicieli izb obrachunkowych, 
jak również senatorów.

Na posiedzeniu komisji został złożony wniosek 
o odrzucenie ustawy, następnie opozycja zgłosiła, 
o ile dobrze pamiętam, 13 poprawek. Te wnioski nie 
uzyskały akceptacji komisji. Został złożony również 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i ten wnio-
sek uzyskał – 6 senatorów głosowało za, 4 głosowało 
przeciw, 2 się wstrzymało – akceptację komisji. 

W związku z tym wnoszę w imieniu połączonych 
komisji o przyjęcie ustawy zgodnie z przedłożeniem 
zaproponowanym przez rząd, a następnie o wprowa-
dzenie poprawek, które zostaną złożone w trakcie 
debaty. Dziękuję.

izb obrachunkowych, co ma pozwolić na skutecz-
niejsze przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom 
związanym z nadmiernym zadłużaniem się jednostek 
samorządu terytorialnego, a przez to spowodować 
wzmocnienie pozycji gospodarczej samorządu te-
rytorialnego. Ustawa rozszerza zakres kognicji izb 
o osoby prawne, na które pośrednio lub bezpośrednio 
wywierają wpływ jednostki samorządu terytorialne-
go i ich zrzeszenia oraz samorządowe jednostki orga-
nizacyjne. Izby uzyskują prawo tworzenia zespołów 
zamiejscowych na mocy nowej ustawy. Ustawa zmie-
nia kryteria kontroli sprawowanej przez izby. Zgodnie 
z nowymi przepisami w zależności od rodzaju kontro-
lowanego podmiotu i zakresu jego działania kontrola 
będzie sprawowana w zakresie legalności, rzetelności, 
gospodarności lub celowości. Jednocześnie ustawa 
zmienia klasyfikację kontroli na kompleksowe, pro-
blemowe i doraźne. To są nowe pojęcia wprowadzane 
niniejszą ustawą. Opiniowana przez komisje ustawa 
doprecyzowuje procedurę prowadzenia kontroli po-
przez określenie sposobu sporządzania dokumentacji 
oraz określenie praw i obowiązków inspektorów oraz 
kontrolowanych podmiotów. Jeśli chodzi o sposób 
sporządzenia dokumentacji, to powiem, że ważnym 
elementem tej ustawy jest wprowadzenie – jest to 
niejako unowocześnienie tej ustawy – dokumentów 
elektronicznych sporządzanych w trakcie kontroli, 
a także w zakresie dowodów przekazywanych w trak-
cie kontroli inspektorom izb obrachunkowych.

Wiele nowelizowanych przepisów zmienia zasa-
dy powoływania i odwoływania członków kolegiów 
izb. W ustawie zrezygnowano z podziału członków 
na etatowych i pozaetatowych. Ustawa wprowadza 
tylko i wyłącznie członków etatowych, którzy… To 
znaczy członkowie izb kolegiów będą powoływani na 
6-letnie kadencje, a prezes izby będzie mógł pełnić 
tę funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. 
Ustawa uchyla przepisy określające przesłanki od-
wołania członków kolegiów izb, pozostawiając pre-
zesowi Rady Ministrów dowolność w tym zakresie. 
W ustawie doprecyzowano kompetencje prezesów 
izb, zastępców prezesów oraz kolegiów.

Ustawa wprowadza także rozwiązania dotyczące 
rozstrzygnięć nadzorczych podejmowanych w sy-
tuacji braku skuteczności organów samorządowych 
w wykonywaniu zadań publicznych, w tym ustano-
wienie zarządu komisarycznego, oraz wydawanych 
w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa przez 
organ wykonawczy – tu wchodzi w rachubę rozwiąza-
nie lub jego odwołanie – polegające na umożliwieniu 
nadania rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wy-
konalności, odebraniu wynagrodzeń i diet członkom 
organów, które dopuściły się nieprawidłowości. Jeśli 
chodzi o przedmiot ustawy, to ustawa również dopre-
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przeniesione do kompetencji prezesa Rady Ministrów. 
W zależności od tego, kogo to dotyczy, albo minister, 
albo prezes RIO – w tym wypadku chodzi o członków 
kolegium – opiniuje kandydaturę i przesyła pismo do 
prezesa Rady Ministrów. No i mamy do czynienia 
z taką sytuacją, że wszystkich członków kolegium 
powołuje prezes Rady Ministrów.

Mało tego, tych, co do tej pory tam pracowali, po-
traktowano fatalnie. To są ludzie z wielkim doświad-
czeniem, a żeby nabyć takie doświadczenie… Jeżeli 
za chwilę zrobimy wymianę w regionalnych izbach 
obrachunkowych, to ludzie z doświadczeniem odej-
dą. Na pewno zdecydowana większość odejdzie i nie 
wiadomo, kto tam pozostanie. Ci ludzie, którzy mają 
doświadczenie, a którzy pracowali wcześniej w regio-
nalnych izbach obrachunkowych, potraktowani zosta-
ną w ten sposób, że… No, prezesi i wiceprezesi mają 
2 miesiące od wejścia ustawy w życie i albo dostaną 
propozycję, albo nie dostaną. Jak nie dostaną, to do 
widzenia. Jeżeli chodzi o członków kolegium, to oni 
mają 4 miesiące. I oni też będą czekać te 4 miesiące. 
Nie doczekają się propozycji, to będzie to znaczyć, 
że już nie pracują. Żadnych odpraw, żadnej ochrony, 
nawet dla kobiet w ciąży, a nie wspomnę już o urlo-
pach, o wieku przedemerytalnym itd. Nie ma żadnej 
ochrony. Pan minister powiedział na posiedzeniu, że 
zajmą się kobietami w ciąży i że będą brać to pod 
uwagę, wskazując osoby, które zostaną zwolnione. 
To dotyczy niedużej grupy ludzi. Nie wiem, ile osób 
pracuje w regionalnych izbach obrachunkowych, ale 
myślę, że wszystkich razem jest ich może 250–260, 
a więc to nie jest aż tak duża grupa, ale to wygaśnięcie 
stosunków następuje w taki sposób, jakiego naprawdę 
w żadnej ustawie jeszcze nie było.

Teraz oczywiście przechodzę do uwag mery-
torycznych. Chodzi o to, co się zmienia, o sposób 
orzekania itd. Wiemy z ustawy, że organami izb są 
kolegia. To jest zapisane w ustawie i tam się nic nie 
zmienia. O ile dobrze sobie przypominam, art. 14 
mówi, że organem izby jest kolegium izby, a teraz 
w tej ustawie wprowadzamy coś takiego, że kole-
gium, którego skład, w zależności od izby regionalnej, 
mógł liczyć od kilkunastu do chyba nawet dwudzie-
stu paru osób, jak było w kolegium mazowieckim… 
Teraz wprowadzamy coś całkiem nowego, czego do 
tej pory nie było w orzekaniu. Kolegium działa jako 
całość, ale poszczególne składy orzekające będą mo-
gły orzekać w 3 osoby, a więc w jednym kolegium 
będzie mogło być wiele składów orzekających, które 
będą orzekać w zależności od doboru… Tu mamy 
przykład Trybunału Konstytucyjnego. Mamy tu do 
czynienia z podobną sytuacją, ale tak czy tak ad-
ministracja rządowa ma pełną kontrolę, bo to ona 
wybiera wszystkich członków. Tu nie ma już udziału 
samorządu, a przedtem samorządy też mogły kan-
dydatów zgłaszać. To wszystko zostało z tej ustawy 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie jest w druku nr 528 A. Tak jak pan 

sprawozdawca powiedział, wniosek mniejszości to 
jest wniosek o odrzucenie ustawy. Są też popraw-
ki. Ich nie jest 13, bo niektóre zostały połączone, te, 
w których skreśla się art. 17, 18, 19, żeby nie były od-
dzielnymi poprawkami, zostały połączone, w związ-
ku z czym jest w sumie 8 poprawek.

Proszę państwa, o co chodzi w tej ustawie? 
Dlaczego ona jest nie do przyjęcia? Dlaczego wszy-
scy samorządowcy będą protestować przeciwko 
tej ustawie? A myślę, że w Senacie też tak będzie. 
Protestować będą zwłaszcza ci, którzy mają do-
świadczenie samorządowe, wiedzą, jak funkcjonują 
samorządy. Chodzi o to, że RIO po tej nowelizacji 
praktycznie zostaną podporządkowane administracji 
rządowej. Zaraz powiem, dlaczego. Ja myślę, że był 
o wiele prostszy sposób, żeby podporządkować RIO 
administracji rządowej, tak żeby nie udawać, że nie 
o to chodzi. W każdym urzędzie wojewódzkim jest 
wydział kontroli i nadzoru, w związku z czym, jeżeli 
tak miało być, można było te zadania przekazać do 
urzędu, do wydziału kontroli i nadzoru i to by było 
mniej więcej to samo, co w tej chwili robimy. Trzeba 
rozgraniczyć nadzór wojewody nad uchwałami, za-
rządzeniami poszczególnych organów administracji 
i trzeba rozumieć zadania, jakie ma regionalna izba 
obrachunkowa. Po to, żeby te samorządy działały 
niezależnie, ale żeby panowała w nich gospodarność, 
powstały właśnie regionalne izby obrachunkowe. I to 
były decyzje podjęte po zmianie systemu w Polsce. 
Trzeba też wyjaśnić, co to jest nadzór i co to jest 
kontrola, tak żeby tego nie mylić, bo widzę, że jest 
to w tej chwili bardzo mylone, również po stronie 
regionalnych izb obrachunkowych. No i dlatego jasną 
sprawą jest, że byłoby prościej te zadania przekazać. 
Nie byłoby trzeba przeprowadzać tylu zmian, które 
moim zdaniem prowadzą do tego samego, czyli do 
podporządkowania regionalnych izb administracji 
rządowej. To wynika z jasnych przesłanek. Kilka tych 
przesłanek można od razu podać. Z czego to wynika? 
Przede wszystkim chodzi o prezesów regionalnych 
izb i członków kolegium, którzy do tej pory byli 
wybierani w konkursach. Teraz to wszystko zostało 
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(senator sprawozdawca P. Florek) (Głos z sali: Ważna sprawa…)
I jest wymienione w ustawie, w jakich przypad-

kach – bo to nie jest tak, że we wszystkich przypad-
kach – prezes Rady Ministrów będzie mógł odwołać 
wójta, burmistrza, prezydenta, zarząd powiatu, za-
rząd województwa, te wszystkie organy, ale też rady, 
tj. radę gminy, radę powiatu i radę województwa… 
Czyli one będą mogły zostać odwołane. No a to, co 
jest w tym wszystkim najgorsze, to jest to, że został 
tam jeszcze wprowadzony rygor natychmiastowej 
wykonalności. No, to już jest w ogóle… O czym tu 
mówić? Otóż okazuje się, że wójt będzie mógł być 
natychmiast odwołany. Oczywiście będzie mógł się 
skarżyć, ale tu znowu sprawa jest niejasna, bo organ, 
który został odwołany… Rady nie ma, sejmiku nie 
ma, bo mamy rygor natychmiastowej wykonalności, 
ale rada ma potem złożyć zażalenie, odwołać się od 
tej decyzji prezesa. Ale w jaki sposób ma to zrobić? 
To jest kompletnie niejasne. W ustawie nie jest to 
opisane, nie wiadomo więc, jak to będzie wygląda-
ło. A więc jeszcze takie niebezpieczeństwa są w tej 
ustawie.

Dlatego ja jako samorządowiec, ale też radny, 
i rady, i sejmiku województwa, jasno twierdzę, że ta 
ustawa jest bardzo niedobra dla samorządu. Jej wpro-
wadzenie spowoduje wiele całkiem niepotrzebnych 
komplikacji. No, chyba że chodzi tu o to, żeby rząd 
miał… żeby samorządy nie były już tak samodzielne, 
jak są. No ale to nasze państwo… Te samorządy będą 
istniały już tylko teoretycznie, bo praktycznie ich nie 
będzie, bo takie będą miały… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy 

mniejszości.
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?

Widzę, że zapisany jest pan senator Władysław 
Komarnicki. A potem będzie pan senator Sławomir 
Rybicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, 

jeżeli mogę go prosić…
Szanowny Panie Senatorze, moje pierwsze pyta-

nie brzmi: dlaczego rząd w tej ustawie wykluczył, 
wykreślił możliwość opiniowania przez gospodarza 
województwa, czyli przez sejmik, organizacji regio-
nalnych izb obrachunkowych, a więc tego, co dotyczy 
tego regionu?

wyeliminowane, a zatem nastąpiło pełne przejecie 
kontroli. No i teraz powstają jeszcze te składy orze-
kające. O co chodzi z tymi składami orzekającymi? 
Otóż teraz uchwały gmin, sejmików i powiatów będą 
kontrolowane pod względem… Oczywiście cały czas 
pamiętamy, co kontroluje wojewoda, a co kontroluje 
regionalna izba – sprawy finansowe. One będą kon-
trolowane przez te składy 3-osobowe, a jeśli taki skład 
3-osobowy uzna nieważność uchwały, konieczne bę-
dzie rozstrzygnięcie nadzorcze wójta gminy takiej 
i takiej. I w zależności od kompetencji trzeba będzie 
to wszystko wymieniać. No, a jeśli okaże się, że gmi-
na nie uchwali budżetu, to kto wtedy nadaje gminie 
budżet? Wszyscy państwo samorządowcy wiecie, 
że jeżeli się go nie uchwali, to nadaje go regionalna 
izba, czyli znowu kolegium. A tu chodzi też o czas, 
bo sprawa trafia najpierw do składu orzekającego, 
potem jeszcze będzie musiała trafić do kolegium, i na 
to wszystko jest 30 dni albo terminy są jeszcze krót-
sze. Tak więc jestem przekonany, że wprowadzenie 
tej reformy w obecnym kształcie, tak jak to zostało 
popsute w Sejmie… I to trzeba powiedzieć, bo rząd 
może i miał dobrą inicjatywę – dokładnie nie znam 
tego pierwszego projektu, nie wiem, jak to wyglą-
dało, bo potem było tyle zmian… No ale wiemy, że 
te zmiany nastąpiły. Pan minister tłumaczył, że to 
opozycja zgłosiła poprawki, które szły właśnie w ta-
kim kierunku, żeby były konkursy, żeby zwalniać 
ludzi… Na pytania o to, jaka to opozycja, pan mi-
nister powiedział, że zgłosił to Kukiz’15. Ale gdy ja 
przyjrzałem się troszeczkę tym zmianom i temu, kto 
te zmiany wprowadzał, to wszędzie tam widziałem 
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Czyli 
generalnie to klub te zmiany wprowadzał. A więc po 
tych zmianach do ustawy, które zostały wprowadzone 
podczas posiedzenia w Sejmie, to, co z Sejmu wyszło, 
ma niedużo wspólnego z projektem rządowym, który 
był procedowany na początku.

Dlatego naszym zdaniem należy tę ustawę odrzu-
cić i nie wprowadzać bałaganu w samorządach. Niech 
samorządy gospodarują same. Była tu też mowa o go-
spodarności, pan minister mówił o tym, że w jednej 
z gmin – nawet gdzieś sobie zapisałem jej nazwę, ale 
nie wiem, czy ją znajdę – liczącej 2,5 tysiąca miesz-
kańców były jakieś sprawy parabanków, kredytów 
itd. No, zdarzały się takie przypadki, może było ich 
2 czy 3 przez te lata w Polsce, ale jak popatrzymy 
na ostatnie lata, to zobaczymy, że samorządy gene-
ralnie zmniejszyły swoje zadłużenie. Nie ma więc 
w samorządach tak wielkiego problemu, żeby aż tak 
restrykcyjną ustawę uchwalać.

A co ona jeszcze oznacza? Ona oznacza jeszcze 
to – i to jest ważne – że w przypadku, gdy wykaże 
się… Chodzi o gospodarność tylko, i to…
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(senator W. Komarnicki) Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, Panie 
Senatorze, na jeden niezmieniony, co zaznaczę, ar-
tykuł ustawy. Art. 1 ust. 1: „Regionalne izby obra-
chunkowe, zwane dalej «izbami», są państwowymi 
organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej 
podmiotów, o których mowa w ust. 2”. Są one pań-
stwowymi, nie samorządowymi, tylko państwowymi 
organami nadzoru. Tak że myślę, że to jest też odpo-
wiedź na pana pytanie. Tutaj kompetencje w zakre-
sie, że tak powiem, nadzoru czy w zakresie wyboru 
prezesów, członków kolegiów przez administrację 
rządową… Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, 
skoro są one państwowymi organami nadzoru.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja też mam pytanie do pana posła sprawozdawcy.
Panie Senatorze, czy w trakcie prac komisji były 

brane pod uwagę, czy w ogóle były opinie znawców 
konstytucji, prawników, specjalistów prawa konstytu-
cyjnego? Pytam, ponieważ mam wrażanie, że projekt 
łamie konstytucję, która przewiduje nadzór nad samo-
rządami tylko pod względem kryterium legalności, 
czyli zgodności działań samorządu z prawem. Projekt 
uzbraja regionalne izby obrachunkowe również w na-
rzędzie badania pod względem celowości. Czy były 
opinie konstytucjonalistów w tej sprawie? I jak one 
brzmiały w tym zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadając wprost na to pytanie, powiem, że 

nie było przedstawicieli, jak pan to określił, środowisk 
prawniczych, konstytucjonalistów. Jak w swoim spra-
wozdaniu na wstępie zaznaczyłem, padał ze strony se-
natorów zarzut, że ustawa może budzić wątpliwości, 
ale domniemanie konstytucyjności… W odniesieniu 
do każdego aktu prawnego stosowana jest zasada 
domniemania konstytucyjności i niekonstytucyjność 
aktu prawnego trzeba wykazać.

W drugiej części pytania, niejako w powiązaniu, 
pytał pan o kryterium celowości. Tutaj też odpowiedź 
ze strony ministerstwa była dość, że tak powiem, 
precyzyjna. To kryterium celowości będzie przez 
RIO brane pod uwagę, badanie będzie dotyczyć tyl-

(Senator Grzegorz Bierecki: To pytanie raczej do 
ministra.)

Moje pytanie wynika z autopsji, dlatego że byłem 
wiceprzewodniczącym sejmiku i wiem, jaką sejmik 
ma wrażliwość w tych sprawach, jaką ma wiedzę.

I drugie moje pytanie. Ustawa wprowadza system 
powoływania przez premiera na wniosek ministra 
spraw wewnętrznych i administracji zarówno pre-
zesów, jak i kolegiantów izb obrachunkowych. Co 
to spowoduje? Otóż będą oni absolutnie podporząd-
kowani administracji rządowej. W związku z tym 
pytam, jak to się ma do idei samorządności. To jest 
przecież, mówiąc szczerze, zamach na samorządy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, odpowiadając na pierwsze pyta-

nie… Już na samym początku wskazał pan adresata 
tego pytania. Ja powiem, że nie śledziłem toku prac 
nad ustawą projektu rządowego, następnie zmian 
wprowadzanych na posiedzeniach komisji sejmowych 
i nie wiem, w którym momencie sejmik jako ciało 
opiniujące został z tej ustawy wyłączony. Proponuję 
zadać to pytanie obecnemu panu ministrowi.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to mówił pan o po-
woływaniu przez…

(Senator Władysław Komarnicki: Premiera.)
…premiera. Tymczasem, jeśli dobrze pamiętam 

treść ustawy, dzieje się to na wniosek prezesa izby 
kierowany do ministra właściwego, który przedkłada 
to premierowi, czyli to prezes izby kieruje wniosek. 
Co to spowoduje? Powiem tak: jeśli chodzi o całą treść 
ustawy, to znalazło się tu w stosunku do pierwotnej 
treści ustawy kilka zapisów. Jednym z zapisów, któ-
rych wcześniej nie było w ustawie, jest zapis dotyczą-
cy karalności, to nie było przedmiotem regulacji tej 
ustawy. Nie wiem, czy pan, Panie Senatorze, zwrócił 
uwagę na to, że jest wprowadzony znowelizowany 
art. 15, w którym np. ust. 4a stanowi o kryterium 
powołania osoby w skład kolegium, kryterium, jakim 
jest niekaralność zakazem pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
o czym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zatem, 
jak rozumiem, na podstawie poprzedniej ustawy takie 
osoby, osoby karane mogły wchodzić w skład kole-
giów. To jest jeden z przykładów.
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(senator A. Grabowski) tów. Był też przedstawiciel związku gmin i powia-
tów, który w sposób bardzo krytyczny odniósł się do 
ustawy. Z jego wypowiedzi wynikało, że generalnie 
zwiększenie jakiegokolwiek nadzoru jest w jego oce-
nie niepotrzebne, że system, który obecnie funkcjonu-
je, jest systemem sprawnie działającym… Ja niejako 
skracam tutaj wypowiedź pana przedstawiciela samo-
rządów. I tutaj powiążę to pytanie z drugim pana py-
taniem, Panie Senatorze, na temat Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Właśnie przed-
stawiciel samorządów zwrócił uwagę na to, że pro-
jekt, który był przedmiotem opinii Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, był projektem 
pierwotnym, było to przedłożenie rządowe przed dość 
istotnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie pro-
cesu legislacyjnego w Sejmie. To też było elementem 
krytyki pana przedstawiciela samorządów.

Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, jak 
najbardziej opinia Biura Legislacyjnego została 
przedłożona przed posiedzeniem komisji. W opinii 
Biura Legislacyjnego nie ma odniesienia do kon-
stytucyjności tej ustawy. W opinii znalazły się 3 
uwagi szczegółowe. Pierwsza uwaga to była uwaga 
o charakterze porządkującym, takim bardziej tech-
nicznolegislacyjnym, którą przedstawiciel rządu, 
minister Zdzikot, uznał za niekonieczną… Uznał, 
że taka zmiana nie jest niezbędna – tak dokładnie to 
ujął – że w jego ocenie ona nie jest niezbędna. Była 
również uwaga odnosząca się właśnie do wykonal-
ności art. 97b dotyczącego wynagrodzeń i diet rad-
nych, wójtów, burmistrzów. I jeśli chodzi o uchylenie 
prawomocnie orzeczenia i odbieranie takim osobom 
wynagrodzenia, to tutaj była uwaga, która też nie 
znalazła, że tak powiem, akceptacji ze strony przed-
stawicieli ministerstwa. Tutaj też było uzasadnienie, 
a w trakcie uzasadniania kilkakrotnie padał ze strony 
przedstawiciela pana ministra, jak również pana po-
sła sprawozdawcy argument, że ta ustawa była dość, 
można powiedzieć, głęboko analizowana przez Biuro 
Legislacyjne Sejmu i to biuro nie zwróciło uwagi na 
takie niedoskonałości omawianej ustawy.

Trzecia uwaga dotyczyła przepisu art. 9 ustawy 
w powiązaniu z art. 14 pkt 2. Na wstępie swojego 
sprawozdania zwróciłem uwagę, zasygnalizowałem, 
że w trakcie debaty zostaną złożone poprawki konsu-
mujące tę trzecią uwagę Biura Legislacyjnego. Była to 
również uwaga kierowana przez senatorów obecnych 
na posiedzeniu komisji.

I czwarte pana pytanie, dotyczące rzetelności i go-
spodarności… Nie, na posiedzeniu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Czy były te po-
jęcia…)

(Senator Piotr Florek: W ustawie o NIK…)
(Senator Grzegorz Bierecki: Są…)
Nie, te pojęcia nie były omawiane. Nie wiem, 

czy… Zapewne definicje tych pojęć znajdują się 

ko i wyłącznie środków publicznych, nie środków 
samorządowych, własnych, tylko środków, którymi 
samorządy są finansowane wprost z budżetu państwa. 
Tylko te środki będą badane pod kątem celowości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
To jest pytanie również do pana senatora spra-

wozdawcy. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, 
czy na tak ważne dla samorządowców posiedzenie 
zaproszone były korporacje samorządowe. A jeśli tak, 
to jakie były ich opinie?

Po drugie, czy komisji przedstawiana i znana 
była opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego?

I po trzecie, czy przedstawiano opinię Biura 
Legislacyjnego? Bo w materiałach, które tu mamy 
wyłożone – ja nie jestem członkiem właściwej komisji 
– takiej opinii nie ma. Czy taka opinia była prezentowa-
na? A jeśli tak, to jaka ona była, zwłaszcza w odniesie-
niu do zgodności z konstytucją, jeśli chodzi nie o art. 5 
ust. 3, ale o ust. 1 i 2? Bo one w moim przekonaniu 
zdecydowanie naruszają przepisy, o których mówił pan 
senator Rybicki, ponieważ do kontroli zgodności z pra-
wem dokłada się tutaj jeszcze kontrolę pod względem 
rzetelności i pod względem gospodarności.

I z tego wynika moje ostatnie pytanie. Czy wy-
jaśniano, co to znaczy kontrola pod względem rze-
telności? Czy sprecyzowano, co to znaczy? Bo ja np. 
mogę twierdzić, że pan sprawozdawca jest dzisiaj 
nierzetelnie przygotowany i poproszę, żeby ktoś to 
zweryfikował, albo uznam, że coś jest niegospodarne, 
a nie mam żadnej definicji tego… Tak więc bardzo 
proszę powiedzieć, czy mówiono, do jakich definicji, 
do jakich pojęć odnosimy się w zakresie rzetelności 
i gospodarności. To moje 4 pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, odpowiadam na pytanie pierw-

sze. Na posiedzenie komisji byli zaproszeni goście ze 
strony samorządów terytorialnych, byli przedstawi-
ciele, o ile dobrze pamiętam, związku gmin i powia-
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(senator A. Grabowski) Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym zadać pytanie panu senatorowi 

Florkowi, ponieważ pan senator sprawozdawca to 
pytanie jakby lekko pominął, a uważam, że jest dosyć 
istotne. Chyba pan senator Komarnicki je na początku 
zadał. To, o czym tu mówimy, to jest wchodzenie też 
w kompetencje gminy i wiemy… Większość z nas 
ma doświadczenia samorządowe, niektórzy bardzo 
długie. Doskonale wiemy, na czym polega główne za-
danie rady gminy. To właśnie rada gminy ma oceniać 
gospodarność, rzetelność i decyzje finansowe podej-
mowane przez prezydentów czy wójtów. I chciałabym 
właśnie do pana senatora Florka skierować pytanie, 
czy to, o czym mówimy, to nie jest zastępowanie rad 
gmin i wchodzenie w ich podstawowe uprawnienie 
do oceniania rzetelności i gospodarności prezydenta 
czy wójta.

I druga sprawa. Chciałabym… I tu ja już pytam 
zupełnie wprost. Bo mamy półtora roku doświadczeń 
z rządów PiS i wiemy, jakie sytuacje następowały 
po wprowadzeniu różnego rodzaju ustaw tzw. ka-
drowych, które powodowały po prostu wyrzucenie 
osób dotychczas zatrudnionych i powoływanie no-
wych. Chciałabym, żeby pan senator na tym się skupił 
i wyjaśnił, jakie będą skutki całkowitego odejścia 
tych znakomitych, wykwalifikowanych kadr i jakie 
będą skutki powołania zupełnie nowych członków 
kolegiów. Proszę też o wyjaśnienie zasad, na jakich 
ci nowi członkowie mieliby być werbowani i powo-
ływani. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Co do oceny gospodarności przez rady i gminy… 

Oczywiście gospodarność to sprawa bardzo ocenna. 
W ustawie o NIK niegospodarność jest mniej wię-
cej sprecyzowana, jednak oczywiście jest to sprawa 
bardzo ocenna. Dlatego powstały samorządy… Bo 
oprócz administracji państwowej jest administracja 
rządowa i administracja samorządowa. I po to m.in. 
powstały samorządy, żeby odpowiednio gospodaro-
wały na swoim terenie i środkami finansowymi, które 
mają, budżetowymi… Generalnie to wójt, burmistrz, 
prezydent czy rada są rozliczani za tę gospodarność, 
za inwestycje, za wszystko, co realizują, w każdych 
wyborach. W związku z tym w wyborach dokonuje 
się główna ocena funkcjonowania rady. Oczywiście 
rada gminy na swych posiedzeniach itd. też ocenia 
projekty złożone przez organ, przez wójta, wydaje 

w innych aktach prawnych. Choćby, jak tutaj kole-
dzy podpowiadają, w ustawie o NIK. To są kryteria. 
A tutaj… No, poprzednie zapisy dotyczyły zgodności 
dokumentacji ze stanem faktycznym. Dokładnie prze-
czytam poprzednie zapisy: „na podstawie kryterium 
zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze 
stanem faktycznym” – czytam art. 5. A obecny zapis 
brzmi: „na podstawie kryterium zgodności z prawem 
i rzetelności”. Ja myślę, że to pojęcie jest zdefiniowa-
ne. Tak samo pojęcie gospodarności – ono również, 
jak myślę, znajduje się gdzieś… Jest gdzieś w polskim 
prawodawstwie definicja tego pojęcia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Józef Zając zadaje pytanie. Bardzo 

proszę.

Senator Józef Zając:
Ja mam następujące pytanie, problem. Regionalna 

izba obrachunkowa będzie oceniała działania samo-
rządów pod kątem rzetelności i gospodarności. 

Jak wobec tego będą oceniane działania wynikają-
ce z przyjętych budżetów obywatelskich, których cel 
jest zdefiniowany potrzebami społecznymi?

Wicemarszałek Maria Koc:
Do którego z panów senatorów? 
(Senator Józef Zając: Do sprawozdawcy.)
Do sprawozdawcy.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
No, ciekawe zagadnienie pan senator tutaj akurat 

podniósł. Powiem tak: nie było to przedmiotem po-
siedzenia komisji i nikt wcześniej takiego pytania nie 
zadał. Nie wiem, może prosiłbym jednak o odpowiedź 
ze strony przedstawicieli rządu w trakcie… Bo, tak 
jak mówię, nie było to… A to ciekawe, bardzo cie-
kawe zagadnienie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
Pani senator Zdrojewska i pan senator Augustyn, 

dobrze.
Pani senator Zdrojewska.
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(senator P. Florek) nie… Zresztą możemy powiedzieć, że w tej chwili 
również odbywa się to na wielu szczeblach, bo może-
my powiedzieć to o wojsku, o Policji, gdzie jest wie-
le osób z wielkim doświadczeniem, które odchodzą 
z pracy, zostają do tego zmuszone, odwołane, ludzie 
w młodym wieku, 50 lat… No, widocznie jesteśmy 
takim bogatym państwem, że możemy sobie na to 
pozwolić, ale w tym wypadku akurat jest taka sytu-
acja, że nie ma tutaj… Kiedy te terminy miną, czyli 
2 miesiące i 4 miesiące, w zależności od tego, czy 
się jest prezesem, czy tylko członkiem… No, każdy 
będzie czekał do ostatniego dnia, czy otrzyma tę pro-
pozycję, czy nie. Jak nie otrzyma propozycji, to do 
widzenia, nie ma odprawy trzymiesięcznej, szukaj 
sobie pracy, niestety. Szczególnie, na co zwracaliśmy 
uwagę w komisji, chodzi o kobiety w ciąży, o kobiety, 
osoby w wieku przedemerytalnym. No, ta zasada, ta 
ustawa nie działa, czyli każda z tych osób może być 
zwolniona. To tyle, dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja również mam pytania do pana senatora Florka.
Panie Senatorze, czy w komisji przedstawiano 

jakieś szczegółowe dane o nasileniu się nieprawidło-
wości w samorządach, które uzasadniałyby tak daleko 
idące zmiany, wymagające zwiększenia kontroli nad 
samorządami? Czy powoływano się tutaj na jakieś 
dane? Jeśli tak, to jakie?

Druga kwestia. Czy mówiono, dlaczego odstą-
piono od tych okresowych, kompleksowych kontroli 
i dano nowym RIO prawo dokonywania komplekso-
wych kontroli, można by powiedzieć, w dowolnym 
czasie, w każdej chwili? Czy ta kwestia była oma-
wiana? Bo taka jest zmiana, że sformułowanie „raz 
na 4 lata RIO przeprowadza kompleksową kontrolę” 
znika. Raz na 4 lata, i to przeprowadza komplekso-
wo, kiedy chce, dzisiaj, jutro, pojutrze… Czy mó-
wiono o tym, że skoro RIO może kontrolować pod 
względem gospodarności i rzetelności, to nakłada się 
to na kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, która, 
o ile wiem, chyba corocznie kontroluje samorządy, 
przynajmniej wybrane samorządy, pod tym właśnie 
względem? Teraz będzie tak, że odrębnie jedni i dru-
dzy, jak często… itd. Czy o tym zderzeniu kompe-
tencji była mowa?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytania.

opinie z tego tytułu, jednak, jak mówiłem, jest to 
sprawa ocenna.

Jeżeli ktoś będzie chciał, a zespół 3-osobowy, 
może bez doświadczenia – przechodzę już praktycz-
nie do drugiego pytania – który zostanie powołany, 
będzie musiał ocenić gospodarność… No, nie wiemy, 
czy wszyscy, ale można się spodziewać, że prawie 
wszyscy członkowie zostaną odwołani. No i oczy-
wiście 3-osobowy skład wyznaczony przez prezesa 
w danym kolegium oceni tę gospodarność. Jak oceni, 
to zobaczymy. Jeżeli oceni ją bardzo negatywnie… To 
nie jest tak, że za wszystko, za każde niedociągnięcie, 
jakieś naruszenie przepisu, można odwołać wójta, 
prezydenta itd.; w ustawie jest wymienione, za co. 
Głównie chodzi o sprawy związane z gospodarowa-
niem środkami finansowymi itd. Ale teoretycznie jest 
taka możliwość. Tak więc jeżeli ten 3-osobowy skład 
orzekający dojdzie do takiego wniosku, to prezes 
Rady Ministrów będzie miał możliwość, jeżeli dojdzie 
do takiego wystąpienia, odwołania danej osoby ze 
stanowiska, wprowadzenia zarządu komisarycznego, 
a potem, jak już mówiłem, będzie cała procedura. 
Może można się odwołać do… Niby można, ale jak 
to będzie wyglądało, to trudno powiedzieć.

Co do pracowników, to oczywiście te konkursy, 
które się odbyły… Pan minister na posiedzeniu komi-
sji mówił chyba, że w 12 izbach regionalnych zostały 
przeprowadzone te konkursy, bo to trwało, tylko nie 
ma decyzji o powołaniu. Ta ustawa ma przeciąć… 
Tych konkursów, które były do tej pory, to już nie 
ma, i na nowo, ale już bez konkursów, tylko z okre-
ślonymi wymaganiami… No, są określone wymogi, 
które trzeba spełniać, żeby można było ewentualnie 
kandydować. No i oczywiście samorząd też już nie 
będzie miał nic do powiedzenia o tych kandydatach. 
I w zależności od tego, czy wybieramy prezesa, czy 
wiceprezesów, jest inna procedura, bo wtenczas wła-
ściwy minister zgłasza do prezesa… Jeżeli chodzi 
o członków kolegium, to prezes izby najpierw zgła-
sza kandydaturę do właściwego ministra, a potem do 
prezesa Rady Ministrów. Taka jest kolejność. Czyli 
należy się spodziewać, że… Generalnie, jak to bywa, 
każda prawie że ustawa tego typu, która przecho-
dzi przez Senat, to ustawa kadrowa, więc następu-
je dość znaczna wymiana. Widać już, że następuje 
zwłoka w powoływaniu tych, którzy zostali wybrani, 
w związku z czym należy się spodziewać, że chodzi 
o to, żeby oni w 12 izbach regionalnych – już nie-
długo tego się dowiemy – nie byli w dalszym ciągu 
prezesami. No, jeszcze jest tak, że prezes może być 
2 kadencje, ale już nie będę omawiał tych wszystkich 
szczegółów. Jednak, jak już mówiłem, odnośnie do 
potraktowania pracowników, którzy pracowali… To 
jest naprawdę skandaliczne, bo wiedza, doświadcze-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki, proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie również do senatora Florka, 

sprawozdawcy mniejszości. Pan senator wspominał 
o tym, że bulwersuje go fakt, iż ustawa wygasza sto-
sunki pracy pracowników przed końcem ich kadencji, 
zwłaszcza osób chronionych: kobiet w ciąży, osób 
objętych ochroną przedemerytalną. Chciałbym zapy-
tać, czy w trakcie prac komisji pojawiały się opinie… 
Może w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 
związków zawodowych? Jeśli tak, to jaka była ich opi-
nia w tej sprawie? Czy były przedstawione opinie spe-
cjalistów z zakresu kodeksu prawa pracy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Jeżeli chodzi o osoby obecne na posiedzeniu komi-

sji, to była tam m.in. pani prezes krajowej izby i pan 
reprezentujący… Gdzieś zapisałem sobie nazwisko, 
ale nie wiem, czy teraz znajdę…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Związek gmin…)
Tak, reprezentujący związek gmin. Chyba tylko te 

2 osoby… Nie, jeszcze jedna pani zabierała głos. To 
była pani z samorządu województwa mazowieckiego, 
o ile pamiętam. Mówiła… Zmiany ustrojowe, które 
ustawa wprowadza, dotyczące samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego… Ona odniosła się do 
zmian odnoszących się do samorządu wojewódzkie-
go. O ile się nie mylę, pani prezes krajowej regionalnej 
izby też na ten temat mówiła. W każdym razie rozma-
wialiśmy, dyskutowaliśmy na temat rozwiązywania 
tych stosunków pracy. Ja nawet zadałem pytanie panu 
ministrowi – może je teraz od razu powtórzę, żeby 
potem nie zabierać głosu – ilu osób to dotyczy, jakie 
jest w tej chwili zatrudnienie w regionalnych izbach 
obrachunkowych, ile to jest osób w poszczególnych 
województwach, bo to są różne dane. Ważną sprawą 
byłoby… Jak się taką ustawę przygotowuje, jak się 
takie rzeczy wprowadza, to chyba się wie, ile jest 
osób w wieku przedemerytalnym, ile jest na urlopach 
macierzyńskich. To, ile pań jest w ciąży… To może 
się zmienić, bo ustawa wejdzie w życie za 3 miesiące. 
W każdym razie należy się przygotować, bo to rów-
nież wiąże się, jeżeli chodzi o zatrudnienie… Pani 
prezes mówiła o organizacji izby, o środkach finan-
sowych. Bo jeśli to byłyby 3-miesięczne odprawy, 

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, pan minister powiedział – zresztą 
chyba nawet ja o to pytałem, o ile pamiętam – że są 
w Polsce 2–3 gminy, może kilka gmin, które rzeczy-
wiście miały problemy z budżetami, które nadmiernie 
się zadłużały. Głównie chodziło o parabanki, o to, 
żeby nie mogły korzystać w ten sposób i zaciągać 
kredytów. Skoro nie miały możliwości, to szukały 
również takiego sposobu finansowania. Ale doty-
czyło to kilku przypadków, które pan minister wy-
mienił, zapisałem sobie gminę Ostrowice. To chyba 
w Zachodniopomorskiem, bo wiem, że przewodni-
czący komisji, pan Piotr Zientarski wyjaśniał, że to 
wcale nie jest tak, jak się mówi, co do zadłużenia tej 
gminy. To jest gmina, która ma 2,5 tysiąca mieszkań-
ców, i zadłużenie było na ileś milionów złotych. Tak 
że były takie przypadki w Polsce, sporadyczne, ale 
chciałbym przypomnieć, że są również inne możli-
wości, żeby wyegzekwować to, by te gminy się nie 
zadłużały w ten sposób. Ale gmin w Polsce mamy 
2,5 tysiąca, w związku z tym my na 1 czy 2 przy-
padkach nie możemy budować takiej teorii, że trzeba 
pilnować tych wójtów, burmistrzów, bo oni za chwilę 
zaczną się bać. Oni zaczną się bać podejmowania 
jakichkolwiek decyzji, tak samo rady zaczną się bać, 
dlatego że będą rozliczani np. z gospodarności i nie 
będą wiedzieć, czy za chwilę prezes Rady Ministrów 
nie spróbuje odwołać takiego wójta, burmistrza, pre-
zydenta, rady, zarządu województwa czy zarządów 
powiatów. A więc zaczną się z tego tytułu bać. Dla 
2, 3 przypadków, w których sprawę można inaczej 
rozwiązać, wprowadza się taką restrykcyjną ustawę… 
No, to oczywiście kwestia ocenna, każdy z nas może 
to ocenić.

Co do tej części pytania pana senatora odnośnie 
do gmin, powiatów, również województw, w kon-
tekście środków finansowych – była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji. O ile pamiętam, to był podawany 
przykład z lat 2012–2014. W tych latach… Zadłużenie 
samorządów znacznie maleje, zadłużenie samorzą-
dów maleje. Nie ma tego wzrostu… Są zresztą pewne 
ograniczenia, jest określone, do jakiego poziomu gmi-
na może się zadłużać. Nie było żadnego takiego alar-
mu, takiego hałasu, że trzeba szybciutko taką ustawą 
je wprowadzać, bo nie ma wzrostu zadłużenia. Jest 
wprost przeciwnie – zadłużenie samorządów maleje.

Co do tych kompleksowych… O ile sobie przypo-
minam, to na posiedzeniu komisji nie było w ogóle 
mowy na temat terminów, w których te poszczególne 
kontrole, które zostały ujęte… Tego tematu, podobnie 
jak innych związanych z kontrolą, na posiedzeniu 
komisji moim zdaniem… No, to nie jest moje zdanie. 
Ja tutaj mówię o tym, co było na posiedzeniu komisji. 
Na posiedzeniu komisji na ten temat nie mówiliśmy. 
Dziękuję.
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(senator P. Florek) Chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, na 
którą mój przedmówca, senator Florek, nie zwrócił 
uwagi. Pan senator stwierdził, że to jest ustawa ka-
drowa. No, w pana ocenie może tak. Ale kryteria 
powołania osób na stanowiska do kolegiów czy na 
prezesa zostały tutaj poszerzone choćby o kryterium 
odnoszące się do środowisk naukowych, a tego jakoś 
nie zauważono. Oprócz stażu pracy w jednostkach 
związanych z funkcjonowaniem samorządu teryto-
rialnego jest tu uwzględnione prowadzenie działal-
ności naukowej lub dydaktycznej związanej z funk-
cjonowaniem samorządu lub finansami publicznymi. 
Poza tym zaprzeczeniem tezy, że ma to być ustawa 
kadrowa, jest właśnie 6-letnia kadencja liczona nieja-
ko nie wstecz. Uzasadnienie ministerstwa było tutaj 
takie, że ministerstwo nie chce wykluczać możliwości 
powołania ponownie osób obecnie piastujących funk-
cje prezesów. To jest taki zabieg, żeby te osoby mogły 
pełnić tę funkcję również na mocy obecnej ustawy.

Muszę sprostować jeszcze jedną rzecz. Pan senator 
Florek chyba się przejęzyczył albo nie do końca do-
czytał, bo zwrócił tu uwagę… przedstawił taką wizję, 
że składy orzekające będą ustalały budżet gmin, jeśli 
gminy tego nie zrobią. Ja chciałbym…

(Senator Piotr Florek: Nie. Ja mówiłem tylko 
o kolegium.)

No to źle zrozumiałem. To jest akurat wyłączna 
kompetencja kolegium z art. 18. Źle dosłyszałem. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy senator Florek zechce coś dopowiedzieć do 

odpowiedzi na pytanie pana senatora Rulewskiego?
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Ja mogę tylko dodać, Panie Senatorze, że pani 
prezes, która była obecna na posiedzeniu, mówiła 
o tych terminach, o tym, że miesiąc… Teraz będzie 
taki dualizm w izbach – inne będą zadania kolegium, 
a inne składów orzekających. W tym przypadku, gdy 
mówimy… Będzie jeszcze budżet, będzie opiniowa-
nie. Tam jeszcze jest taka sprawa, że składy orzekają-
ce będą opiniować niektóre sprawy zgodnie z ustawą. 
To będzie trafiać do składu orzekającego i on będzie 
rozstrzygać. To jest kolejna sprawa, o której nie mó-
wiliśmy, kolejna sprawa bardzo wątpliwa, która – jeśli 
to uchwalimy – wyjdzie i będzie następny problem. 
Pani prezes podkreślała, że po zmianach należy się 
spodziewać, że terminy rzeczywiście nie będą do-
trzymane. Konsekwencje tego, tak jak pan senator 
mówił, mogą być różne.

to potrzebne byłyby na to środki finansowe. Nie ma 
zabezpieczonych środków, więc trudno żeby można 
było tutaj w jakiś sposób, chociaż po części tym lu-
dziom… Cały czas podkreślam, że to są ludzie, któ-
rzy mają wieloletnie doświadczenie, niektórzy z nich 
pracują od początku lat dziewięćdziesiątych. Moim 
zdaniem trudno będzie funkcjonować tym izbom, 
jeżeli nastąpi radykalna wymiana na tych wszyst-
kich stanowiskach. W każdym razie na posiedzeniu 
komisji sprawa ochrony pracowników się pojawiła, 
o tym też rozmawialiśmy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Pytanie do obojga sprawozdawców. Jeśli nie będą 
w stanie odpowiedzieć, to pan minister, jak myślę, 
zapamięta to pytanie i udzieli na nie odpowiedzi.

Wspomniał pan, Panie Senatorze Florek, iż według 
pańskiego doświadczenia, dużego zresztą, a zara-
zem mniemania, fakt pozbawienia pracy, utraty pra-
cy spowoduje brak ciągłości pracy urzędu. W RIO 
rozpatruje się tysiące spraw obywateli. W samej 
Warszawie rocznie rozpatruje się chyba kilkanaście 
tysięcy spraw. Padają nawet zarzuty o przestępstwa 
urzędnicze związane ze zwłoką w załatwianiu spraw. 
I mam pytanie do państwa sprawozdawców: czy 
nieciągłość, którą podkreślił pan senator Florek, nie 
wpłynie negatywnie, jeśli chodzi o decyzje, a nawet 
o odszkodowania z tytułu zaniechania urzędniczego?

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

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, jeśli dobrze pamiętam zapisy 

ustawowe, to ciągłość będzie zachowana z uwagi na 
to, że do momentu powołania, wyłonienia nowego 
prezesa izby obowiązki będzie pełnił dotychczaso-
wy prezes. Jeśli chodzi o… Będzie to także kwestia 
zmiany członków kolegiów. To nie będzie, że tak po-
wiem, wymiana natychmiastowa. Nie sądzę, żeby to 
była wymiana natychmiastowa, choćby z uwagi na 
kryteria, które te osoby muszą spełniać, kryteria, 
które zostały poszerzone.
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terytorialnego. W ten sposób powstała pewna luka 
prawna – można nawet powiedzieć: swoista wyrwa 
– która może być i jest wykorzystywana ze szkodą 
dla finansów samorządu terytorialnego i finansów 
publicznych w ogóle.

Przedstawiona paniom i panom senatorom ustawa 
obejmuje zarówno zmiany usprawniające działalność 
kontrolną samych regionalnych izb obrachunkowych, 
jak i zmiany optymalizujące osiągnięcie celów dzia-
łalności kontrolnej i nadzorczej tych izb. Do tych 
zmian zaliczyć należy przede wszystkim, po pierw-
sze, poszerzenie zakresu działalności kontrolnej izb 
przez objęcie nią osób prawnych, na które pojedyn-
czo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio wpływ 
wywierają jednostki samorządu terytorialnego. Ten 
wpływ może przejawiać się w szczególności poprzez 
posiadanie ponad połowy udziałów albo akcji, posia-
danie ponad połowy głosów wynikających z udzia-
łów albo akcji, sprawowanie nadzoru nad organem 
zarządzającym, posiadanie prawa do powoływania 
ponad połowy składu organu nadzorczego lub za-
rządzającego. Chodzi właśnie o ten wpływ, który 
wywierają poprzez takie działania, poprzez takie 
okoliczności jednostki samorządu terytorialnego, 
związki metropolitalne, związki jednostek samorządu 
terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz inne samorządowe jednostki 
organizacyjne, w tym samorządowe osoby prawne. 
Po drugie – mówię o istotnych zmianach – dochodzi 
do utworzenia instrumentu stwarzającego prezesowi 
izby możliwość poinformowania właściwego organu 
sprawującego nadzór nad kontrolowaną jednostką 
o fakcie braku zawiadomienia przez kontrolowaną 
jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych 
bądź o nieuzasadnionym ich niewykonaniu, co jest 
niezbędne w szczególności w sytuacjach powtarza-
jącego się uporczywego niewykonywania wniosków 
pokontrolnych.

W omawianym zakresie niejako uzupełniająco 
wprowadzona została na etapie prac sejmowych 
zmiana polegająca na poszerzeniu kryteriów kontroli 
jednostek samorządu terytorialnego o kryterium go-
spodarności, o czym już państwo senatorowie mówili, 
w zakresie tzw. tytułów dłużnych oraz o kryterium 
rzetelności. To kryterium rzetelności – padało py-
tanie o to, więc może od razu odpowiem – przede 
wszystkim dotyczy zgodności dokumentów ze sta-
nem faktycznym. Chodzi o ocenę zgodności między 
dokumentami a stanem rzeczywistym. Niniejsza no-
welizacja zakłada ważne rozwiązania polegające na 
objęciu procedurą nadzorczą uchwał zmieniających 
uchwałę budżetową jednostek samorządu terytorial-
nego, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej lub jej zmiany. Ważną zmianą, chociażby 
z punktu widzenia celowości konstytuowania kontroli 
państwowej i jej skuteczności, jest także wprowadze-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do panów senatorów spra-

wozdawców? Nie ma. Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Jest dzisiaj z nami pan minister Jarosław Zieliński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
projektu ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Dziękuję za udzielenie mi głosu.
Chciałbym powiedzieć parę słów o tej ustawie 

z punktu widzenia rządu jako wnioskodawcy, jako 
podmiotu wnoszącego ten projekt ustawy, a także, 
jeżeli pani marszałek pozwoli, jeszcze odpowiedzieć 
na pewne pytania, które się pojawiły i które pojawiały 
się także podczas prac sejmowych. Ja wprawdzie nie 
uczestniczyłem w tych pracach, ale pozwoliłem sobie 
pewne pytania, które się wtedy pojawiły, wynotować. 
Może łatwiej będzie prowadzić dalszą dyskusję, gdy-
bym mógł na nie odpowiedzieć.

Geneza prac nad projektem ustawy była związa-
na z potrzebą rozwiązania problemu niekorzystnych 
tendencji dotyczących nadmiernego zadłużania się 
jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie ana-
lizy tego problemu zrodził się pomysł, aby jednak 
lepiej to uregulować w obowiązujących przepisach. 
Bez wątpienia zadłużenie to wpływa niekorzystnie na 
kondycję finansową, gospodarczą samych samorzą-
dów, a w dalszej konsekwencji również państwa. Za 
przykład – przywoływany już – niebezpiecznego dla 
finansów publicznych zwiększającego się zadłużenia 
posłużyć może kazus gminy Ostrowice w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, której zadłużenie w ostat-
nim czasie wyniosło blisko 400% rocznego budżetu. 
Co istotne, aktualnie nie istnieją adekwatne mecha-
nizmy kontrolne pozwalające na szybką i efektywną 
diagnozę sytuacji oraz potencjalnych zagrożeń dla 
finansów publicznych. Kompetencje kontrolne, jakie 
posiadają dzisiaj izby obrachunkowe, nie obejmują 
w pełni obszaru działalności finansowej samorządu 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Zostały także dodane przepisy przenoszące ciężar 
orzecznictwa nadzorczego z kolegium na 3-osobowe 
składy orzekające, ale z jednoczesną możliwością 
skierowania sprawy skomplikowanej do kolegium, 
czyli do powiększonego gremium orzeczniczego. 
Art. 18 ustawy definiuje te sprawy, które muszą być 
rozpatrywane przez kolegium. Ale jednocześnie stwo-
rzona jest taka możliwość, żeby trudniejsze sprawy, 
bardziej skomplikowane, były kierowane docelowo do 
rozstrzygnięcia przez kolegium, a nie przez 3-osobo-
we składy orzekające.

Pojawiały się już dzisiaj pytania dotyczące 
tego, czy taka praktyka jest w innych instytucjach. 
Oczywiście, że jest. Ona w zasadzie jest powszech-
na. Nie było jej właśnie tylko w regionalnych izbach 
obrachunkowych. A więc czy byśmy przywołali tu 
organy sądowe, czy Trybunał Konstytucyjny, czy… 
No, może na tym …

(Senator Grzegorz Bierecki: Sądy.)
Tak, sądy, oczywiście. No, tam jest to praktyką 

oczywistą. Myślałem też o Najwyższej Izbie Kontroli 
i o tym, jak tam zapadają rozstrzygnięcia, ale nie 
jestem tego pewny.

Z pozostałych istotnych zmian zawartych w no-
welizacji, a dotyczących innych ustaw, wspomnę, 
że przewidziano zmiany w ustawie o samorządzie 
gminnym, w ustawie o samorządzie powiatowym 
oraz w ustawie o samorządzie województwa, zgodnie 
z którymi pod określonymi warunkami prezes Rady 
Ministrów będzie mógł nadać rygor natychmiastowej 
wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym dotyczą-
cym: po pierwsze, odwołania lub rozwiązania organu 
wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego 
i wyznaczenia osoby, która do czasu wyboru nowe-
go organu będzie pełniła jego funkcję – w razie po-
wtarzającego się naruszania konstytucji lub ustaw 
i bezskutecznego wezwania przez wojewodę wyżej 
wymienionych organów do zaprzestania naruszeń; po 
drugie, zawieszenia organów jednostek samorządu 
terytorialnego i ustanowienia zarządu komisaryczne-
go na okres do 2 lat w razie nierokującego szybkiej 
poprawy i przedłużającego się braku skuteczności 
w wykonywaniu zadań publicznych przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego. Chciałbym do-
dać jednak, że rygor natychmiastowej wykonalności 
będzie mógł być nadany tylko w dwóch przypadkach, 
mianowicie wówczas, gdy nastąpi zapaść finansów 
jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy organy 
tej jednostki nie wykonują swoich zadań przez co 
najmniej 6 miesięcy.

Natychmiastowa interwencja nadzorcza umożliwi 
podjęcie działań naprawczych przez komisarza rządo-
wego w zasadzie już od momentu wydania rozstrzy-
gnięcia nadzorczego. W obecnym stanie prawnym 
ze względu na wielomiesięczne procedury sądowe 
poprzedzające uprawomocnienie aktu nadzoru swo-

nie obowiązku powiadamiania przez regionalne izby 
obrachunkowe, w związku prowadzoną działalnością 
nadzorczo-kontrolną, organów ścigania o uzasadnio-
nym podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia.

Ustawa, która jest przedmiotem dzisiejszych 
obrad, zawiera także zmiany dotyczące organiza-
cji regionalnych izb obrachunkowych, wraz z jed-
noczesnym większym otwarciem dostępu do pracy 
w izbach. I to warto zauważyć. Na poczet tego zali-
czyć można fakt, że o status członka kolegium izby 
będą mogły się ubiegać nie tylko osoby z co najmniej 
4-letnim stażem pracy w jednostkach związanych 
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub 
finansów publicznych, ale także osoby posiadające 
co najmniej 4-letnie doświadczenie naukowe i dy-
daktyczne.

Ustawa uwzględnia także propozycje uszczelnie-
nia zakazów antykorupcyjnych poprzez wprowadze-
nie zakazu powoływania na członka kolegium osób 
ukaranych zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponadto nowelizacja zawiera wiele przepisów po-
rządkujących ustawę o regionalnych izbach obrachun-
kowych, np. co do zadań Krajowej Rady Regionalnych 
Izby Obrachunkowych, wprowadza penalizację okre-
ślonych zachowań związanych z przeprowadzaną 
kontrolą – tu jest mowa o nieinformowaniu o wyko-
naniu wniosków pokontrolnych, o której to sprawie 
już wspominałem – czy też usuwa lukę poprzez za-
gwarantowanie kierowania działalnością izby przez 
zastępcę prezesa w przypadku śmierci prezesa.

Chciałbym w tym miejscu zauważyć, iż na eta-
pie prac w Sejmie do rządowego projektu – tutaj 
dodam, że rządowy projekt miał kierunkowo pozy-
tywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego – zostały dodatkowo wprowadzone 
przepisy m.in. zmieniające zasady powoływania 
i odwoływania prezesów izb oraz członków kole-
giów i zmierzające w kierunku uproszczenia trybu 
rekrutacji, wprowadzające limit kadencji prezesów 
do 2 następujących po sobie kadencji, rozszerzające 
kryteria kontroli przez regionalne izby obrachun-
kowe gospodarki finansowej jednostek samorzą-
du terytorialnego o kryterium gospodarności, ale 
tylko, jeszcze raz to powtórzę, w zakresie tytułów 
dłużnych, oraz o kryterium rzetelności. Może przy-
wołam tu jeszcze definicję tytułów dłużnych, bo 
chyba warto to uczynić. Tytuły dłużne to tytuły 
zobowiązań sektora finansów publicznych tworzą-
cych państwowy dług publiczny. Do tytułów dłuż-
nych zalicza się wyemitowane papiery wartościowe 
opiewające na wierzytelności pieniężne, zaciągnięte 
kredyty i pożyczki, przyjęte depozyty, wymagalne 
zobowiązania.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) samorządu terytorialnego – to było podkreślane, to są 
właśnie państwowe organy – nie posiadają adekwat-
nych narzędzi i instrumentów kontroli, na co uwagę 
zwracała m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Co więcej, 
Najwyższa Izba Kontroli, zajmująca się jedynie do-
raźnie kontrolą jednostek samorządu terytorialnego, 
fakultatywnie, posiada możliwość kontrolowania przy 
zastosowaniu wszystkich wymienionych kryteriów.

Było pytanie o kadencyjność przy powoływaniu 
prezesów i członków kolegiów. Kadencje 6-letnie pre-
zesów izb istnieją już w przepisach obecnie obowią-
zujących, natomiast w wyniku poprawek poselskich 
zniesiono podział na członków etatowych i pozaeta-
towych, którzy właśnie mieli 6-letnią kadencję, po-
zostawiając instytucję członków kolegiów z kadencją 
6-letnią. Pozostawienie tej kadencyjności ma na celu 
zapewnienie stabilności wykonywania obowiązków, 
a jednocześnie ma umożliwić okresową weryfikację 
jakości wykonywanej pracy i niezbędną, nazwijmy 
to, fluktuację kadr po 12 latach, jeżeli byłyby to 2 
pełne kadencje.

Padło też pytanie, dlaczego pojawia się ograni-
czenie liczby kadencji. Zamieszczone w art. 16 ust. 4 
ograniczenie liczby kadencji sprawowania funkcji 
prezesa izby wprowadza się po to, by zapewnić kre-
owanie sprawnych i skutecznie zarządzających izbami 
kierownictw, na co pozwoli niezbędna, wspomniana 
już przed chwilą, możliwość rotacji kadr. Wydaje się, 
że okres 12 lat – dwa razy po 6 lat – jest maksymalny. 
Można dyskutować oczywiście, ale wydaje się, że jest 
to wystarczająco długi okres, żeby zapewnić sprawne 
zarządzanie izbą i wykazać się kompetencjami, a po-
tem stworzyć możliwości innym, którzy odświeżą 
zespoły regionalnych izb obrachunkowych, również 
sprawując funkcje prezesów.

Z pytań wartych odnotowania na tym etapie… 
Właśnie, pojawiała się jeszcze sprawa konstytucyj-
ności i różnych zastrzeżeń związanych z samodziel-
nością, autonomią samorządu terytorialnego. Pan 
senator Florek chyba nawet powiedział – zapisałem 
to sobie – żeby samorządy gospodarowały same. 
No, różnie z tym gospodarowaniem jest. Jest dobrze 
i jest źle. Bywa dobrze i bywa źle, więc to, że po-
winna istnieć kontrola państwowa w tym zakresie, 
moim zdaniem nie powinno wzbudzać wątpliwości. 
Przepisy ustawy nie zmieniają istniejących obec-
nie w ustawodawstwie samorządowym przesłanek 
wprowadzenia zarządu komisarycznego czy rozwią-
zania organów jednostek samorządu terytorialnego. 
Propozycje zawarte w ustawie mają uczynić istniejące 
instrumenty nadzoru bardziej skutecznymi, tak aby 
wprowadzenie zarządu komisarycznego czy odwoła-
nie organu wykonawczego w przypadku samorządów 
znajdujących się w fatalnej kondycji finansowej lub 
takich, których organy nie wykonują swoich zadań 
przez ponad 6 miesięcy, było natychmiast wykonalne. 

ją działalność komisarz rządowy może rozpocząć 
nawet dopiero po kilkunastu miesiącach od wydania 
rozstrzygnięcia, w zależności od tego, w jakim czasie 
te decyzje są rozstrzygane, jeśli chodzi o ich pra-
womocność. W tym czasie postępuje np. degradacja 
finansów samorządowych, tak jak to miało miejsce 
choćby w przypadku wspomnianej gminy Ostrowice.

Wśród tych pytań, które się pojawiały podczas 
wcześniejszych prac – także dzisiaj już to pytanie 
padało – było pytanie o sytuację związaną z zadłuże-
niem jednostek samorządu terytorialnego. Chciałbym 
może od razu na to pytanie odpowiedzieć w zakresie, 
w jakim ta wiedza na dziś… w jakim była ta wiedza 
dostępna na dzień 31 grudnia 2016 r., bo to są dane 
na koniec roku 2016. Otóż jedynie 90 gmin na prawie 
2,5 tysiąca gmin w Polsce i 5 powiatów nie wyka-
zało zobowiązań z tytułów dłużnych. W przedziale 
zadłużenia do 30% mieściło się 2 tysiące 12 jedno-
stek samorządu terytorialnego. W najwyższym prze-
dziale zadłużenia, czyli powyżej 60% w stosunku 
do wykonanych dochodów, znalazły się 63 jednostki 
samorządu terytorialnego, w przedziale 50–60% – 
72 jednostki samorządu terytorialnego; 40–50% – 206 
jednostek samorządu terytorialnego; 30–40% – 455 
jednostek samorządu terytorialnego. Jak widać, nie 
są to pojedyncze przykłady, problem jest poważny 
i dotyczy wielu jednostek samorządu terytorialnego. 
I to nie jest tak, jak tutaj ktoś z panów senatorów su-
gerował, reakcja ustawowa na pojedyncze przypadki. 
Nie są one pojedyncze.

Jeżeli chodzi o inne sprawy, to jeżeli pan marsza-
łek pozwoli, chciałbym na jeszcze kilka pytań odpo-
wiedzieć, tak jak wcześniej wspomniałem, z tych, 
które się pojawiały, które zostały przeze mnie jakoś 
zidentyfikowane.

Pojawiało się np. pytanie o przyczyny poszerzenia 
kryteriów kontroli jednostek samorządu terytorialne-
go o gospodarność, rzetelność. Uzupełnienie kryte-
rium legalności o kryteria gospodarności i rzetelności 
było zaproponowane w pierwotnym projekcie rządo-
wym ustawy. Jednak w wyniku uzgodnień ze stroną 
samorządową rząd odstąpił od tej zmiany. I tak na 
marginesie: zmiana ta została oceniona przez Radę 
Legislacyjną jako zgodna z konstytucją. Na etapie 
prac w Sejmie posłowie zaproponowali poprawkę 
uzupełniającą kryteria kontroli o właśnie kryteria 
rzetelności i gospodarności. Jako uzasadnienie poda-
wane były argumenty, iż już obecnie m.in. z ustawy 
o finansach publicznych można wywieść elementy 
kontroli oparte na tych kryteriach gospodarności 
i rzetelności. Na uwagę zasługuje również fakt, że re-
gionalne izby obrachunkowe, pomimo że mają status 
państwowych organów kontroli wyspecjalizowanych 
w zakresie kontroli gospodarki finansowej jednostek 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) ści przepisów z konstytucją, tylko robi to Trybunał 
Konstytucyjny. No więc tutaj trzeba naprawdę pewnej 
ostrożności.

Szanowni Państwo, kończąc to swoje wystąpienie 
– nie chcę za długo mówić, tym bardziej że wystą-
pienia panów senatorów przede mną już wiele spraw 
wyjaśniły – chcę tylko powiedzieć, że rząd jest prze-
konany, że ustawa jest potrzebna. Jest ona bardzo 
ważna dla usprawnienia działalności samych regio-
nalnych izb obrachunkowych, dla poprawy sytuacji 
w samorządach, które będą tego wymagały. Chodzi 
o skuteczniejsze mechanizmy reagowania, chodzi 
o troskę o finanse samych samorządów, a więc tak 
naprawdę też – co tu dużo mówić, tak to trzeba okre-
ślić – o los mieszkańców wspólnot samorządowych, 
a także o finanse publiczne w ogólności, bo żadna 
gmina nie działa w oderwaniu, nie jest bezludną wy-
spą, tylko funkcjonuje w ramach całego państwa, 
więc jej kondycja ma wpływ na finanse publiczne.

Jeżeli chodzi o zadłużenie, to chciałbym przywo-
łać jeszcze jeden wątek. Otóż jest problem z oszaco-
waniem realnego zadłużenia z tego względu, że trzeba 
pod tym kątem przeanalizować również instytucje 
podległe samorządowi terytorialnemu, choćby spółki 
komunalne, i dopiero wtedy będzie można ocenić stan 
finansów samorządów w całości. Ta ustawa daje wła-
śnie tę możliwość – możliwość kontrolowania instytu-
cji podległych jednostkom samorządu terytorialnego, 
co na pewno wpłynie na bardziej obiektywny ogląd 
tego problemu i pozwoli na właściwe reagowanie. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze. 
Proszę chwilę zaczekać, Panie Ministrze, bo teraz 

będą pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: Ja 
będę czekał na miejscu.)

Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę pytania do przedstawiciela rządu, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Zgłosiło się już kilka osób.
Jako pierwszy będzie zadawał pytanie pan senator 

Sławomir Rybicki.
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, projekt ustawy w znaczący spo-

sób odbiega od przedłożenia rządowego, które było 

Trzeba bowiem pamiętać, że choć istnieje niewielka 
liczba samorządów, których władze nie radzą sobie 
z wykonywaniem swoich obowiązków i działają na 
szkodę mieszkańców, to jednak takie samorządy ist-
nieją. W takich przypadkach pomoc ze strony rządu 
i organów nadzoru będzie stosowana po to, aby tę 
jednostkę wyprowadzić z problemów. Przypomnijmy, 
że nie ma takiej instytucji jak upadłość samorządu 
terytorialnego. To nie jest przedsiębiorstwo. Tutaj nie 
można doprowadzić do tego, że samorząd przestanie 
w dłuższym okresie wykonywać zadania publiczne, 
a ktoś inny przejmie te zadania. Takiej możliwości nie 
ma. Proponowane rozwiązania gwarantują przy tym 
samorządom ochronę sądową, ponieważ zastosowane 
środki nadzoru będą podlegać kontroli sądowej.

Pojawiało się też pytanie o tryb, sposób przepro-
wadzania kontroli. Będą to kontrole planowe – raz na 
4 lata każda jednostka samorządu terytorialnego po-
winna zostać skontrolowana – problemowe i doraźne. 
Organ kontroli i nadzoru musi mieć takie możliwości, 
żeby natychmiast reagować w przypadkach, które 
tego wymagają. Zresztą Najwyższa Izba Kontroli 
jest tu dobrym przykładem, bo właśnie tam istnieją 
te 3 różne rodzaje kontroli. Wspomniałem o wątpli-
wościach co do tego, czy składy… W Najwyższej 
Izbie Kontroli jest jednak inaczej, bo nie ma tam ciał 
kolegialnych, tak że z tamtego skojarzenia się wyco-
fuję. Jeżeli jednak chodzi o sposób przeprowadzania 
kontroli, o rodzaje kontroli, to może to być dobre 
porównanie.

I jeszcze pojawiało się pytanie, dlaczego rząd 
ogranicza samodzielność samorządów, powołując 
w miejsce demokratycznie wybranych władz swo-
ich komisarzy. Mówiłem już o tym, że przepisy tego 
projektu nie zmieniają istniejących obecnie w ustawo-
dawstwie samorządowym przesłanek ewentualnego 
wprowadzania zarządu komisarycznego czy odwo-
łania, rozwiązania organów jednostek samorządu 
terytorialnego.

Propozycje zawarte w rządowym projekcie mają 
uczynić ten mechanizm bardziej skutecznym. Wydaje 
się, że jeżeli chodzi o wszelkie wątpliwości dotyczące 
tego, czy dany przepis jest zgodny z konstytucją, czy 
nie jest, to wyrokowanie w dyskusji powinno być czy-
nione z wielką ostrożnością, bo dopóki dany przepis 
nie został uznany za niezgodny z konstytucją przez 
organ do tego uprawniony, to można wyrażać tylko 
opinię. Dyskutować można oczywiście o wszystkim, 
każdy z nas może wyrazić swoją opinię, ale dla niko-
go nie jest to opinia wiążąca. To jest tylko dyskusja. 
Sugerowałbym więc daleko idącą powściągliwość 
w orzekaniu indywidualnym, a nawet w orzekaniu 
przez całą Wysoką Izbę o czymś takim, bo prze-
cież ani Sejm, ani Senat nie rozstrzygają o zgodno-
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(senator S. Rybicki) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana ministra, ono trochę nawiązuje 

do pytania pana senatora Rybickiego. Niezrozumiałe 
było pańskie wystąpienie, dlatego pytam, czy rząd 
opowiada się za swoim projektem, dając prawo wy-
boru senatorom poparcia np. wyłącznie rządowego 
przedłożenia, czy też chce, żeby i te poprawki, i rzą-
dowe stanowisko…

I drugie pytanie. Jak dalece te zmiany, zwłasz-
cza kadrowe, wpłyną na przewlekłość postepowań 
bądź nawet niepodejmowanie decyzji w regionalnych 
izbach obrachunkowych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:

Ja przepraszam panią senator, będę już stał, ale 
strasznie źle się notuje w tym miejscu. Ja usiadłem 
tam, żeby notować sobie pytania, ale jeżeli pani woli 
mówić do mnie tak, to oczywiście jestem bardzo po-
słuszny i staję tutaj.

Może zacznę od ostatnich pytań, pytań pana se-
natora Rulewskiego. Ja rzeczywiście wcześniej nie 
odpowiedziałem, bo w jakimś aspekcie to pytanie 
kadrowe się już pojawiało, a i pan senator zadawał 
też wcześniej pytanie odnośnie do troski o ciągłość. 
Zacznę od tego, że sprawa dotyczy 201 osób, jeżeli 
chodzi o członków kolegiów regionalnych izb obra-
chunkowych. To właśnie ustawa w terminach w niej 
zapisanych wygasi ich funkcje, w odniesieniu do tych 
201 osób. 23 osoby są członkami nieetatowymi re-
gionalnych izb obrachunkowych. Terminy są takie, 
te okresy są na tyle długie, że nie ma obawy o to, 
że nastąpi zachwianie ciągłości. Wtedy, kiedy bę-
dzie ten okres na wprowadzenie regulacji zgodnych 
z ustawą, nastąpi ukształtowanie nowych składów, na 
pewno zostaną powołani przynajmniej prezesi, wi-
ceprezesi, a prezesi zaproponują członków kolegiów. 
Ten czas, jak mi się wydaje, jest wystarczająco długi, 
żeby ukształtować kolegia tak, aby mogły pracować 
w trybie ciągłym, bez jakiejś przerwy, bez jakiegoś 
zachwiania. Tym bardziej że mogą one pracować 
w składach orzekających, a na pewno nie będzie ta-
kiego problemu, żeby nie było składów orzekających. 
Więc proszę się o to nie obawiać.

Na pewno nie wpłynie to na przewlekłość po-
stępowania. Wręcz przeciwnie, możliwość powoły-

przedmiotem uzgodnień w ramach komisji wspólnej 
rządu i samorządu. Chciałbym pana zapytać, jakie ar-
gumenty opozycji… Bo sprawozdawca mówił dzisiaj, 
że pod wpływem propozycji opozycji projekt rządowy 
uległ radykalnym zmianom w Sejmie. Oczywiście 
świętym prawem parlamentu jest pracować nad usta-
wami i zmieniać je według własnego uznania. 

Chciałbym jednak zapytać pana ministra wła-
śnie o to, jakie argumenty opozycji przekonały pana 
do zmiany pana stanowiska, bo przecież pierwotne 
przedłożenie również pan reprezentował i firmował. 
Chciałbym też pana zapytać o relacje rządu z sa-
morządem w sytuacji, kiedy uzgodnienie w komisji 
wspólnej nie jest potem przez przedstawiciela rządu 
bronione podczas prac parlamentarnych. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Może następne?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Możemy pogrupować pytania, bo widzę, że jest 2, 

4, 6, 7… 8 osób jest zapisanych, więc może będziemy 
łączyć po 2 pytania.

Bardzo proszę, pytanie zadaje następny mówca, 
pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak, dziękuję bardzo, chociaż ja uważam, że lepiej 

się zadaje pytanie, kiedy ma się pana ministra przed 
sobą, a nie za sobą, ale to…

(Senator Alicja Zając: Jaka wrażliwa.)
Dotychczas były takie obyczaje, ale proszę bardzo, 

może pan siedzieć, gdzie pan chce.
Szanowny Panie Ministrze – przepraszam, że ty-

łem, ale patrzę na swoje notatki – chciałabym zapytać 
pana, co takiego jest, że to jest już kolejna ustawa… 

Może pan odpowie na pytanie, co panu, co pań-
skiemu ministerstwu przeszkadza w konkursach. 
Konkursy są formą uznawaną w całym demokra-
tycznym świecie. Wolny nabór na stanowiska, dostęp 
ogólny itd. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co 
do tego, jak konkursy są robione, można to popra-
wiać. Konkursów nie stosuje się, nie wiem, w Korei 
Północnej, nie stosuje się w Rosji putinowskiej. Tak 
że chciałabym zapytać, dlaczego państwu tak prze-
szkadzają konkursy i wolny nabór na ważne stanowi-
ska w państwie, a w tym przypadku w regionalnych 
izbach obrachunkowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie pytania w tej serii zada pan senator Jan 

Rulewski.
Proszę.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Kolejni panowie senatorowie, którzy zadają py-
tania.

Pan senator Marek Borowski zadaje pytanie. 
Proszę.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, dłuższy fragment swojego wystą-

pienia poświęcił pan sprawie niewłaściwej gospodar-
ki finansowej samorządów, a konkretnie zadłużeniu 
samorządów. I wygląda na to, że rządowe ratio legis 
ustawy jest takie, powiedziałbym, finansowe – nie 
możemy dopuścić do tego, żeby samorządy się za 
bardzo zadłużały, bo potem cierpią na tym obywatele. 
Następnie przytoczył pan dane dotyczące tego, jaka 
jest skala zadłużeń samorządów. Powiem szczerze, 
że nie znałem tych danych i z pewnym zdziwieniem 
dowiedziałem się, że jest zupełnie dobrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Że co?)

Że jest dobrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
A, że jest dobrze.)

Ponad 2 tysiące samorządów ma zadłużenie do 
30% dochodów, kilkaset –między 30 a 40%, kilka-
dziesiąt – między 40 a 50%. Zadłużenie powyżej 60% 
mają 62 samorządy, czyli 2,5% wszystkich gmin. 
Biorąc pod uwagę, że dług publiczny, nawet po odli-
czeniu długu samorządowego państwa, jest powyżej 
50% i jakoś nikt z tego powodu nie czyni wielkiego 
larum, chciałbym dowiedzieć się od pana, dlaczego 
uważa pan, że skala zadłużeń wymaga aż tak rozle-
głych interwencji jak ta ustawa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Może dołączymy jeszcze jedno pytanie, pana se-

natora Jerzego Czerwińskiego.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, mam 

3 pytania. Dołączamy?)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Tak.)

Tak. Proszę.

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

Pierwsza kwestia dotyczy art. 5. Będę mówił o pew-
nych szczegółowych kwestiach. Popieram tę ustawę, 
więc nie będę się tutaj wypowiadał co do ideologii, ale 

wania składów orzekających powinna przyspieszyć 
rozpatrywanie spraw, bo równolegle będzie mogło 
pracować kilka składów orzekających, a nie całe 
kolegium nad każdą sprawą. Tylko te sprawy, dla 
których wymagany jest pełen skład kolegium, będą 
rozpatrywane przez kolegia.

Pan senator pytał też, zresztą także pan senator 
Rybicki w jakimś sensie pytał o to, jaki jest stosu-
nek, tak to zrozumiałem, rządu od własnego pro-
jektu i do tych zmian, które zostały wprowadzone. 
Proszę państwa, rząd przedłożył projekt, co do któ-
rego miał przekonanie, że jest projektem właściwym, 
ale proces legislacyjny ma też swoje uwarunkowania 
i swoje prawa. Sejm ma prawo wprowadzić zmiany 
do przedłożonego projektu. Te poprawki, te zmiany 
zostały przedłożone. Ja niektóre z nich państwu zre-
ferowałem, nie wszystkie, ale te, które uznałem za 
istotne w tej dyskusji. Państwo senatorowie znacie 
przebieg procesu sejmowego. Sejm ma takie prawo. 
Dzisiaj nie jest przedkładana Wysokiemu Senatowi 
wersja, która trafiła do Sejmu, czyli wersja rządowa. 
Jest wersja, która wyszła z Sejmu. Tak jest ukształ-
towany proces legislacyjny w Rzeczypospolitej 
Polskiej i odwoływanie się tutaj do źródła, do kształ-
tu, który był kształtem pierwotnym, rządowym, nie 
ma większego sensu, dlatego że dzisiaj mamy tu 
jeden konkretny projekt, przedłożony Wysokiemu 
Senatowi zgodnie z przepisami. Tak więc trudno 
tutaj mówić o obronie czy braku obrony stanowi-
ska. Po prostu posłowie nieco inaczej ukształtowali 
pewne zapisy projektu.

Pani Senator, konkursy nie przeszkadzają rzą-
dowi. W przedłożeniu rządowym była propozycja 
wyłaniania w drodze konkursów prezesów regio-
nalnych izb obrachunkowych. To jest jedna ze 
zmian, które wprowadził Sejm. To źle czy dobrze? 
Pani Senator, różne mogą być na ten temat poglądy. 
Bywa tak – to jest już rozszerzenie dyskusji – że 
konkursy przynoszą dobre rezultaty, a bywa też tak, 
że nie przynoszą dobrych rezultatów. Nie ma jednej 
odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze. Powtarzam: 
w przedłożeniu rządowym były konkursy, ale ja nie 
fetyszyzowałbym konkursów. Trzeba mieć do tej 
kwestii stosunek racjonalny i obserwować, jak to 
wszystko wygląda na wielu polach, w wielu miej-
scach. Mamy duże doświadczenie konkursowe 
z 27 lat funkcjonowania demokracji w aktualnym 
kształcie w naszej ojczyźnie i nasze doświadcze-
nia z tym związane są bardzo różne. Powtarzam: 
projekt rządowy był, że tak powiem, konkursowy, 
zawierał ten element. To, co wyszło z Sejmu, już 
tego elementu nie zawiera, i o takim kształcie pro-
jektu dzisiaj rozmawiamy. Tak mogę odpowiedzieć 
na zadane pytania.
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(senator J. Czerwiński) dałoby się rozciągnąć – bo tutaj można by posiłkować 
się k.p.a. – przepisy kodeksu postępowania admini-
stracyjnego wtedy, kiedy rozstrzygnięcie nadzorcze 
jest w jednym akcie związane z rygorem natychmia-
stowej wykonalności, ale ten rygor może zostać nada-
ny później. Czyli najpierw rozstrzygnięcie nadzorcze, 
a potem – kiedy widzimy, że postępowanie sądowe 
przedłuża się nie o 30 dni, ale załóżmy, że już o 3 
miesiące – wchodzimy z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, jeśli zaszły konkretne 2 przesłanki, 
które są w przepisie. Bardzo dobrze. Tyle tylko, że 
powinniśmy dać stronie – a stroną w tym wypadku 
jest albo zarząd, albo rada, którą odwołujemy lub 
rozwiązujemy – możliwość zaskarżenia tego, a takiej 
możliwości nie dajemy. I to jest według mnie kłopot. 
Bo ta ustawa może przez to być wzruszana. Wobec 
tego też złożę propozycję odpowiedniej poprawki, 
ale prosiłbym pana ministra o ustosunkowanie się 
do tych 2 spraw.

No i trzecia kwestia, zupełnie marginalna. 
Dlaczego aż 6 miesięcy musimy czekać? Chodzi 
o przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wy-
konalności. Dlaczego aż 6 miesięcy musimy czekać? 
Czy 3 miesiące by wystarczyły? Przecież przez pół 
roku będziemy patrzeć, jak jest psuty samorząd, ce-
lowo lub niecelowo, jakoś tak wyszło w tym samo-
rządzie. Dlaczego aż 6 miesięcy? Skąd ta liczba się 
wzięła?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, 4 pytania. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Odnośnie do 

tego, o czym mówił pan senator Borowski, to ina-
czej, zupełnie inaczej interpretujemy stan faktyczny. 
Ja bym powiedział nawet, że jeżeli byłoby tak, jak 
tutaj niektórzy państwo sądzili na początku naszej 
dyskusji, że chodziłoby o kilka przypadków, to już 
należałoby reagować, stwarzać narzędzia prawne, 
które temu by zapobiegały, zapobiegałyby proble-
mom. Ale tu nie chodzi przecież o kilka przypadków, 
tylko chodzi o znacznie większą skalę problemów. 
Bo jeżeli pan senator uważa, że nawet do 30%… No, 
oczywiście, to są dopuszczalne zadłużenia. Jeżeli 
pan senator uważa, że to jest dobrze, że 2 tysiące 12 
jednostek samorządu terytorialnego jest tak zadłu-
żonych… No, dobrze. Ale jeżeli pan uważa także, 
że to, że tylko 90 gmin i 5 powiatów nie wykazuje 
zobowiązań z tytułów dłużnych… Wydaje mi się, 
że nasze odczytanie tej sytuacji jest zupełnie różne. 

żeby ta ustawa weszła w życie i była funkcjonalna, to 
pewne rzeczy powinny być spójne. Art. 5 to jest arty-
kuł, który został zmieniony w trakcie prac parlamen-
tarnych. Rząd nie proponował wcześniej jego zmiany. 
I doszło tutaj, jak pan to powiedział, do poszerzenia 
kryteriów, w oparciu o które RIO może kontrolować 
samorządy terytorialne. Z tym że nie do końca, bo 
doszło na pewno do wymieszania kryteriów, ale nie 
zawsze do poszerzenia. Czy to właśnie było intencją? 
Bo ja rozumiem, że zaostrzamy w pewnym sensie 
nadzór RIO nad samorządami ze względu na kłopo-
ty finansowe samorządów. No to skoro zaostrzamy, 
to bądźmy konsekwentni i konkretni. Do tej pory 
czy jeszcze w tej chwili izby kontrolują wszystkie 
samorządy, czyli całą gospodarkę finansową, pod 
względem kryterium zgodności z prawem i zgodno-
ści dokumentacji ze stanem faktycznym. W tej chwili 
zostało to zamienione na zgodność z prawem i rzetel-
ność. Jeśli rzetelność to jest zgodność dokumentacji 
ze stanem faktycznym, to zgadzamy się z tym. Ale 
poprzedni ustęp, ust. 2 art. 5, a obecnie ust. 3, mówił, 
że w zakresie zadań administracji rządowej kontrola 
miała być dokonywana w zakresie kryterium celowo-
ści, rzetelności i gospodarności. Skoro o celowości 
i rzetelności jest mowa w ust. 1, to brakuje gospodar-
ności. Czy rzeczywiście o to chodziło? 

Czy o to będzie nam chodziło, żeby RIO nie kon-
trolowały pod względem gospodarności samorządu 
terytorialnego, gdy realizuje on zadania administracji 
rządowej? Czy to jest po prostu tylko przeoczenie? 
Bo jeśli o to nam chodziło, to niech tak zostanie, ale 
jeśli to przeoczenie, to trzeba to uzupełnić. Dam taką 
możliwość, składając odpowiednią poprawkę.

Kwestia druga, związana z kategorycznym wpły-
wem na samorządy, czyli związana z ustanowieniem 
komisarza, ewentualnie z odwołaniem albo rozwiąza-
niem organu. Wprowadzamy nowe narzędzie. To na-
rzędzie to jest rygor natychmiastowej wykonalności. 
Zgadzam się z tym. Rzeczywiście trzeba tak zrobić 
w pewnych przepadkach. Ale dlaczego to wprowa-
dzamy? Bo postępowania sądowe, które wstrzymują 
wykonanie rozstrzygnięcia nadzorczego, są bardzo 
długie. Tak naprawdę to jest przyczyna, praprzyczy-
na. Z jednej strony ograniczamy postępowanie sądo-
we do 30 dni, ma być rozstrzygnięte w ciągu 30 dni, 
ale z drugiej strony nie wierzymy, że zostanie roz-
strzygnięte, i wprowadzamy rygor natychmiastowej 
wykonalności. Dobrze. Mamy 2 narzędzia. Nawet gdy 
postępowanie z jakichś tam przyczyn nie zakończy 
się w ciągu 30 dni, to mamy ten rygor, ale to jest 
dodatkowe narzędzie. Otóż takie narzędzie powinno 
być zaskarżalne, a ono nie jest zaskarżalne, w tym 
tekście nie ma możliwości zaskarżenia nadania rygo-
ru natychmiastowej wykonalności. Od biedy jeszcze 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Jeżeli chodzi o zaskarżalność wspomnianego roz-
strzygnięcia o rygorze natychmiastowej wykonalno-
ści, to wydaje mi się, że kontrola sądowa nad tym 
pozostaje. Zaraz jeszcze pokażemy panu senatorowi 
stosowne zapisy, które na pewno pana senatora o tym 
przekonają.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Będzie następna seria pytań. Zgłosił się pan sena-

tor Mieczysław Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mówił pan, że rządowa Rada 

Legislacyjna pozytywnie oceniła ten projekt, jeśli 
chodzi o zgodność z konstytucją. Prawdę mówiąc, 
wydaje mi się, że zapis konstytucji, który stanowi, że 
można kontrolować samorząd pod względem legalno-
ści, nie pozostawia przestrzeni do interpretowania, że 
obejmuje to rzetelność i gospodarność w odniesieniu 
do zadań własnych. Bardzo mnie zatem interesuje, ja-
kich argumentów użyli legislatorzy. Czy mógłby pan 
je przedstawić Wysokiej Izbie i mnie także? Na jakiej 
podstawie rządowa Rada Legislacyjna orzekła, że to 
jest projekt zgodny z konstytucją? To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym – bo pan minister trochę 
kluczył w tej sprawie – jasnej odpowiedzi. Na skutek 
uzgodnienia w komisji wspólnej rządu i samorządu 
z rządowego projektu wycofaliście państwo – jak ro-
zumiem, na skutek owego uzgodnienia, a więc pod 
wpływem siły argumentów strony samorządowej – 
przepisy… Wycofaliście się z tych przepisów, które 
mówią o kontrolowaniu pod względem rzetelności, 
gospodarności i uzgodniliście, że przywracacie kon-
kursy. Rozumiem, że robiliście to w przekonaniu, że 
tak trzeba, nie pod presją. Jakie jest dzisiaj stanowisko 
rządu wobec tych przepisów? Czy państwo się temu 
sprzeciwiacie i namawiacie Izbę, żebyśmy uszanowali 
wolę komisji wspólnej rządu i samorządu? Niech pan 
minister odpowie jasno: „tak, rząd opowiada się za 
uszanowaniem kompromisu, który wypracowaliśmy” 
albo „rząd jest przeciwko temu kompromisowi i ma 
w nosie opinię samorządu w tej sprawie”.

Kolejna kwestia. Rezygnujecie państwo z art. 7, 
w którym jest mowa o tym, że podmioty mogą być 
kontrolowane w kilku przypadkach na wniosek. 
Jednocześnie w art. 1 wprowadzacie możliwość kon-
trolowania tych różnych podmiotów… O tym pan mi-
nister mówił, nie będę ich wymieniał. Czy w związ-
ku z tym, że tak znacząco – już nie na wniosek, bo 
w każdej chwili – mogą być kontrolowane dziesiątki 
tysięcy podmiotów, przewidujecie państwo zwiększe-
nie zatrudnienia, powołanie nowych jednostek itd.? 

Ja uważam, że to nie jest dobrze. No i też oczywi-
ście, jeżeli chodzi o te przypadki zadłużenia powyżej 
60%… 63 takie przypadki na koniec roku 2016. To 
nie jest 1 przypadek ani 2 przypadki, tylko 63. Tak 
więc wydaje mi się, że ten obraz wygląda trochę ina-
czej. Ja bym tego nie lekceważył, Panie Senatorze. 
I raczej bym prosił o zastanowienie się, czy można 
do tego podchodzić w taki sposób, jak pan to zawarł 
w pytaniach. Bo wydaje mi się, że nie. Mówiłem na 
początku swojego wystąpienia, że u genezy prac nad 
omawianą ustawą leżała troska o stworzenie prawne-
go mechanizmu, który by zapobiegał nadmiernemu 
zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego. 
To był punkt wyjścia w pracach nad tą ustawą.

Jeżeli chodzi o wątki legislacyjne, które podnosił 
pan senator Czerwiński, to myślę, że one wymagają 
takiego bardzo dokładnego wczytania się raz jesz-
cze w sam tekst. I uczynimy to za chwilę, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o kryterium gospodarności, które 
pana zdaniem zostało tutaj być może przeoczone lub 
wyeliminowane świadomie czy nieświadomie. Za 
chwilę do tego wrócimy. Ja odpowiem panu, w try-
bie bardzo roboczym, na to pytanie, tylko musimy 
in extenso przeanalizować zapis tego, co zostało po 
zmianach w Sejmie. I oczywiście wtedy będzie pan 
mógł złożyć poprawki, w zależności od tego, jaka bę-
dzie pana ocena. Pan zresztą użył sformułowania, że 
my chcemy zaostrzyć nadzór nad samorządami. Nie 
tyle zaostrzyć, ile go urealnić – tak bym powiedział.

(Senator Jerzy Czerwiński: Uskutecznić.)
Tak, uczynić go skutecznym, efektywnym. Chodzi 

o realny i skuteczny nadzór, a nie o to, żeby on był 
ostrzejszy czy mniej ostry. Nie o to chodzi. Rzecz 
nie w tym, żeby to było jakieś narzędzie, którego 
samorządy, jak tutaj padało, mają się bać.

Proszę państwa, w ogóle wydaje mi się, że ta spra-
wa to już jest jakieś nieporozumienie. Bo jeżeli to, 
o czym tu mowa, miałoby polegać na tym, że nie ma 
kontroli, w związku z tym można wszystko, bo nikt 
nie skontroluje, to byśmy mieli państwo, w segmencie 
samorządowym, zupełnie nieodpowiedzialne. To nie 
jest tak, że samorząd może sam siebie kontrolować, 
do końca. Nikt sam siebie do końca nie jest w stanie 
dobrze kontrolować. Dlatego ten mechanizm musi być 
mechanizmem zewnętrznym. Jest to mechanizm pań-
stwowy. Takie przekonanie, że samorząd wie wszyst-
ko najlepiej, zrobi wszystko zgodnie z prawem, zgod-
nie z celowością, zgodnie z gospodarnością, zgodnie 
z rzetelnością, zawsze idealnie, jest błędem. Po prostu 
tam, gdzie są ludzie, są też błędy. I w związku z tym 
w państwie demokratycznym, w państwie prawa trze-
ba przewidzieć mechanizmy kontrolne. I właśnie ich 
poszukujemy w tej ustawie. W tym zakresie, o któ-
rym mówimy.
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo o odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Chciałbym zacząć od tego ostatniego pytania, 

szukam odpowiedniego dokumentu… Rzeczywiście 
przedtem zapomniałem na to pytanie odpowiedzieć, 
ale ono jest tak naprawdę bardzo proste. Z usta-
wy z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej, z art. 3 pkt 5 ustawy wynika, że właśnie 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 
ma kompetencje w zakresie opiniowania projektów 
aktów normatywnych, programów i innych dokumen-
tów rządowych dotyczących problematyki samorzą-
du terytorialnego, w tym także określających relacje 
pomiędzy samorządem terytorialnym a innymi or-
ganami administracji publicznej. I w tym mieści się 
tak naprawdę wszystko, ponieważ wszystkie szczeble 
samorządu są reprezentowane w Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego i wydaje mi się, 
że procedura zapisana w ustawie jest zupełnie wy-
starczająca.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest. Brawo!)
Jeżeli chodzi o pytania, które zadał pan senator 

Augustyn, to stanowiska rządu, ponownego stanowi-
ska w odniesieniu do zmian wprowadzonych przez 
Sejm formalnie nie ma. To znaczy nie ma czegoś ta-
kiego, że stanowisko rządu jest wyrażane przez Radę 
Ministrów w odniesieniu do każdej zmiany, którą 
wprowadza Sejm podczas procesu legislacyjnego. 
Taka była wola większości sejmowej, żeby wprowa-
dzić zapisy, które trafiły w przedłożeniu sejmowym 
do Senatu. I tyle mogę powiedzieć.

Jeżeli chodzi o nękanie samorządów, tak jak pan 
senator się wyraził, to trudno w dokumencie, który 
uprawnia dany organ kontrolny czy nadzorczo-kon-
trolny do działań, który określa zakres przedmioto-
wy i zakres podmiotowy tej działalności, wpisywać 
jakieś zakazy, że wolno, powiedzmy, raz na jakiś 
czas przeprowadzić jeden rodzaj kontroli… A je-
żeli zaistnieje potrzeba, żeby ona była częściej czy 
ponownie… Przecież to jest ograniczenie, które pro-
wadziłoby do zakwestionowania skuteczności tego 
mechanizmu. Nikt samorządów nie nęka i nikt nie 
będzie nękał, na pewno żaden organ państwowy. 
Jeżeli zaistnieją przesłanki ku temu, żeby przepro-
wadzić kontrolę, taką czy inną zdefiniowaną w usta-
wie, to regionalne izby obrachunkowe w zakresie 

O ile wzrośnie zatrudnienie i ile to będzie kosztowa-
ło, jeżeli te kontrole mają być realne? Nie w jakichś 
incydentalnych przypadkach na wniosek, jak do tej 
pory było, tylko w ogóle… Oczywiście jeżeli nie ma 
to być pusty, niewykonalny zapis. A jeśli ma być 
wykonalny, to pytam, ile to będzie kosztowało, o ile 
wzrośnie zatrudnienie, jak państwo to szacujecie. To, 
zdaje się, było w przedłożeniu rządowym, a więc, jak 
rozumiem, państwo macie świadomość tego, czego 
chcecie się podjąć.

I na koniec, w odniesieniu do art. 5a, o który py-
tałem sprawozdawców… Ponieważ nie ma już tych 
4 lat, jeśli chodzi o kompleksową kontrolę, to, jak 
rozumiem, może być ona podejmowana w każdym 
czasie. 4 razy w ciągu 4 lat… Proszę powiedzieć, czy 
gdzieś w tej ustawie są przepisy, które zapobiegają 
możliwości nękania samorządu kontrolami komplek-
sowymi, problemowymi i doraźnymi. Bo te kontrole 
nie są na żaden wniosek, tylko po prostu są podejmo-
wane. Czy państwo przewidzieliście przepisy, dzięki 
którym nie będzie możliwe nękanie samorządu tego 
rodzaju kontrolami?

I na koniec, Panie Ministrze: czy pan wie, ile 
miesięcznie jest przeprowadzanych kontroli w sa-
morządzie?

(Senator Stanisław Kogut: A ile ja miałem za 
Pitery? 23.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 
skończył?)

(Senator Stanisław Kogut: 23!)
Tak, te 5 pytań. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jeszcze poproszę, żeby swoje pytanie zadał pan 

senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Będzie króciutko, Panie Ministrze. Ponowię py-

tanie, z którym sprawozdawca oddelegował mnie 
do pana. Dlaczego rząd w tej ustawie wykluczył, 
wykreślił możliwość opiniowania przez gospodarza 
województwa, czyli sejmik, organizacji regionalnych 
izb obrachunkowych, a więc tego, co dotyczy tak 
naprawdę tego regionu? Moje pytanie bierze się stąd, 
że byłem wiceprzewodniczącym sejmiku lubuskiego 
i wiem, jaką wiedzę posiada sejmik, i wiem, jaką 
dotychczas cieszył się opinią, jeżeli chodzi o współ-
pracę.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Koniec py-
tania, tak?)

Tak.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) (Przerwa w obradach od godziny 13 minut 55  
do godziny 16 minut 13)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią teraz 

przystąpimy do rozpatrzenia punktu siódmego, a po 
jego zakończeniu będziemy kontynuować rozpatry-
wanie punktu czwartego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: sprawozdanie z działalności 
Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok.

Pragnę przywitać przewodniczącą Rady Dialogu 
Społecznego, panią Henrykę Bochniarz, członków 
prezydium Rady Dialogu Społecznego oraz przed-
stawicieli rządu.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 521. 
Marszałek Senatu otrzymane sprawozdanie skierował 
do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. 
rozpatrzyła sprawozdanie i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Proszę przewodniczącą Rady Dialogu 
Społecznego, panią Henrykę Bochniarz, o zabranie 
głosu i przedstawienie sprawozdania.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja od razu wezmę sobie jakąś wodę, bo nieste-

ty tracę głos. Mam taki maraton ze sprawozdaniem 
z działalności Rady Dialogu – bo po pierwsze myśmy 
rozmawiali między sobą, po drugie, mieliśmy spotka-
nie u pana prezydenta, na którym to spotkaniu roz-
mawialiśmy o tym, jak funkcjonuje rada, no i dzisiaj 
spotykamy się z marszałkami i przewodniczącymi 
komisji senackich… Tak że jeżeli w związku z tym 
stracę głos, to poproszę któregoś z moich kolegów, 
żeby kontynuował.

Proszę państwa, ponieważ dostaliście państwo 
sprawozdanie i, mam nadzieję, dotarł do Senatu 
również materiał o funkcjonowaniu Rady Dialogu 
Społecznego, który przygotowaliśmy, to ja chciała-
bym się skupić na kilku tylko sprawach. I myślę, że 
ważniejsze tu będą ewentualne państwa od pytania.

Jak państwo wiecie, Rada Dialogu Społecznego 
w obecnej formule to jest instytucja z jednej strony 
nowa, bo funkcjonująca od półtora roku, a z drugiej 
strony jednak biorąca tradycje od poprzedniczki, czyli 
Komisji Trójstronnej, która przestała funkcjonować 
w 2013 r. na skutek wyjścia z niej przedstawicieli 
związków zawodowych. Myślę, że to był taki typo-

swoich kompetencji takie kontrole będą musiały 
przeprowadzić. Przecież pozostaje przepis związany 
z tym, że raz na 4 lata muszą być kontrolowane orga-
ny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu 
terytorialnego pod kątem kompetencji, w jakie są 
wyposażone regionalne izby obrachunkowe. Ja nie 
wiem, ile kontroli miesięcznie jest w samorządach, 
nie wiem, czy na miesiące da się to przeliczyć, Panie 
Senatorze – oczywiście nie mam takich danych – je-
śli chodzi o to, przez jakie organy i instytucje są te 
kontrole prowadzone. Przecież w państwie polskim 
są różne…

(Senator Mieczysław Augustyn: Rzędu od kilku-
nastu do kilkudziesięciu, Panie Ministrze.)

…instytucje uprawnione do przeprowadzania 
kontroli w zakresie przypisanym im ustawowo. Ja 
takich danych nie mam. Nie wiem, czy samorządy 
w ogóle gromadzą takie dane w swoich korporacjach 
samorządowych. My takich danych nie posiadamy 
i ich nie zbieraliśmy.

Jeżeli chodzi o zwiększenie zatrudnienia, to nie 
jest ono przewidywane. Nie jest ono przewidywane. 
Ustawa reguluje mechanizmy, które mają być skutecz-
niejsze, bardziej efektywne w zakresie kompetencji 
regionalnych izb obrachunkowych, ale nie zakłada 
jakiegoś parametru określającego zwiększenie liczby 
kontroli, a w związku z tym i liczby osób, które mia-
łyby być zatrudnione. Nie ma czegoś takiego w za-
łożeniach rządowych.

Jeżeli chodzi o konkursy, odpowiedziałem… 
Rządowy punkt wyjścia był taki, że konkursy były, 
ale Sejm to zmienił.

Jeżeli chodzi o Radę Legislacyjną, musiałbym 
sięgnąć do dokumentów, jakimi argumentami po-
sługiwała się Rada Legislacyjna, kiedy uznała, że 
nie ma zagrożenia co do niezgodności z konstytucją.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z wcześniej-

szą zapowiedzią ogłoszę teraz przerwę do godziny 
16.00, dlatego w tym momencie podziękuję panu 
ministrowi. Podczas przerwy odbędzie się spotka-
nie Prezydium Senatu, przewodniczących klubów 
senackich oraz przewodniczących komisji senackich 
z Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Po prze-
rwie, tj. o godzinie 16.00, przystąpimy do rozpatrze-
nia punktu siódmego: sprawozdanie z działalności 
Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok. Następnie 
powrócimy do rozpatrywania punktu czwartego po-
rządku obrad. Informuję, że punkty piąty i szósty 
porządku obrad rozpatrzymy jutro.

Ogłaszam przerwę do godziny 16.00.
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(przewodnicząca H. Bochniarz) wydaje mi się, że lepiej byłoby, byśmy szerzej pa-
trzyli na nasze kompetencje i odpowiedzialność niż 
węziej. No ale jest to też coś, czego się uczymy, co 
jest także po prostu weryfikowane przez życie. Myślę 
więc, że kiedy za 2 lata będziemy dokonywać kolejnej 
oceny funkcjonowania ustawy, zobaczymy, czy były 
to jakieś zasadnicze zmiany, czy raczej niewielkie. 
I myślę, że wtedy będziemy też mogli się odnieść 
do tego właśnie zakresu kompetencji Rady Dialogu 
Społecznego.

To, na co chciałabym zwrócić uwagę i co jest, jak 
myślę, szalenie istotne akurat tutaj, w tym miejscu, 
to jest zapis – który wprowadziliśmy w sposób cał-
kowicie świadomy – mówiący o tym, by po 2 latach 
dokonać oceny funkcjonującej ustawy i ewentual-
nie jej nowelizacji. Wydaje mi się, że to jest coś, co 
powinno w sposób trwały być w naszym systemie 
legislacyjnym. Chodzi o to, że następuje pewien prze-
gląd – wszystko jedno, czy to będzie po 2 latach, czy 
po 3 latach – a nie czekanie, aż się okaże, że życie 
kompletnie rozjechało się z zapisami, i wprowadzanie 
na gwałt jakichś poprawek. Myślę, że fakt, iż o tej no-
welizacji rozmawiamy praktycznie od kilku miesięcy, 
że to jest taka nasza wspólna praca, wypracowywa-
nie wspólnego zdania co do tego, czy rzeczywiście 
powinniśmy coś zmieniać, czy może niekoniecznie 
jest to niezbędne… Myślę, że to jest wielką wartością 
tej ustawy. To wbrew pozorom bardzo wpływa na to, 
jak skutecznie działamy. My sami bez przerwy we-
ryfikujemy, czy dany zapis jest słuszny, czy nie jest, 
i czy nie powinniśmy przy okazji kolejnej nowelizacji 
na to spojrzeć raz jeszcze.

Kolejna zmiana to jest kwestia zlikwidowania 
konieczności konsensusu. W poprzednim wydaniu 
Komisja Trójstronna mogła podejmować uchwały 
tylko i wyłącznie poprzez konsensus. Teraz jest to 
kwestia większości, ale oczywiście reprezentowanej 
przez poszczególne strony. Myślę, że to też jest do-
bry sposób na to, żeby zwiększyć efektywność. Nie 
da się ukryć, że w Komisji Trójstronnej było bardzo 
nam trudno dojść do tego, żebyśmy mieli wszyscy to 
samo zdanie. Teraz wiemy, że wystarczy większość 
z danej strony, żeby przyjąć dane rozwiązanie, co 
niejako zmusza nas do innego podejścia do funkcjo-
nowania rady.

Kolejna rzecz, która, jak myślę, jest istotna, to 
funkcjonowanie WRDS. Jak państwo wiecie, oprócz 
Rady Dialogu Społecznego, która funkcjonuje tutaj 
w Warszawie, mamy swoje wojewódzkie oddziały, 
w każdym województwie. W poprzednim wydaniu 
Komisja Trójstronna była afiliowana przy wojewo-
dach w województwach. Myśmy zdecydowali, że 
tym lokalnym reprezentantem interesów, tam gdzie 
się dyskutuje o przyszłości regionu, gdzie dyskutu-
je się o rynku pracy w danym regionie, jest przede 
wszystkim marszałek. W związku z tym w tej chwili 

wy przykład kryzysu, który daje dobre efekty, bo 
okazało się wtedy, po pierwsze, że ten dialog jest 
potrzebny, po drugie, że nam, partnerom społecznym, 
zależało na tym, by jednak wrócić do jakiejś formuły 
rozmowy między nami i stroną rządową, ponadto 
mieliśmy tyle złych i dobrych doświadczeń, że byli-
śmy w stanie przygotować projekt ustawy, który, jak 
myślę, jest takim jakby naszym wspólnym dzieckiem. 
Stąd też nasze rozmowy na temat funkcjonowania 
Rady Dialogu Społecznego zawsze charakteryzują się 
troską o to, jak to nasze wspólne dziecko będzie się 
rozwijało. Myślę też, że to jest unikalny przypadek, 
ponieważ projekt ustawy był przygotowany jeszcze za 
poprzedniego rządu, został przyjęty już przez obecny 
parlament.

Chciałabym może wspomnieć jeszcze o kilku dość 
istotnych sprawach, które różnią funkcjonowanie 
obecnej Rady Dialogu Społecznego od działalności 
jej poprzedniczki – Komisji Trójstronnej. Po pierwsze, 
mamy zdecydowanie większą równość partnerów. 
W poprzednim wydaniu przewodniczącym zawsze 
był przedstawiciel rządu –był to albo minister gospo-
darki, albo minister pracy – tymczasem teraz mamy 
rozwiązanie, które jest absolutnie unikalne w skali 
europejskiej, tzn. mamy równorzędność partnerów 
polegającą m.in. na tym, że co roku przewodniczą-
cym czy przewodniczącą jest przedstawiciel jednej 
ze stron. W pierwszym roku funkcjonowania Rady 
Dialogu Społecznego to był przedstawiciel związ-
ków zawodowych, w tym wypadku Piotr Duda, szef 
Solidarności, teraz, od końca października ubiegłego 
roku, przewodniczącym jest przedstawiciel praco-
dawców – i to mnie moi koledzy z pozostałych orga-
nizacji biznesowych wyznaczyli do tej roli – no a od 
końca października tego roku będzie to pani minister 
Rafalska jako przedstawiciel rządu. Wbrew pozorom 
nie jest to wcale zmiana tylko formalna. To jest zmia-
na, która wpływa istotnie na to, w jaki sposób my się 
ze sobą komunikujemy, jaka jest nasza agenda, jaka 
jest nasza odpowiedzialność.

Myślę, że tę odpowiedzialność zwiększa też 
zapis art. 1 ustawy, który zdecydowanie rozszerza 
kompetencje dzisiejszej Rady Dialogu Społecznego. 
Poprzednio była mowa tylko i wyłącznie o relacjach 
między przedstawicielami pracowników i pracodaw-
ców, teraz zaś zapis mówi o tym, że my poprzez swój 
dialog mamy wpływać na rozwój społeczno-gospo-
darczy, a jednocześnie dbać o konkurencyjność pol-
skiej gospodarki i zachowanie spokoju społecznego. 
To powoduje, że w przypadku wielu kwestii my zasta-
nawiamy się, czy zajmowanie się nimi to jest jeszcze 
nasza kompetencja, czy też jest to już wychodzenie 
poza ramy ustawy. Ale sądzę, że akurat jeśli chodzi 
o dialog, to rozmowy nigdy nie jest za dużo. I raczej 
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(przewodnicząca H. Bochniarz) jest wcale tak łatwo spełnić te kryteria. Jest sporo 
różnych organizacji po stronie związkowej i po stro-
nie pracodawczej, które, że tak powiem, mienią się 
reprezentantami, ale nie są w stanie spełnić podanych 
kryteriów. I dlatego my z takim uporem domagamy 
się tego, żeby szanować tę strukturę instytucjonalną. 
To są organizacje, które po stronie związkowej i pra-
codawczej dorobiły się swojego miejsca. I nie może 
być tak, że jakaś struktura, która funkcjonuje przez 
pół roku i nie jest w stanie spełnić najważniejszych 
kryteriów, była traktowana tak samo jak one. Mówię 
o tym otwarcie, bo mieliśmy ogromny konflikt z pa-
nem wicepremierem Morawieckim, który konsulto-
wał swoją strategię odpowiedzialnego rozwoju w całej 
ojczyźnie, ale zapomniał o tym, że pierwszą instytu-
cją, do której powinien się zwrócić, jest właśnie Rada 
Dialogu Społecznego. Myśmy w końcu powołali ko-
misję nadzwyczajną do spraw tego planu. Wydaje się 
rzeczą oczywistą, że tego typu dokumenty powinny 
być konsultowane w Radzie Dialogu Społecznego.

My funkcjonujemy niejako poprzez zespoły pro-
blemowe – problemy są kierowane przez poszcze-
gólne organizacje – i przez zespoły branżowe, które 
są, że tak powiem, jakąś pozostałością z poprzedniej 
epoki, nawet nie z czasów Komisji Trójstronnej. One 
jakby funkcjonują w poszczególnych ministerstwach. 
My czasami nawet nie bardzo wiemy, że są powo-
ływane. Teraz staramy się jakoś uporządkować ten 
proces. Chodzi o to, żeby były regulaminy i żeby 
była tam dobra reprezentacja. Bo często jest tak, że 
my mamy zespół problemowy, który zajmuje się ja-
kimiś kwestiami, wydaje swoje stanowisko, a potem 
nagle okazuje się, że jakiś zespół branżowy – było 
tak w przypadku ministerstwa rolnictwa – wydaje 
swoje stanowisko, które jest kompletnie sprzeczne 
ze stanowiskiem Rady Dialogu Społecznego. Myślę, 
że powinniśmy to wszystko zorganizować. Jest to 
kwestia obciążenia pracą ministrów, bo oczywiście 
każdy zespół oczekuje, że na jego posiedzeniu będzie 
minister, ale przede wszystkim kwestia porządku 
instytucjonalnego, który jest niezbędny do tego, że-
byśmy dobrze funkcjonowali.

Zgodnie z ustawą jesteśmy uprawnieni przede 
wszystkim do konsultowania projektów rządowych 
i tak się dzieje, choć bardzo często jest tak, że dostaje-
my projekty, które były już procedowane i w Sejmie, 
i w Senacie. Wtedy po prostu nie ma sensu, żeby się 
do nich odnosić. Muszę powiedzieć, że poza nawał-
nicą projektów legislacyjnych, która była na samym 
początku, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty poselskie, 
które najczęściej do nas nie trafiają, chociaż ostatnio 
jest ich coraz więcej… Muszę powiedzieć o przy-
kładzie Kancelarii Prezydenta. Mimo że nie jest ona 
zobowiązana do tego, żeby konsultować z nami swoje 
projekty, to jednak wszystkie projekty, które były 
przygotowane przez Kancelarię Prezydenta, trafiały 

wojewódzkie rady dialogu społecznego są afiliowane 
przy marszałkach. Ja do tej sprawy wrócę, bo ona 
w ramach tej nowelizacji też będzie miała dość istotne 
znaczenie.

Przypomnę krótko, jak, że tak powiem, wyglądają 
strony. Oprócz strony rządowej reprezentowanej przez 
chyba 8 konstytucyjnych ministrów i 2 ministrów… 
Wszystkie najważniejsze ministerstwa są tam repre-
zentowane. Przy czym jest tu zmiana w stosunku do 
poprzednich zapisów – to musi być osobiście minister. 
Tylko w wyjątkowych przypadkach możemy zgodzić 
się na to, żeby był on reprezentowany przez swojego 
zastępcę czy zastępczynię. Myślę, że to też jest ważne, 
bo w poprzednim wydaniu Komisji Trójstronnej… 
Niestety degradacja jej działania wynikała m.in. 
z tego, że po prostu potem przychodzili wicemini-
strowie, potem dyrektorzy, potem naczelnicy, a po-
tem to już nikt nie przychodził. Myślę, że tutaj… My 
zresztą robimy w tej chwili bardzo szczegółową ana-
lizę obecności, będziemy poszczególnych ministrów 
z tego rozliczać i na pewno poinformujemy o tym 
panią premier. Wydaje nam się, że z punktu widzenia 
funkcjonowania rządu jest szalenie istotne, żeby ta 
ranga reprezentacji była odpowiednia. Przy okazji 
chcę powiedzieć, że to, iż Rada Dialogu Społecznego 
ma sporo sukcesów, to wynik przede wszystkim bar-
dzo aktywnej postawy ministerstwa rodziny i pracy. 
Pani minister Rafalska jest takim dobrym przykładem 
osoby, która autentycznie w ten dialog wierzy. To nie 
jest tylko kwestia czytania zapisu, który mówi, że ona 
jest tym głównym reprezentantem rządu, ale to jest… 
Pamiętam, że ostatnią osobą, która tak podchodziła do 
sprawy rady dialogu, to znaczy Komisji Trójstronnej, 
czasem nawet bardzo emocjonalnie, był pan wice-
premier Hausner. Jeżeli się nie wierzy w możliwości 
uzyskania konsensusu, zgody, to rzeczywiście same 
zapisy ustawy nie wystarczą.

Poza przedstawicielami rządu w Radzie Dialogu 
Społecznego są 3 organizacje związkowe, OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych i Solidarność, a także 
4 organizacje pracodawców, czyli BCC, Pracodawcy 
RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Lewiatan, orga-
nizacja, którą kieruję. Mówię o tym, bo często spoty-
kam się z pytaniem: dlaczego akurat te organizacje? 
W tym zakresie jest mała świadomość. To nie jest tak, 
że ktoś je wyznaczył lub że one się tam niejako wdar-
ły. Żeby stać się reprezentatywną organizacją, trzeba 
spełniać bardzo ważne kryteria. Państwo macie to 
zresztą zapisane w swoim materiale, więc nie będę 
tego powtarzała. To jest kwestia liczby zatrudnionych 
pracowników, funkcjonowania w różnych sektorach 
gospodarki – to nie może być organizacja branżowa 
– i reprezentacji ogólnopolskiej. Te 3 kryteria są naj-
ważniejsze. Jak widać, mimo 27 lat demokracji nie 
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(przewodnicząca H. Bochniarz) między partnerami społecznymi a rządem różnica 
zdań. Pani minister, słusznie zresztą, stwierdziła, że 
skoro to jest jej odpowiedzialność konstytucyjna, to 
w związku z tym ona chciałaby mieć kontrolę nad tym 
budżetem. A więc rozumiem, że wariant jest taki, że 
albo rząd zagwarantuje budżetowanie w takiej skali, 
że wojewódzkie rady dialogu będą mogły rzeczy-
wiście działać na podstawie swojego budżetu, albo 
też będziemy musieli pójść na ten wariant, na który 
się marszałkowie już zgodzili. Bo trudno sobie wy-
obrazić, żebyśmy zaakceptowali taki stan, że mamy 
bardzo ważne instytucje, które powinny odgrywać 
istotną rolę, ale w ich przypadku po prostu nie ma 
możliwości finansowania.

Kolejna zmiana to jest wprowadzenie – przy czym 
myślę, że tutaj jest zgoda wszystkich partnerów – 
prawa Rady Dialogu Społecznego do występowania 
o interpretację prawa podatkowego. To jest szalenie 
istotne i na pewno będzie wielokrotnie przez nas wy-
korzystywane. Myślę też, że co do tego nie ma między 
nami różnic.

Jest rzecz, która nas dzieli. Akurat tutaj po jednej 
stronie są organizacje, partnerzy społeczni i rząd, a po 
drugiej jest Solidarność. To jest kwestia funkcjono-
wania samego biura rady. My uważamy, że przez te 
2 lata ciągle jeszcze jesteśmy w trakcie uczenia się, 
jak tę ustawę interpretować, w jaki sposób działać, 
i że należy to zostawić. Solidarność wraca do swojego 
pomysłu, który zgłaszała jeszcze przed przyjęciem 
obecnie funkcjonującej ustawy, dotyczącego powoła-
nia rzecznika dialogu. Myślę, że to wymaga po prostu 
poważnej rozmowy między wszystkimi partnerami, 
żebyśmy usłyszeli argumenty, które nas przekonają, 
że jest to dobre rozwiązanie dla… przede wszystkim 
dla dialogu, że to nie stworzy jakiejś kolejnej insty-
tucji i kolejnych kosztów, które nie przyniosą jakichś 
większych efektów.

Myślę więc, że jest to mniej więcej wszystko. Nie 
chcę mówić o drobnych kwestiach, które tam się znaj-
dują, bo my je technicznie na pewno rozwiążemy. 
W tej chwili agenda jest taka, że zostawiamy sobie 
jeszcze trochę czasu na to, żeby między członkami 
prezydium ustalić kwestie, które są między nami 
jeszcze nie do końca dogadane, a w przypadku któ-
rych jest szansa, że się jednak dogadamy. Jeśli chodzi 
o kwestie, w których się nie dogadamy, to będzie 
przygotowany protokół rozbieżności. Projekt trafi do 
Kancelarii Prezydenta i – jak rozumiem – stamtąd 
wyjdzie propozycja, która będzie, mam nadzieję, 
propozycją akceptowaną przez nas wszystkich i, tak 
jak oryginalna ustawa, również ta nowelizacja będzie 
nowelizacją, która dla nas wszystkich będzie po pro-
stu do zaakceptowania.

Jeszcze jedna tylko kwestia techniczna, ale ona 
moim zdaniem jest też istotna merytorycznie, a doty-
czy akurat Senatu. Jak państwo wiecie, ja teraz skła-

do konsultacji Rady Dialogu Społecznego. Nawet się 
zdarzyło tak, że pan prezydent mógł nam wreszcie coś 
wytknąć, ponieważ okazało się, że do jednej z jego 
ustaw myśmy przygotowywali opinię kilka miesięcy. 
Tak że tutaj, że tak powiem, sytuacja była odwrotna, bo 
normalnie to my narzekamy, że albo się naszych opinii 
nie uwzględnia, albo za późno, a tutaj myśmy, że tak 
powiem, się spóźnili. Ale to też pokazuje, że jeżeli jest 
wola dialogu, to nawet gdy nie ma zapisu ustawowego, 
te konsultacje są jednak przeprowadzane.

Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów na temat 
tego, co się w tym projekcie nowelizacji znajdzie. 
Kwestia nie jest jeszcze zamknięta, ale to i tak do 
państwa trafi jako projekt prezydencki. Chciałabym, 
po pierwsze, powiedzieć o tym, na jakim etapie w tej 
chwili jesteśmy po naszych wewnętrznych ustale-
niach, a po drugie, zachęcić przedstawicieli Senatu 
ewentualnie do dołożenia swoich, że tak powiem, 
uwag. Bo możliwe, że państwo w swojej pracy legi-
slacyjnej macie uwagi do tego, jak ten system funk-
cjonuje i gdzie Rada Dialogu Społecznego mogłaby 
być dla państwa partnerem. Przy tym tutaj akurat 
pojawia się osoba Piotra Dudy. Mogę się powołać 
na jego zdanie ze spotkania, które mieliśmy w po-
niedziałek w Kancelarii Prezydenta, na którym pan 
przewodniczący właśnie chwalił zarówno Senat, jak 
i marszałka Karczewskiego za takie otwarte podej-
ście i autentyczną wolę rozmowy, może w kontrze do 
tego, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o Sejm 
i marszałka Sejmu. Ale to znaczy, że gdzieś może 
nastąpić poprawa.

Z tych rzeczy, które są najważniejsze… Bo jest 
wiele takich proceduralnych rzeczy – a ja nie chcia-
łabym państwu zawracać głowy – np. to, że wpro-
wadzamy elektroniczne formy głosowania, które na 
pewno ułatwią nam prace. To, co w tej chwili jest 
istotne, to kwestia finansowania wojewódzkich rad 
dialogu społecznego. Tak jak państwu powiedziałam, 
rady zostały afiliowane przy marszałkach, niestety 
bez budżetu, bo ten budżet był przygotowany niejako 
na podstawie starej działalności Komisji Trójstronnej 
i w związku z tym nie było finansowania tych nowych 
struktur ani po tej stronie, ani po stronie marszałków. 
I oczywiście, jak to w życiu, są takie wojewódzkie 
rady dialogu, w których marszałek z wojewodą dziel-
nie dzielą między sobą koszty i to pozwala na funk-
cjonowanie wojewódzkich rad dialogu. Tak mamy np. 
na Śląsku, gdzie budżet wynosi 150 tysięcy zł. Ale 
mamy też takie wojewódzkie rady dialogu, gdzie bu-
dżet wynosi 5 tysięcy zł i nawet jeszcze się oczekuje, 
że będzie zapłata za salę wynajmowaną u marszałka. 
A więc musimy to uporządkować. W związku z tym 
my zaproponowaliśmy, żeby finansowanie odbywa-
ło się poprzez zadania własne samorządów. Jest tu 
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(przewodnicząca H. Bochniarz) Pan przewodniczący Solidarności odniósł się do nich, 
mówiąc, że nie chciałby, aby rada była podnóżkiem 
ministerstwa. Czy mógłbym prosić o rozszerzoną 
informację o tym, na czym polegają różnice między 
partnerami w Radzie Dialogu Społecznego?

I drugie pytanie. Chciałbym zapytać o to, czy 
w pracach nad nowelizacją ustawy rozważaliście 
państwo zapisanie obligatoryjnej konieczności kon-
sultowania wszystkich ustaw pod kątem skutków od-
działywania regulacji, a nawet pójścia dalej, tak aby 
po roku mogła być ewaluacja tych skutków. Takie 
pomysły pojawiały się w przestrzeni publicznej i one 
są też warte rozważenia. Czy nie warto by zasugero-
wać, czy też wpisać do projektu takie rozwiązanie? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz:
Panie Senatorze, ja myślę, że na pewno Piotr 

Duda byłby lepszą osobą do tłumaczenia tych róż-
nic, ponieważ tak się złożyło, że akurat w tej kwe-
stii, tzn. w kwestii propozycji dotyczącej powołania 
rzecznika dialogu, między pozostałymi partnerami 
a przewodniczącym Solidarności i Solidarnością jest 
właśnie różnica zdań. My uważamy, że Rada Dialogu 
Społecznego w obecnej formule ma przed sobą ciągle 
jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, tak żeby mo-
gła być bardziej skuteczna, bardziej efektywna, i że 
w związku z tym tworzenie nowych instytucji raczej 
zaszkodzi niż pomoże dialogowi. Jest faktem, że my-
śmy się zobowiązali wtedy, kiedy był przyjmowany 
projekt ustawy… I bardzo się cieszę, że pan zwrócił 
uwagę na rolę prezydenta Komorowskiego, bo myślę, 
że takie afiliowanie… I prezydent jako patron dialo-
gu to był akurat jeden z lepszych pomysłów i cieszę 
się, że mimo, że tak powiem, zmiany, jest kontynu-
acja i chęć dialogu oraz opieki ze strony prezydenta 
i Kancelarii Prezydenta. Wydaje mi się jednak – i to 
akurat nie jest tylko moje osobiste zdanie, ale jest 
to zdanie, myślę, nas wszystkich – że jest jeszcze 
za wcześnie… I mimo że rozmawialiśmy o tym, że 
możemy wrócić do kwestii rzecznika dialogu, to nie 
wydaje nam się, żeby na tym etapie to była instytucja, 
która mogłaby ten dialog rzeczywiście polepszyć. 
Raczej bylibyśmy za tym, żeby wykorzystać obecne 
zapisy ustawy i starać się usprawnić ich funkcjonowa-
nie, niż tworzyć nową instytucję, instytucję rzeczni-
ka, której relacje z Radą Dialogu byłyby co najmniej, 
że tak powiem, pod znakiem zapytania. I są dziesiątki 
innych kwestii, nie mówiąc o dodatkowych kosztach 

dam sprawozdanie z funkcjonowania Rady Dialogu 
Społecznego, przy czym to jest jakby wspólne, że tak 
powiem, dzieło moje jako przewodniczącej i Piotra 
Dudy jako przewodniczącego z poprzedniego roku. 
Wtedy, kiedy ustawa była przyjmowana, myśmy jesz-
cze nie wiedzieli, kiedy nastąpią nominacje i kiedy 
zostanie powołany pierwszy przewodniczący, pierw-
sza przewodnicząca. Teraz już wiemy, że to koniec 
października. Tutaj ewidentnie jest pewna niespój-
ność. Piotr Duda powinien zamknąć swój okres. 
Oczywiście, że my wspólnie odpowiadamy za to, 
co się dzieje w Radzie Dialogu, ale po to jest prze-
wodniczący, żeby mógł się rozliczyć z okresu swoje-
go przewodniczenia. Tak samo będzie teraz z panią 
minister Rafalską – jak przejmie dowodzenie radą, 
to będzie mówiła o części mojego okresu przewodni-
czenia i części swojego. Tak więc chcielibyśmy zro-
bić porządek, żeby te nasze informacje rzeczywiście 
kończyły się wtedy, kiedy kończą się nasze kadencje, 
żebyśmy mogli dokonać… żeby to było po prostu 
bardziej spójne.

To tyle ode mnie, proszę państwa. Jeżeli są jakieś 
pytania…

Jest Piotr Duda, więc – jak rozumiem – w swoim 
czasie będzie mógł przewodniczenie… Zawsze będę 
mogła zwalić na niego, powiedzieć, że ma odpowia-
dać, bo są to jego działania.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania pani przewodniczącej? Są 2 zgłoszenia.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Przewodnicząca, chciałbym zapytać panią 

przewodniczącą o prace nad obowiązującą ustawą. 
Pamiętam – warto to przypomnieć dla porządku – że 
tę perspektywę, tę płaszczyznę współpracy między 
partnerami stworzył prezydent poprzedniej kaden-
cji, Bronisław Komorowski, który zaprosił wszystkie 
strony Komisji Trójstronnej do wznowienia dialogu. 
Stworzył płaszczyznę, której efektem była wspólna 
praca partnerów, a wynikiem tej pracy była obowią-
zująca ustawa.

Chciałbym poprosić panią – bo nie mogę zapytać 
o to przewodniczącego Piotra Dudy – o komentarz 
czy też o rozszerzenie pani informacji o różnicach, 
które pojawiły się między partnerami na spotkaniu 
u pana prezydenta Dudy, które dotyczą właśnie… 
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(przewodnicząca H. Bochniarz) przewodniczenia, w stosunku do poprzedniego roku 
jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Może to też jest tak, 
że w końcu ten proces legislacyjny jest dużo bardziej 
kontrolowany i w związku z tym projekty idą przez 
rząd. I muszę przyznać, że największa skuteczność 
tego działania jest wtedy, kiedy my współpracujemy 
z ministerstwami, zanim projekt zostanie przyjęty 
przez rząd, bo jak on jest już przyjęty przez rząd, to 
oczywiście możliwości wpływania na zmiany nie są 
tak wielkie. I to jest znowu bardzo indywidualna kwe-
stia. Są ministerstwa, z którymi pracuje się świetnie 
i które same już na etapie założeń pytają: słuchajcie, 
czy macie jakieś uwagi do tego? A są też takie, które 
skrzętnie chowają te projekty i działają na zasadzie 
zaskoczenia, i potem dostajemy projekt w sobotę, 
a do poniedziałku mają być zgłoszone uwagi. Jak 
mówię, tutaj potrzeba dużo dobrej woli i takiego prze-
konania, że to ma sens, że to, co my proponujemy… 
Jeżeli państwo sobie wyobrazicie, że mamy, że tak 
powiem, dwie strony barykady, organizacje związ-
kowe i pracodawców oraz rząd, który przecież też ma 
swoje koncepcje, i my w wielu kwestiach możemy 
się dogadać, to naprawdę jest warte przynajmniej 
spojrzenia na to, a nie uważania, że my na pewno 
wiemy lepiej. I mówię, mamy przykłady rozwiązań 
prawnych dotyczących czy minimalnej stawki godzi-
nowej za prace zlecone, czy ustawy o zamówieniach 
publicznych, gdzie właśnie ciężko wypracowywali-
śmy wspólne zdanie, i dzisiaj to są ustawy, które nie 
budzą większych wątpliwości. I mamy masę aktów 
prawnych, które jeszcze, że tak powiem, nie wyjdą 
z drukarki, a już wiadomo, że są do nich zastrzeżenia, 
albo w kwestii zgodności z prawem unijnym, albo 
konstytucyjne… Wydaje mi się, że jesteśmy już na 
tym etapie, że powinniśmy ten proces legislacyjny 
prowadzić w sposób dużo bardziej odpowiedzialny. 
To dotyczy również oceny skutków regulacji. Jak 
ja dostaję ustawę i tam jest napisane „nie powoduje 
żadnych skutków”, no to po co w ogóle jest wprowa-
dzana? To znaczy, że po prostu nic się w stosunku do 
obecnego stanu nie zmienia. Zawsze wywołuje jakieś 
skutki. Przy czym jeżeli się na coś zwraca uwagę, 
to przede wszystkim na to, czy to wywołuje skutki 
budżetowe, a nie na to, jakie to wywołuje skutki np. 
z punktu widzenia przedsiębiorstwa. A wydaje się, 
że jeżeli mówimy o tym, przez kogo ten budżet jest 
kreowany, to warto byłoby zwrócić uwagę na to, czy 
koszty związane z wprowadzeniem jakiejś legislacji 
nie są tak wysokie, że po prostu nie ma ona sensu. 
I mówię, można nie uznać naszych kalkulacji, naszych 
argumentów, ale my byśmy chcieli, żeby usłyszeć po 
prostu merytoryczną ocenę, że w tych kwestiach się 
nie zgadzamy, to źle policzyliście, tutaj nie macie 
racji, a tutaj bierzemy odpowiedzialność polityczną. 
To też jest wyjaśnienie. Ale nie w ten sposób, że my 
po prostu nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co 

i o tym, że wymagałoby to też zmiany wielu ustaw. 
Z tego względu wydaje nam się, że teraz lepiej się 
skoncentrować na tym, żeby przez ten czas, przez na-
stępne 2 lata, do czasu następnej nowelizacji, przede 
wszystkim zwiększyć skuteczność działania rady, 
a także równolegle prowadzić dyskusje, rozmowy, bo 
myśmy ich rzeczywiście nie mieli, na temat koncepcji, 
którą zgłosiła Solidarność. I tak jak powiedziałam 
u pana prezydenta, oczekuję od Solidarności, że skoro 
jest tak, że wszystkie pozostałe organizacje uważają, 
że na dzień dzisiejszy nie jest to dobra koncepcja, to 
w ramach szacunku dla partnerów i dialogu nasze 
racje zostaną jednak uznane. Bo myślę, że trzeba 
się zgodzić z tym, że… Jeżeli większość, w której 
w końcu są i organizacje związkowe, i pracodawcy, 
i rząd, uważa, że w tej chwili jest to propozycja, która 
nie zwiększy efektywności dialogu, to należałoby te 
argumenty uznać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję. Teraz…

Senator Sławomir Rybicki:
Przepraszam, Panie Marszałku, jeszcze druga 

część pytania dotycząca oceny skutków regulacji 
i prerogatyw rady, która nie może z tego korzystać, 
ponieważ przedłożenia są głównie rządowe. I czy 
w nowym projekcie ustawy nie warto tego jakoś twar-
do zapisać?

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz:
Myśmy w projekcie zapisali taką propozycję, żeby 

wszystkie projekty były obligatoryjnie konsultowane 
przez Radę Dialogu Społecznego. W tej chwili nie 
pamiętam, ale wydaje mi się – może pani minister 
będzie wiedziała lepiej – że były jakieś zastrzeżenia 
konstytucyjne co do tego, żeby to zrobić. To jest kwe-
stia, o której jeszcze rozmawiamy, jeśli chodzi o to, 
w jaki sposób możemy ewentualnie to rozszerzyć. 
Tylko znowu to jest tak, jak powiedział dzisiaj pan 
marszałek Karczewski, że w gruncie rzeczy marszał-
kowie na każdym etapie mają możliwość włączenia 
partnerów społecznych do konsultacji. To jest tylko 
i wyłącznie kwestia chęci i otwartości na wysłuchanie 
tych opinii. I oczywiście, może byłoby lepiej, gdy-
by były twarde zapisy ustawowe, ale jak się chce to 
prawo obejść, no to się je obejdzie. Tak się właśnie 
działo przy projektach poselskich. Chociaż muszę 
powiedzieć, że naprawdę teraz, w okresie mojego 
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(przewodnicząca H. Bochniarz) Jeśli chodzi o kwestię edukacji, to w stosunku do 
edukacji i zdrowia, czyli tych dwóch spraw syste-
mowych, uważaliśmy, że powinniśmy przedstawić 
swoje stanowisko. W sprawie zdrowia zostało ono 
przygotowane przez Radę Dialogu Społecznego, ale 
niestety w niewielkiej mierze zostało uwzględnione 
przez pana… Nawet nie wiem w jakiej mierze, bo nie 
wiemy, jakie są ostateczne zapisy tych ustaw, które 
dotyczą zmian w systemie zdrowia.

Jeśli zaś chodzi o edukację, to też jest jeden z ta-
kich projektów, nad którymi w tej chwili pracujemy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, bo 
to jest akurat coś, co bardzo interesuje obie strony. 
Myślę, że będziemy gotowi zaprezentować stanowi-
sko Rady Dialogu Społecznego we wrześniu. Wtedy 
będziemy chcieli je przedstawić, chociaż wiem, że już 
teraz trwają dość zaawansowane prace, jeśli chodzi 
o szkolnictwo zawodowe, bo pani minister Machałek 
była u pana prezydenta i zaprosiła nas do prac, które 
są prowadzone w ministerstwie edukacji.

Na pewno się w to włączymy, ale bardzo byśmy 
chcieli, żeby było więcej kreatywnego podejścia 
ze strony Rady Dialogu Społecznego, tak żebyśmy 
nie tylko reagowali na to, co akurat jest na stole, ale 
w większej mierze pracowali długofalowo i wykorzy-
stywali swoich ekspertów. To oczywiście jest kwestia 
i środków finansowych, i współpracy z WRDS, bo to 
nie powinny być tylko nasze rozwiązania. Chociażby 
w przypadku zatrudnienia imigrantów stanowisko, 
które przedstawiliśmy, było stanowiskiem przygoto-
wanym przede wszystkim przez nasze wojewódzkie 
rady dialogu społecznego. To jest ciągłe, że tak po-
wiem, testowanie tej maszynerii i uczenie się, na ile 
możemy wykorzystywać i ustawę, i nasze zasoby do 
tego, żeby proponować różne rozwiązania. Przy czym 
trzeba mieć świadomość, że kiedy dochodzimy do 
jakichś rozwiązań… Jak bym się chciała pochwalić, 
to na pewno wskazałabym na uzgodnienie przez nas 
minimalnej stawki godzinowej. Było to wynikiem 
bardzo ciężkiej pracy między związkami i pracodaw-
cami. To stanowisko, które przygotowaliśmy, było 
bardzo dobrze uzasadnione wszystkimi kalkulacjami, 
które mogliśmy przedstawić, i dlatego zostało potem 
bez problemów przyjęte przez rząd, mimo że rady-
kalnie różniło się od tego, co pierwotnie dostaliśmy 
z rządu.

Problem polega na tym, że nasza praca w zespo-
łach problemowych w WRDS to czasami godziny 
debat, dyskusji, ucierania opinii. Oczywiście, jak 
jest jakaś awantura, to dużo łatwiej się to wszystko 
sprzedaje, ale praca organiczna, praca od podstaw, 
niestety nie jest sexy. I w związku z tym my mamy 
też ogromny problem z tym, żeby pokazać właśnie 
naszą pracę, naszą skuteczność, nasze pozytywne 
działanie. Bo wtedy, kiedy my chociażby ukręcimy 
łeb czemuś, co było bez sensu, to przecież nie cho-

stało się z tymi naszymi opiniami. Czasami jest tak, 
że – i akurat pani minister też często w tym uczestni-
czyła, kiedy myśmy wspólnie pisali do pani premier 
Szydło – jakieś konkretne ministerstwo po prostu 
absolutnie nie uważało za słuszne zapytać, czy wpro-
wadzone propozycje z punktu widzenia Rady Dialogu 
Społecznego mają jakiś sens.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodnicząca, nowym elementem 
w Radzie Dialogu Społecznego jest możliwość dia-
logu dwustronnego. Chciałbym zapytać, co w pani 
przekonaniu ten nowy instrument Rady Dialogu 
Społecznego przyniósł, jaki konkret. Co pani uzna-
łaby może za największy sukces?

Po drugie, niewątpliwie dla szans pracowników 
kluczowe znaczenie ma poziom i przebieg edukacji, 
tak samo dla pracodawców i tak samo dla nas wszyst-
kich. Jesteśmy w trakcie zmiany systemu, która budzi 
ogromne emocje. Jaki był przebieg dyskusji nad tymi 
sprawami w Radzie Dialogu Społecznego i jakie było 
państwa stanowisko?

I trzecia sprawa. Państwo macie teraz taką moż-
liwość, żeby oprócz reagowania na bieżące sytuacje 
i oceniania ustaw zajmować się też sprawami syste-
mowymi. Czy macie państwo w agendzie kwestię 
polityki senioralnej widzianej z perspektywy roz-
woju? To wszystko.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o dialog dwustronny, 
to myślę, że rotacyjne przewodnictwo spowodowało, 
że jest dużo więcej tego dialogu między związkami 
i pracodawcami, niż miało to miejsce poprzednio, bo 
wtedy, że tak powiem, wiadomo było, że i tak karty 
rozdaje rząd. W tej chwili mamy świadomość dużo 
większej autonomii i dużo większych możliwości 
wpływania na różne rozwiązania. Nie oszukujmy 
się, to jest jeszcze bardzo dalekie od tego, co dzieje 
się w krajach, w których dialog autonomiczny jest 
dużo bardziej rozpowszechniony, jak w Niemczech 
czy we Francji, ale myślę, że my się tego uczymy 
i że jest szansa na to, że ten nasz dialog dwustronny 
będzie rzeczywiście bardziej skuteczny.
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(przewodnicząca H. Bochniarz) ne doświadczenie. Dlatego moje pytanie zmierza do 
tego, że… Odnoszę się do tych stanowisk, opinii, 
o których pani mówiła. Mówiła pani przed chwilą, 
że stawki godzinowe… że to się udało uzgodnić. No, 
i świetnie, że się udało. 

Moje pytanie zmierza do tego, czy rzeczywiście 
w tej chwili, jeżeli weźmiemy pod uwagę wspomniane 
stanowiska, udaje się wspólnie osiągnąć konsensus. 
Bo to jest ważne, żeby te wielogodzinne rozmowy, 
o których pani mówiła, dyskusje itd. kończyły się 
konsensusem. Bo to jest ważne. Jakby pani mogła 
powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda… Czy w po-
równaniu do liczby problemów, które są zgłaszane, 
to w dużej liczbie przypadków udaje się osiągnąć 
konsensus, czy w połowie, czy raczej to są tylko spo-
radyczne sytuacje? Jeżeli chodzi o stanowiska, bo 
opinie to wiadomo. Dziękuję.

Przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz:
Ja myślę, że naszych wspólnych uchwał podej-

mowanych właśnie w dialogu autonomicznym jest 
bardzo dużo. Dużo mniej jest tych trójstronnych, 
w przypadku których wymagana jest też zgoda rzą-
du. Tak że ja mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj 
dostarczyć cały zestaw naszych uchwał, żeby pan se-
nator mógł to zobaczyć. Ale, jak mówię, nam w wielu 
kwestiach naprawdę udaje się dogadywać. I nawet na 
ostatnim posiedzeniu, kiedy mieliśmy posiedzenie 
w Kancelarii Prezydenta, przyjmowaliśmy chyba 6 
czy 7 naszych wspólnych uchwał. Jedna z nich na-
wet wymagała jakby przyjęcia poprawek w trakcie 
pracy, i to też udało się zrobić, co niekoniecznie… 
Akurat ona dotyczyła wprowadzenia konieczności 
codziennego raportowania przychodów. W każdym 
razie myślę, że tutaj naprawdę jest całkiem niezły 
urobek. I wydaje mi się, że nie mamy tutaj powodów 
do wielkiej frustracji. Większa frustracja na pewno 
jest w tych przypadkach, w których chcielibyśmy 
uzgodnić wspólne stanowisko z rządem i to nieko-
niecznie się udaje. Ja absolutnie się zgadzam, że jeśli 
chodzi o funkcjonowanie zwłaszcza wojewódzkich 
rad dialogu… Zostały mi do odwiedzenia jeszcze 
3 rady dialogu, bo w ramach prac nad nowelizacją 
starałam się odwiedzić wszystkie województwa, 
więc mam już jakiś pogląd, jak te rady funkcjo-
nują. I oczywiście, mimo że ustawa jest jedna, to 
jeśli chodzi o faktyczne ich funkcjonowanie, jest 
bardzo różnie. Są takie rady, jak np. świetnie funk-
cjonująca rada w województwie lubelskim – akurat 
wtedy, kiedy ja tam byłam, przewodniczącą była 
szefowa OPZZ – która ma taki urobek, jeśli chodzi 
o merytoryczne stanowiska, jeśli chodzi o relacje 
między marszałkiem, wojewodą i poszczególnymi 

dzimy i nie chwalimy się tym. Uważamy, że to jest po 
prostu nasz obowiązek. I to nie przekłada się ani na 
wizerunek Rady Dialogu Społecznego, ani na to, że 
ona jest bardziej rozpoznawalna. Tak że już właśnie 
rozmawiałam – już nie pamiętam, chyba z marszał-
kiem Karczewskim – o tym, że może byśmy zrobili 
jakąś taką ładną awanturę, żeby wszyscy się nagle 
dowiedzieli, że jest coś takiego jak Rada Dialogu 
Społecznego i co też ona tam wymyśliła. Ale może 
nie trzeba będzie sięgać do takich metod.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę…)
A przepraszam, jeszcze o polityce senioralnej. 

Oczywiście, to jest jeden z elementów naszej pra-
cy. I zdecydowanie chcemy patrzeć na politykę se-
nioralną nie tylko z punktu widzenia zdrowia, ale 
przede wszystkim z punktu widzenia tego, jaka to 
jest inwestycja. Chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na 
to wszystko tak, że to jest wielki zasób wiedzy i do-
świadczenia, którego nie potrafimy wykorzystać. Tak 
więc patrzymy na to jako na inwestycję, ci ludzie to 
inwestycja. I myślę, że to będzie dobre stanowisko, 
to, które Rada Dialogu przygotuje. Tak że na pewno 
się nim podzielimy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Przewodnicząca, dialog społeczny jest bardzo 

ważny i rzeczywiście trzeba przykładać do niego 
wielką wagę. Wydaje mi się, że sprawa organizacji, 
sprawa usytuowania są może mniej ważne – chociaż 
to też ma znaczenie, sam przez 8 lat byłem przewod-
niczącym wojewódzkiej komisji dialogu społeczne-
go, jako wojewoda, i wydaje mi się, że usytuowanie 
u marszałka… Oczywiście problemy finansowe za-
wsze były i są, i to by trzeba było rozwiązać. Jako 
marszałek, który odpowiada za rozwój danego re-
gionu… Wydaje mi się, że to jest prawidłowe. Ale 
myślę, że to nie jest najważniejsze. Najważniejszy to 
jest dobry klimat współpracy, współdziałania. I wten-
czas wszystkie problemy organizacyjne można łatwo 
rozwiązać.

Moje pytanie dotyczy tego, co się zmieniło. Bo 
pamiętam wspomniane wojewódzkie komisje dia-
logu, pamiętam komisję dialogu trójstronną, jak to 
wyglądało. Przyszedł taki moment kryzysowy, chyba 
2012–2013 r., kiedy przestaliśmy się spotykać, chociaż 
akurat u mnie ta rada dosyć dobrze funkcjonowała 
i specjalnie nie było problemu, ale spotkania się nie 
odbywały. No, i teraz, po tym czasie, mamy już pew-
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(przewodnicząca H. Bochniarz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Chyba już nie ma więcej zgłoszeń do zadania py-

tania.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej.
(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 

Henryka Bochniarz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Przewodnicząca! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Jakaś chwila przyjemnego oddechu. Słyszymy, 

że wreszcie jest takie miejsce, w którym w poszu-
kiwaniu ładu i zgody udaje się dochodzić do poro-
zumienia, może nie zawsze i na pewno niełatwego, 
ale niesłychanie ważne jest, żeby to doceniać i do-
strzegać. Jeszcze innym wyróżnikiem Rady Dialogu 
Społecznego jest to, że powstawała ona w bardzo 
szerokim konsensusie – uchwalana przez poprzed-
nie władze i szanowana przez obecne. To rzadkość 
w naszej polityce warta uszanowania.

Chciałbym wyrazić tylko 2, może 3 uwagi. Po 
pierwsze, Rada Dialogu Społecznego działa, jak my 
wszyscy, w bardzo szerokim otoczeniu politycznym. 
Psucie państwa, psucie instytucji, które są niezbęd-
ne, np. sądów, prokuratury, podporządkowywanie 
polityczne nie jest i nie może być obojętne ani dla 
pracowników, ani dla pracodawców, zwłaszcza wtedy, 
kiedy wychodzi z inicjatywy ugrupowania rządzące-
go, z inicjatywy rządu. Pytałem o kwestie edukacji 
nie przypadkiem, bo to wielki narodowy spór o jedną 
z najważniejszych narodowych spraw. Wydaje mi się, 
że silnego głosu, jeśli nie rady, to przynajmniej gło-
su dwustronnego, absolutnie w tej sprawie zabrakło. 
Myśmy na posiedzeniu komisji o to pytali i usłysze-
liśmy, że tak, że to była porażka, że prezentacja to 
nie jest dialog.

Druga uwaga dotyczy tego, że Rada Dialogu 
Społecznego powinna patrzeć nie tylko na bieżące 
wydarzenia, ale także na wielkie procesy, które się 
przetaczają. Jeśli myślimy o otwieraniu szans dla biz-
nesu i tym samym dla nas wszystkich, to oczywiście 
w ramach polityki rynku pracy, polityki w eduka-
cji, polityki w zdrowiu, konkretnej polityki na rzecz 
przedsiębiorców, podatkowej itd., musimy te procesy 
uwzględniać. Pytałem o politykę senioralną, bo wy-
daje mi się, że zgodzimy się co do tego, iż nic już nie 
będzie takie samo ze względu na proces starzenia 
się społeczeństwa. I tu znowu zabrakło bardzo sil-
nego głosu na temat tego, co się działo w sprawie 
wieku emerytalnego, który tak bardzo, co już dzisiaj 
widzimy, wpływa na kształt rynku pracy, na funk-

partnerami, że… To było widać, że tam naprawdę 
jest praca. Oni się na różne rzeczy nie zgadzali, ale 
jednocześnie autentycznie widać było, że zależy im 
na tym, żeby osiągnąć jakiś kompromis. A są takie 
rady, które wyglądają po prostu jak akademia pierw-
szomajowa, jest wystąpienie przewodniczącego, nie 
ma żadnych pytań, żadnej dyskusji. Tak że to zależy 
jak zwykle przede wszystkim od ludzi, chociaż też 
od pieniędzy, bo nie da się ukryć, że jak ktoś ma 
do dyspozycji 5 tysięcy, to raczej trudno, żeby za te 
pieniądze miał ekspertyzy, żeby organizował ileś 
spotkań i dyskusji, bo ci ludzie muszą gdzieś przy-
jechać, muszą czegoś się dowiedzieć i wtedy… I dla-
tego skuteczność ich działania jest mniejsza. Dlatego 
zależy nam na tym, żeby dla tych rad wprowadzić 
taki racjonalny budżet i wtedy będziemy wiedzieli, 
co one, mając, że tak powiem, taki sam budżet, są 
w stanie pokazać. Bo my tutaj, w Warszawie, jeste-
śmy się w stanie wyspowiadać absolutnie z każdej 
złotówki. Doskonale wiemy, na co poszły pieniądze, 
i myślę, że tak samo musi być, jeśli chodzi o WRDS. 
Dlatego uważam, że powinniśmy wprowadzić te 
zmiany, które są niezbędne, żeby być bardziej efek-
tywnym, ale nie powinniśmy robić rewolucji, bo to 
ciągle jest bardzo młoda instytucja. My możemy po-
wiedzieć: no tak, ale to jest w końcu poprzedniczka, 
która miała trochę lat i można z tego czerpać… Ale 
to jest nowe rozdanie, mamy zupełnie inne otoczenie 
i mamy przed sobą zupełnie inne wyzwania. Myśmy 
dzisiaj na spotkaniu z przewodniczącymi o tym roz-
mawiali, że praca, o której dzisiaj mówimy, i praca, 
o której mówił dzisiaj senator Rulewski, kiedy była 
dyskusja o pakcie o przedsiębiorstwie państwowym, 
to po prostu są dwa zupełnie inne światy. Nie możemy 
szukać rozwiązań, które może nawet się sprawdziły 
w poprzedniej epoce, ale teraz już się nie sprawdzą. 
I to jest dla nas dzisiaj wyzwanie. My musimy się 
skupić przede wszystkim na tym, jak w tym kom-
pletnie nowym otoczeniu mamy funkcjonować, my, 
związki zawodowe, my, pracodawcy, my w dialogu 
z rządem, żeby rzeczywiście nie było to, że tak po-
wiem, formalne, tylko żeby to autentycznie miało 
jakiś sens. Tutaj myślę, że przed nami jest naprawdę 
bardzo dużo pracy, ale ja po tych 2 latach… po ponad 
półtora roku funkcjonowania mogę powiedzieć, że nie 
mam takiego poczucia, jak Piotr Duda, że jestem pod-
nóżkiem pani minister Rafalskiej. Myślę, że mamy 
bardzo otwarte i często ostre dyskusje. I to też zależy 
od nas, czy potrafimy argumentować, czy potrafimy 
przekonywać do swoich pomysłów, bo tylko w ten 
sposób można to zrobić, a nie wymachując siekierką. 
Dziękuję.

Ale to nie znaczy, że Piotr Duda kiedykolwiek 
wymachiwał siekierką, absolutnie.
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(senator M. Augustyn) Bo przecież to nie jest tak, że mając różne poglądy 
polityczne albo działając w różnych organizacjach 
związkowych czy pracodawców, nie próbujemy do-
chodzić do konsensusu, do konsensusu na podsta-
wie analizy merytorycznej, a nie tylko politycznej. 
Uważam, że dla budowania, tworzenia dobrego prawa 
istotne są te konsultacje i słuchanie opinii tych, którzy 
potem mają bezpośrednią styczność z tym prawem.

Propozycja, aby rada opiniowała także programy 
rządowe, jest na pewno słuszna, ale jest niewystar-
czająca. Konkrety są zawarte w ustawach. Program 
jest nakreśleniem pewnego kierunku i on może być 
realizowany, może nie być realizowany, dopiero usta-
wa jest realizowana. W związku z tym uważam, że 
propozycja, aby ustawy inne niż rządowe, inicjaty-
wy poselskie i senatorskie były konsultowane z radą, 
jest ze wszech miar słuszna, także dlatego, że mimo 
że ustawy poselskie, ustawy senatorskie to nie jest 
oczywiście wymysł ostatniego czasu, one funkcjo-
nują i one powinny funkcjonować, to brak oceny, nie 
tylko oceny finansowej, budżetowej, której te ustawy 
nie zawierają, ale także brak konsultacji społecznych 
jest sytuacją złą. To sytuacja, która powoduje, że te 
ustawy są gorsze, niż mogłyby być. Mówię to także 
dlatego, że w tej kadencji mamy zalew ustaw posel-
skich. Ale to są… Nie protestowałbym przeciwko 
temu, jak robiłem to wielokrotnie z tej mównicy, gdy-
by to nie były ustawy rządowe składane jako ustawy 
poselskie. Dla mnie to jest jasne, ja to widzę. Jest 
to świadome unikanie konsultacji, skracanie proce-
dury uchwalenia. Tu, w tej Izbie mieliśmy bardzo 
ważne ustawy, które były przedstawione jako ustawy 
poselskie i które uchwaliliśmy w ciągu kilkunastu 
godzin, kilkudziesięciu godzin. To jest stan nie do 
zaakceptowania.

I uważam, że rada, mówiąc, że chce także opi-
niować tego typu ustawy, ma rację. Popieram to, 
aby do ustawy, do zmiany ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego tego typu zasadę wprowadzić, ponieważ 
my jesteśmy tutaj bezsilni, gdy taką ustawę się prze-
pycha w ciągu kilkudziesięciu godzin, 2 dni. A jak 
mówię, były to ustawy niezmiernie ważne, ustrojowe. 
I to nie jest prawda, że takie konsultacje ograniczały-
by możliwości zgłaszania tego typu ustaw przez po-
słów czy senatorów. To tego kompletnie nie dotyczy. 
Konsultacje nie ograniczają tego, co jest w tej chwili, 
ale konsultacje powodują, że procedując nad usta-
wami, mamy pewien zasób informacji, których nie 
jesteśmy w stanie zdobyć w krótkim czasie, w ciągu 
kilku dni. Tak więc uważam, że to powinno być nie 
tylko opiniowanie programów rządowych, ale obo-
wiązkiem powinno być także kierowanie wszystkich, 
także poselskich i senackich, projektów do konsultacji 
w Radzie Dialogu Społecznego.

Gratulując wam dotychczasowej działalności, 
mam nadzieję, że wasze kompetencje zostaną roz-

cjonowanie przedsiębiorstw. Wydaje mi się, że chęć 
osiągnięcia pewnych celów nie zastąpi autentycz-
ności i nie może usprawiedliwiać przechodzenia do 
porządku dziennego nad wieloma fundamentalnymi 
sprawami, w których dialog jest absolutnie potrzebny, 
dialog autentyczny, trudny, ale oparty na faktach, 
a nie tylko na ideach, na przekonaniach.

I na koniec taki powrót do pierwszych zdań połą-
czony z życzeniami, żeby Rada Dialogu Społecznego 
spełniła oczekiwanie i będąc miejscem zgody, miała 
też odwagę zabierać głos w sprawach najistotniej-
szych dla nas wszystkich, by nie było tak, że cały 
świat dookoła nas się zmieni, a my będziemy mó-
wili, jak nam razem dobrze się rozmawia. Byłoby 
to sprowadzeniem rady do roli listka figowego albo 
do roli nieautentycznego miejsca, miejsca, w którym 
zapomina się o tym, co najistotniejsze. My też tutaj, 
proszę państwa, w parlamencie jesteśmy od tej samej 
sprawy, my też poszukujemy tego punktu równowagi 
między oczekiwaniami różnych grup, między możli-
wościami budżetu państwa a możliwościami podatni-
ków, między zdolnością do rozwoju a zapewnieniem 
bezpieczeństwa socjalnego i widzimy, jak to niełatwo 
nam idzie, ale niczego nie pudrujemy. Oby to nie było 
udziałem Rady Dialogu Społecznego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Pani Przewodnicząca! Panowie 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący! Pani 
Minister!

Chcę podziękować za pracę Rady Dialogu 
Społecznego, w której faktycznie, jak się wydawało, 
nastąpiło połącznie ognia z wodą, czyli związków 
zawodowych z organizacjami pracowniczymi, a do 
tego jeszcze rząd, który jest, jak rozumiem, pośrodku 
albo przynajmniej stara się wypośrodkować.

Rada Dialogu Społecznego pokazała, że jest 
potrzebna. Jest to miejsce, gdzie faktycznie można 
dyskutować, dyskusja się tu odbywa i wypracowy-
wane są rozwiązania. Szkoda, że nie wszystkie są 
uwzględniane, tak jak w przypadku ustawy doty-
czącej funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 
choć to też rozumiem. Rząd ponosi odpowiedzialność 
i w znacznej części tych obszarów musi mieć własną 
inicjatywę, ale to nie oznacza, że nie powinien słu-
chać, nie powinien rozmawiać i zastanawiać się, czy 
partnerzy społeczni albo też opozycja nie mają racji. 
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(senator B. Borusewicz) wój sytuacji gospodarczej i społecznej, ustrojowej 
w naszym kraju. Mam prawo przypuszczać na pod-
stawie moich kontaktów naukowych, że pod takim 
kątem również obserwowana jest działalność Rady 
Dialogu Społecznego.

A więc instytucja demokracji, stała, a nie doraźna, 
nie zwoływana ad hoc, i kompetencje, które nie są 
ostatecznie określone. To w próbie praktycznej tej 
instytucji będą się kształtować jej kompetencje. To 
z doświadczeń, które wypłynęły na tle funkcjonowa-
nia Komisji Trójstronnej, zrodziła się właśnie pewna 
nowa wersja tego dialogu trójstronnego, który mamy 
na gruncie Rady Dialogu Społecznego.

I myślę, że nie ma żadnych przeszkód, ani praw-
nych, ani faktycznych, do tego, by Rada Dialogu 
Społecznego była i mogła być organem, partnerem 
w naszych pracach legislacyjnych dla Senatu. Na 
pewno tak. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, 
żeby zwłaszcza na etapie prac w komisjach moż-
na było zapraszać przedstawicieli rady do udzia-
łu w pracach komisji nad projektami ustaw i żeby 
można było zwracać się o opinię do rady w tych 
sprawach.

Na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć, że opi-
nia społeczna zapewne z zainteresowaniem będzie 
obserwować toczące się prace nad kodyfikacją prawa 
pracy. I myślę, że Rada Dialogu Społecznego w tym 
procesie prac kodyfikacyjnych będzie chciała odegrać 
i na pewno odegra poważną rolę. Nie wyobrażam so-
bie, żeby dzisiaj, zważywszy na tę już mocną pozycję 
rady, tak wielkie przedsięwzięcie, jakim jest kodyfi-
kacja prawa pracy – która nam się kiedyś nie udała 
z różnych powodów i którą teraz podejmujemy na 
nowo – miało się odbyć bez udziału, bez głosu Rady 
Dialogu Społecznego. Bo zwłaszcza ta część naszego 
porządku prawnego po prostu musi być przedmiotem 
uzgodnienia, konsensu tych trzech wielkich sił spo-
łecznych i wielkich sił w polityce publicznej: rządu, 
pracowników i pracodawców. Dopiero wtedy może 
być rzeczywiście konstruktywną regulacją. Będę to 
z zainteresowaniem obserwował. Życzę państwu tu 
obecnym, władzom Rady Dialogu Społecznego, nie 
tylko dobrej współpracy z Senatem tam, gdzie trze-
ba przedstawić głos społeczny w sprawach legisla-
cyjnych, ale tego, żeby w tej właśnie wielkiej pracy 
legislacyjnej w dziedzinie stosunków pracy, polityki 
zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, Rada Dialogu 
Społecznego odgrywała coraz bardziej znaczącą rolę. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zamykam dyskusję.
Czy pani przewodnicząca Rady Dialogu 

Społecznego Henryka Bochniarz chciałaby jeszcze 

szerzone. Bo trzeba dbać o to, żeby te kompetencje 
– dla nas, senatorów to jest istotne – o to opiniowanie 
zostały rozszerzone. Trzeba dbać oczywiście też o to, 
aby wzmacniać Radę Dialogu Społecznego, wzmac-
niać jej pozycję, bo Rada Dialogu była potrzebna, jest 
potrzebna i będzie potrzebna.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan marszałek Seweryński.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Szanowni Goście! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Jako senator, ale także jako osoba zajmująca się 
naukowo problematyką stosunków pracy, których nie 
można pominąć w takiej instytucji jak kiedyś Komisja 
Trójstronna, a teraz Rada Dialogu Społecznego, nie 
mógłbym w takiej szczególnej chwili nie zabrać gło-
su, nawet czuję się do tego zobowiązany, po to, żeby 
przypomnieć, że Rada Dialogu Społecznego jest na-
rzędziem demokracji i jest także owocem pewnego 
procesu demokratycznego czy demokratyzacji przede 
wszystkim stosunków pracy. Bo niezależnie od tego, 
jak w przyszłości się ułożą kompetencje tej rady – a na 
pewno mają one charakter rozwojowy, to, czym dzi-
siaj zajmuje się Rada Dialogu Społecznego, to jeszcze 
zapewne nie jest punkt docelowy – już dzisiaj można 
powiedzieć, że jest to znaczące narzędzie demokraty-
zacji stosunków pracy, polityki zatrudnienia, polityki 
społecznej, a biorąc pod uwagę nowe sformułowanie 
w ustawie dotyczące zakresu kompetencji – także 
narzędzie demokratycznego dialogu w sprawach go-
spodarki. 

Chyba jest również jasne, że jest to organ trwały 
naszego porządku społecznego i demokratycznego. 
Ci, którzy się bliżej tą sprawą zajmują, wiedzą, że 
wyrósł on z doświadczeń krajów zachodnich, np. 
Francji, w której ten organ nie miał charakteru sta-
łego. W warunkach szczególnie poważnego kryzysu 
społecznego czy gospodarczego, albo kryzysu spo-
łecznego wyrosłego wokół kryzysu gospodarczego, 
ad hoc powoływano jakąś płaszczyznę dialogu na 
szczeblu najwyższym, ogólnokrajowym, żeby zapo-
biec rozszerzaniu się, pogłębianiu się tego kryzysu. 
Wydaje się, że Polska jest przykładem takiej ewo-
lucji tego organu, która prowadzi do uznania jego 
trwałej obecności w strukturach społecznego dialogu, 
w strukturach demokracji w naszym kraju. I to jest 
takie doświadczenie, które może służyć jako punkt 
odniesienia dla innych krajów, które obserwują roz-
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(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Jest reguła wydatko-

wa dla samorządów.)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki 

Senacie! Mówimy chyba o dwóch różnych materiach. 
Reguła wydatkowa samorządów istnieje i określa 
wysokości, do jakich samorząd może się zadłużać. 
Rozumiem, że panu senatorowi chodziłoby o to, 
żeby ewentualnie zastanowić się nad tymi progami, 
nad tym, czy ich nie obniżyć. Nie wydaje się, żeby 
dzisiaj było to zasadne, ale istotne jest to, żeby był 
organ państwowy, który według istniejących zasad 
może kontrolować prawidłowość wydatków jedno-
stek samorządu terytorialnego nie tylko w kontekście 
progów zadłużeniowych, lecz także w ramach całego 
spektrum wydawania środków publicznych. I żeby 
robił to według zasad nadzoru i kontroli, które zostały 
ustanowione w nowej wersji ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych. Taka jest odpowiedź. Jeśli 
mam wprost odpowiedzieć na pana pytanie, Panie 
Senatorze, o to, czy się nad tym zastanawialiśmy, 
to mogę powiedzieć, że w jakimś sensie tak, ale to 
nie jest przedmiot regulacji. Bo uznaliśmy, że te 
uregulowania, które istnieją, jeżeli chodzi o progi 
zadłużenia i reguły wydatkowe samorządów… Nie 
znajduję dzisiaj wystarczających argumentów do ich 
zakwestionowania, tak bym powiedział.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, pan już nawet odpowiedział, ale 

jeszcze raz spytam. Chodzi mi przede wszystkim 
o likwidację konkursów. Bo generalnie wiele ustaw, 
które przechodziły przez Senat i Sejm, było zwią-
zanych z likwidacją konkursów. No, mógłbym tu-
taj… Służba cywilna… Wiele takich było. Ale, o ile 
pamiętam, w projekcie rządowym tej likwidacji nie 
było, to się pojawiło w trakcie posiedzenia Sejmu, 
ktoś z opozycji zgłosił poprawkę, żeby te konkursy 
zlikwidować, i pan powiedział, Panie Ministrze: no 
cóż, skoro opozycja zgłosiła… Sejm przegłosował i to 
wyszło z Sejmu. A ja bym w takim razie chciał spytać, 

zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień sena-
torów w dyskusji?

(Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
Henryka Bochniarz: Nie, dziękuję.)

Nie.
Dziękuję pani przewodniczącej za przedstawienie 

Senatowi sprawozdania.
Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawoz-

daniem z działalności Rady Dialogu Społecznego 
za 2016 rok.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych 
innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
Muszę zarządzić krótką przerwę techniczną, do 

godziny 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 26  
do godziny 17 minut 30)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Poproszę na mównicę pana ministra Zielińskiego.
Kontynuujemy zadawanie pytań. Podejrzewam, 

że jeszcze będą pytania.
Proszę bardzo. Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 
Mam jedno pytanie związane z uzasadnieniem do 
ustawy, które zaprezentował pan minister. Mianowicie 
twierdził pan, że zadłużenie samorządów lokalnych 
jest w Polsce bardzo duże. Podawał pan dane i jako 
jedną z winnych temu instytucji wskazywał pan 
właśnie instytucję, co do której następują bardzo 
daleko idące zmiany, można powiedzieć, ustrojowe. 
W związku z tym mam pytanie. 

Czy zastanawiano się nad innym rozwiązaniem, 
jeśli chodzi o zadłużenie samorządów, nad wpisaniem 
do ustawy o finansach publicznych możliwego pozio-
mu zadłużenia samorządów? Mogłoby to być 30% lub 
35%, a w szczególnych przypadkach, kiedy byłoby 
ono większe, należałoby uzyskać zgodę np. ministra 
finansów. Załatwiono by to jednym przepisem, a nie 
poprzez zmiany w dużej instytucji, o której dzisiaj 
mówimy, z wszystkimi konsekwencjami takiego sta-
nu rzeczy. Dziękuję.
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(senator P. Florek) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:

To pytanie było już formułowane przed przerwą 
i odpowiadałem na nie w taki sposób, w jaki i teraz 
odpowiem: nie, nie przewiduje się zwiększenia licz-
by etatów. Chodzi tu raczej o usprawnienie i spre-
cyzowanie kryteriów nadzoru i kontroli niż takie 
automatyczne zwiększenie ich liczby. Czy będzie 
ich więcej, czy nie, trudno przesądzić. Ale będą 
inne reguły, takie, jak ustanawia omawiana usta-
wa, i kryteria, według których będzie prowadzona 
działalność izb obrachunkowych w stosunku do fi-
nansów samorządowych. Tak więc trudno dzisiaj 
powiedzieć, czas pokaże, prawdę mówiąc – trzeba 
to powiedzieć uczciwie – jak to będzie wyglądało. 
I być może będzie jakiś taki wniosek w przyszłości. 
Ale dzisiaj trudno to przesądzić. Być może też nie. 
Krótko mówiąc: sama ustawa nie zakłada zwiększe-
nia liczby kontroli i w związku z tym zwiększenia 
liczby etatów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.
Dzisiaj nie damy panu, Panie Ministrze, spokoju 

z tymi konkursami. Ja pociągnę pytanie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Tak bywa.)

…pana senatora Florka. Rozumiem, że pan nie 
wie, jakie było stanowisko na posiedzeniu sejmowym. 
Ale wie pan, jakie było stanowisko wcześniejsze. A to 
stanowisko było takie, że były konkursy. W związ-
ku z tym ja pytam pana o obecne stanowisko, nie 
w Sejmie, tylko w Senacie. I zwracam uwagę, Panie 
Ministrze, że możemy jeszcze te konkursy wprowa-
dzić, jako że Senat jest zupełnie odrębną Izbą i ma 
taką możliwość. Tak że jeżeli pan minister uważa, 
że konkursy należy wprowadzić – i takie było stano-
wisko rządu w trakcie przedkładania wspomnianego 
projektu – to my bardzo chętnie jeszcze zagłosujemy 
za wprowadzeniem tych konkursów. I wtedy będzie-
my mieli jasność, czy to nie jest decyzja polityczna, 
czy to jest decyzja rządu. Tak że chciałabym tutaj 
uzyskać od pana informacje, jaka jest aktualna opinia 
rządu na temat tych konkursów, jaka jest opinia pana 
ministra.

jakie było stanowisko ministerstwa w tej sprawie. 
Bo zawsze jest tak, że propozycje to są propozycje, 
ale na posiedzeniach komisji się dyskutuje i albo się 
popiera taką propozycję, albo nie. Czy rząd popierał 
likwidację konkursów, jeżeli chodzi o prezesów regio-
nalnej izby obrachunkowej i jeżeli chodzi o członków 
kolegium?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Mam tu, nie ukrywam, pewien problem, taki bar-

dzo techniczny, z odpowiedzią na to pytanie, ponie-
waż ja nie uczestniczyłem w poprzednich etapach 
prac legislacyjnych, więc nie wiem dokładnie, czy 
w trakcie prac nad poprawkami było sformułowane 
pytanie, jakie jest stanowisko rządu, i czy przedstawi-
ciel rządu na to pytanie odpowiadał. W związku z tym 
nie jestem w stanie, Panie Senatorze, precyzyjnie 
panu odpowiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam takie 

pytanie związane z zakresem zadań, które teraz, jak 
z tego, o czym tu mówimy, wynika, dojdą do regio-
nalnych izb obrachunkowych. Bo przypuszczam, że 
jeżeli będzie, powiedzmy, sprawdzanie gospodarności 
i celowości, to pracy, kontroli może być jeszcze wię-
cej. No, bo w wielu przypadkach będą też „życzliwi”, 
będą donosy, będą oceny: to niegospodarne, to niece-
lowe, dawać to do regionalnej izby obrachunkowej, 
niech sprawdzają, niech wydają werdykt. 

Czy ministerstwo planuje zwiększenie etatów 
i zwiększenie środków na regionalne izby obrachun-
kowe? Bo to, jak wynika z zakresu zadań, będzie 
celowe i sensowne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.
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postawiony, ale być może tę opinię zweryfikuje czas. 
Bo jesteśmy przed okresem tworzenia budżetu na 
przyszły rok, potem oczywiście lata kolejne, bo to 
przecież jest dłuższa perspektywa, i jeśli się poja-
wią takie wnioski ze strony prezesów regionalnych 
izb obrachunkowych, to będziemy je rozpatrywać, 
będziemy do tego się odnosić, oczywiście na pewno 
z dużym zrozumieniem co do stworzenia warunków 
niezbędnych do sprawnego prowadzenia prac przez 
regionalne izby obrachunkowe. Wydaje mi się, że 
w chwili obecnej, ponieważ ten problem jednak nie 
był podnoszony w jakiś taki bardzo mocny sposób, 
poza jedną odpowiedzią, którą pan cytuje, można 
uznać, że na dzisiaj nie ma zagrożenia. Musielibyśmy 
zinwentaryzować w ogóle te wszystkie pomieszcze-
nia, którymi dysponują regionalne izby obrachun-
kowe, przyjrzeć się czasowi pracy składów orzeka-
jących, żeby to ocenić. No, trudno tak teoretycznie 
powiedzieć, czy jest tak, czy jest inaczej. Wydaje mi 
się, że nie ma przeszkody, żeby zespoły, a nie pełne 
składy kolegiów regionalnych izb obrachunkowych 
orzekały, i że to, łącząc czas i przestrzeń, że tak po-
wiem, czyli te możliwości lokalowe i czasowe, jakie 
istnieją, może zwiększyć – przepraszam za wyrażenie 
może kolokwialne, mało eleganckie – przerób tych 
spraw, które trafiają do RIO.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Może jeszcze, Panie Marszałku, jeżeli można…)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:

Bo ja byłem winien jeszcze odpowiedź dotyczącą 
Rady Legislacyjnej. Chodziło o kryterium gospo-
darności. Chcę tylko zacytować fragment tego sta-
nowiska rady, bo przed przerwą było pytanie, jakich 
argumentów używała rada, więc tylko krótki frag-
ment chcę przywołać. Chodzi o zmianę polegającą 
na dodaniu nowego przepisu, art. 5 ust. 2, wprowa-
dzającego kryterium gospodarności przy przeprowa-
dzanych przez RIO kontrolach wskazanych ustawowo 
tytułów dłużnych, bo tego to dotyczy. Tę zmianę Rada 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Pani Senator, ja mówiłem już o tym, że przedło-

żenie rządowe było takie, jak je opisywałem, z regułą 
konkursową. Mówiłem o tym, że zmiany zostały wpro-
wadzone w pracach sejmowych. Mówiłem także przed 
przerwą o tym, że rząd nie zajmował się ponownie sta-
nowiskiem w stosunku do całego projektu, tego, który 
został wypracowany w trakcie prac sejmowych. Dzisiaj 
w imieniu rządu nie postuluję powrotu do tamtego roz-
wiązania, nie widzę jakiegoś zagrożenia dla tego, żeby 
ustawa w tym kształcie mogła dobrze funkcjonować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Florek. Proszę uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, w takim razie, kontynuując ten 

temat, odniosę się do wyposażenia, ponieważ składy 
orzekające mają w regionach orzekać, chodziło o to, 
żeby zaoszczędzić na delegacjach, żeby nie jeździły, 
o składy mniejsze… Jednak pani prezes sygnalizo-
wała na posiedzeniu komisji, że izby są nieprzygoto-
wane do tego – chodzi o pomieszczenia – bo zaprasza 
się gości, sposób rejestracji… że będą koszty z tego 
tytułu i że na to nie ma środków, nie ma pieniędzy 
i w związku z tym może powstać problem, że takie 
orzekanie nie będzie możliwe bez dodatkowego wkła-
du finansowego, przygotowania tych pomieszczeń. 
Czy w takim razie państwo – Panie Ministrze, pan 
też – uważają, że to nie będzie problemem, czy też 
należałoby wesprzeć w tej chwili izby finansowo, tak 
żeby jeżeli te składy orzekające powstaną w terenie, 
były one odpowiednio do tego przygotowane?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, wydaje mi się, że ten problem na 

tym etapie można odczytywać jako trochę sztucznie 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) nia jednostki kontrolowanej. A więc oczekuje się od 
tych, których Najwyższa Izba Kontroli swoją kontrolą 
obejmuje, że będą oni działać legalnie, gospodarnie, 
rzetelnie i celowo.

W czasie debaty padło pytanie, co znaczy rze-
telność. Zajrzałem do słownika języka polskiego. 
Otóż oznacza to należyte wypełnianie swoich obo-
wiązków. W przypadku samorządów oznacza to np. 
terminowość podejmowania uchwał. Jest przecież 
całkiem istotny problem z terminowością podejmo-
wania uchwał, które dotyczą gospodarki finansowej 
samorządów. Widzieliśmy to w wielu miejscach.

Jeśli chodzi o gospodarność, to myślę, że nie mu-
szę wyjaśniać słownikowego znaczenia tego pojęcia. 
Przecież szczególnie ważne dla tych, którzy gospo-
darują groszem publicznym, jest to, aby wydawać te 
środki należycie, gospodarnie, tzn. aby dbać o powie-
rzone sobie środki publiczne. Dlaczego przyjęliście 
państwo jako cel ataku na tę ustawę właśnie kwestię 
kontroli gospodarności? Tego chyba nie jest w stanie 
zrozumieć nikt, kto podchodzi do tej ustawy z dobrą 
wolą.

Zamach na samorządność – słyszeliśmy tutaj takie 
wielkie hasła. No, jeżeli zamachem na samorządność 
jest kontrola gospodarności, to wydaje mi się, że 
żyjemy chyba w dwóch różnych systemach wartości. 
Bo dla mnie podstawą samorządności jest przecież 
dobre gospodarowanie. Zły samorząd to taki sa-
morząd, który doprowadza do katastrofy, do ruiny 
finanse samorządu. W moim okręgu wyborczym 
były takie władze samorządu, które doprowadziły 
do tego, że wyłączały latarnie miejskie po 22.00, 
żeby zaoszczędzić pieniądze. A wystarczyło zmienić 
te władze samorządowe, by nagle okazało się, że 
w budżecie tej jednostki samorządu jest nadwyżka. 
Tak więc są tu proste rezerwy polegające na tym, że 
wprowadza się właśnie to kryterium gospodarności 
– pojawia się władza samorządowa, która działa 
gospodarnie. I to kryterium wprowadzone do usta-
wy, wprowadzone jako jedna z zasad kontroli, jak 
powiedziałem na wstępie, tworzy takie oczekiwanie. 
Tak, oczekujemy, że samorządy będą zarządzały 
finansami gospodarnie, że będą tak zarządzały pie-
niędzmi im powierzonymi i że ta gospodarność bę-
dzie wizytówką samorządów. Po to, żeby zapewnić 
taką gospodarność, potrzeba jest kontrola ze strony 
regionalnych izb obrachunkowych, ponieważ już 
sama świadomość, że taka kontrola nastąpi, zachęca 
do prawidłowych zachowań.

Wielokrotnie w czasie tej debaty senatorowie 
sprzeciwiający się tej ustawie mieszali pojęcia nad-
zoru i kontroli. Nadzór nad jednostkami samorzą-
dowymi sprawuje oczywiście wojewoda i to on ma 
prawo do zakwestionowania uchwał. No ale wojewoda 
przecież nie kontroluje wydatków, nie sprawdza ksiąg 
samorządu – do tego jest regionalna izba obrachun-

Legislacyjna uznaje za zgodną z konstytucją. Takie 
unormowanie pozwoli na pełniejszą ocenę – takie jest 
stanowisko rady – pewnego fragmentu, ale dla obrazu 
kondycji finansowej JST najistotniejszego: gospodar-
ki finansowej tych jednostek, czyli najważniejszych 
kategorii źródeł zaciągania długu, należących do 
państwowego długu publicznego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza 

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest bardzo interesująca debata i bardzo ważna 

zmiana, ale troszkę zaniepokoił mnie ton dyskusji 
narzucony przez klub Platformy Obywatelskiej i wy-
powiedź senatora Klicha, który wnioskując o zdjęcie 
tej ustawy z porządku obrad, powiedział, że powo-
dem tego wniosku jest fakt, że kontrola ze strony 
regionalnych izb obrachunkowych będzie dotyczyła 
gospodarowania środkami publicznymi przez samo-
rządy. Kamieniem obrazy dla senatorów opozycji jest 
to, że regionalne izby obrachunkowe będą kontrolo-
wały gospodarowanie środkami publicznymi przez 
samorządy. No, dość ryzykowne, powiedziałbym, 
uzasadnienie oporu wobec tej ustawy.

W pewnym sensie dotychczasowa regulacja doty-
cząca regionalnych izb obrachunkowych była ułomna. 
Ona zakładała, że istnieje jakaś kontrola nad funkcjo-
nowaniem samorządów – kontrola finansowa oczywi-
ście – ale ta kontrola zdefiniowana w dotychczasowej 
ustawie nie wypełniała podstawowych, najważniej-
szych zasad, które są…

(Rozmowy na sali)
Bardzo mi przeszkadza ta rozmowa, Pani Senator.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Senator, 

halo!)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tak więc dotychczasowa regulacja nie spełniała 

tych podstawowych kryteriów, które są przyjęte dla 
kontroli finansowej. Przypomnę, że Najwyższa Izba 
Kontroli, która jest, można powiedzieć, wzorcem 
funkcjonowania kontroli państwowej w naszym kraju 
przyjęła 4 podstawowe kryteria: legalność, gospo-
darność, rzetelność i celowość. Te kryteria w jakimś 
sensie określają też oczekiwania wobec funkcjonowa-
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Sławomira 

Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie 

chciałbym, ad vocem wystąpienia pana senatora 
Biereckiego na temat celowości wydawania pieniędzy 
samorządowych na takie uroczystości jak…

(Senator Grzegorz Bierecki: Na bankiety.)
…rocznica Trybunału Konstytucyjnego, organu 

zapisanego przecież w konstytucji jako istotny czyn-
nik w konstrukcji ustrojowej państwa… A czy celowe 
byłoby wydawanie pieniędzy – a są one wydawa-
ne – np. na wizyty prezydenta państwa w Gdańsku? 
Samorząd też ponosi koszty z tego tytułu, bo przecież 
działalność służb komunalnych etc. też jest kosztow-
na.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Obiady.)
Czy wydawanie obiadów. Ocenianie wydatków 

miasta w takich kategoriach jest po prostu nieporo-
zumieniem. To jest prawo samorządów, aby wydawać 
pieniądze publiczne czy to na rocznicę trybunału, 
czy na wizytę prezydenta państwa. Takie okoliczno-
ści trzeba po prostu wkalkulować w funkcjonowanie 
samorządu, w szczególności dużego miasta.

Ale wracam do meritum. Wysoka Izbo, przed 3 
tygodniami, 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu 
Terytorialnego i to była dobra okazja do tego, żeby 
przypomnieć sobie historię, ale też wysnuć taką re-
fleksję, że reforma samorządowa była chyba najbar-
dziej udaną reformą, że była największym sukcesem 
przemian w Polsce po roku 1989. To bez wątpienia 
najbardziej udana reforma. I wszyscy wiemy, że ona 
uwolniła gigantyczną energię obywatelską Polaków, 
że pozwoliła wspólnotom lokalnym współuczestni-
czyć w sprawach publicznych. A odrodzenie demo-
kracji lokalnej uwolniło cały zasób przedsiębiorczo-
ści, kreatywności, pomnożyło nasz wspólny kapitał 
społeczny i doprowadziło do rozkwitu wielu małych 
ojczyzn. Dlatego niepokój budzą i muszą budzić plany 
zmiany przepisów, która może, a właściwie można 
powiedzieć, że z całą pewnością ograniczy niezależ-
ność samorządów. W skali kraju narasta fala krytyki 
wobec projektowanej ustawy, protestują środowiska 
samorządowe, w szczególności dlatego, że właściwie 
zignorowany został projekt, który był uzgodniony 
w komisji wspólnej rządu i samorządu. Pojawiają się 
pierwsze publiczne rezolucje czy też oświadczenia, 
które krytykują ten stan rzeczy i odwołują się wprost 
do Senatu. Ja zacytuję znaczny fragment rezolucji, 
którą w poniedziałek, przed 2 dniami, podjął Sejmik 
Województwa Pomorskiego. Ten fragment, jak myślę, 

kowa, która nie jest organem nadzoru, a jest organem 
kontroli.

Wreszcie sprawa konfliktu pomiędzy Najwyższą 
Izbą Kontroli i regionalną izbą obrachunkową. No, 
jeśli taki konflikt miałby być wywołany tą ustawą, 
to można by powiedzieć, że on istnieje już od daw-
na, gdyż sam fakt istnienia regionalnych izb obra-
chunkowych tworzy tu taką dwoistość. Najwyższa 
Izba Kontroli ma prawo wejść do samorządu i go 
skontrolować, to prawda, ale nie jest ona tu wyspe-
cjalizowanym organem, nie jest tą jednostką, która 
ma stale czuwać nad prawidłowością gospodarki 
samorządów. Po to, żeby kontrolować te blisko 
2,5 tysiąca jednostek samorządowych potrzebne są 
regionalne izby obrachunkowe. Zostało to już daw-
no przesądzone, a więc taki zarzut konfliktu czy 
zderzenia kompetencji, jak to ujął chyba pan senator 
Augustyn, jest w mojej opinii zarzutem całkowicie 
chybionym. Mamy tutaj do czynienia z nakładaniem 
się kompetencji, ale przede wszystkim mamy do 
czynienia ze specjalizacją – z wyspecjalizowaną 
jednostką kontroli państwowej, jaką są regionalne 
izby obrachunkowe.

Ta ustawa z całą pewnością przyczyni się do 
zwiększenia dyscypliny finansów publicznych w tej 
części, która pozostaje w gestii samorządów. Chcemy, 
aby samorządy inwestowały, by dobrze gospodaro-
wały, ale chcemy dyscypliny. Tak, chcemy dyscypli-
ny. Ci, którzy zarządzają samorządowym groszem, 
muszą wiedzieć, że mają wydawać pieniądze zgod-
nie z celem, a nie na to, co wydaje im się atrakcyjne 
w kontekście ich politycznych zachowań czy politycz-
nych mocodawców. A mamy w działalności samorzą-
dów wiele takich przykładów, kiedy to samorządy 
wydają grosz samorządowy na rzeczy, które nie są 
przeznaczone… nie czynią dobra mieszkańcom danej 
jednostki samorządowej. Żeby podać przykład: takim 
wydarzeniem, które bardzo mnie zdziwiło, było sfi-
nansowanie przez miasto Gdańsk bankietu z okazji 
rocznicy Trybunału Konstytucyjnego. Jakie dobro 
dla mieszkańców Gdańska wynikło z tego bankietu, 
tego nie wiem. Trudno mi je określić. Tak więc warto, 
żeby taka kontrola celowości wydatkowania środków 
istniała…

(Senator Mieczysław Augustyn: O, już wiemy, o co 
chodzi.)

…bo cel musi być związany z istotą funkcjono-
wania jednostki. Samorządy są po to, aby służyły 
mieszkańcom danej jednostki samorządowej. Tak że 
omawiana tu ustawa zwiększy dyscyplinę, usprawni 
działalność regionalnych izb obrachunkowych, a tym 
samym i przyczyni się, z korzyścią dla obywateli, do 
rozkwitu samorządności w Polsce. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)



52

43. posiedzenie Senatu w dniu 21 czerwca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (cd.)

(senator S. Rybicki) w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym 
i województwa wprowadzających instytucję rygoru 
natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięć nad-
zorczych w sytuacji braku skuteczności organów sa-
morządowych w wykonywaniu zadań publicznych. 
Zapisy te mają charakter bardzo ogólny i ocenny, co 
może prowadzić do sytuacji nadużywania tego prawa.

Nasz sprzeciw budzi też fakt, że Sejm w sposób 
istotny zmienił procedury wyboru członków kolegiów 
i prezesów RIO, które w efekcie spowodują podpo-
rządkowanie RIO administracji rządowej. Regionalne 
izby obrachunkowe mają wpływ na ocenę gospodarki 
finansowej samorządów, a więc powinny być nieza-
leżne od administracji rządowej, a być państwowymi 
organami nadzoru i kontroli sektora samorządowego”.

Wysoka Izbo, ostatni cytat z tej rezolucji. 
„W 1990 r. Senat RP wyszedł z inicjatywą ustawo-
dawczą odbudowania w Polsce samorządów teryto-
rialnych i przez lata był ich wielkim promotorem. 
Reformy te wyzwoliły wielką energię Polaków, 
upodmiotowiły wspólnoty lokalne i regionalne oraz 
przyniosły krajowi wiele korzystnych zmian. Biorąc 
pod uwagę te doświadczenia, jak i mając na celu in-
teres państwa polskiego, którego samorząd teryto-
rialny jest najbliższą obywateli emanacją, apelujemy 
do senatorów o usunięcie z nowelizacji ustawy o RIO 
zmian osłabiających samorządy i zmierzających do 
rozrostu zbędnej biurokracji. Liczymy, że senatorowie 
w pracach legislacyjnych uwzględnią uwagi Sejmiku 
Województwa Pomorskiego wyrażone w niniejszej 
rezolucji”.

Wysoki Senacie, ja mogę się tylko przyłączyć do 
tego apelu. Uważam, że tę ustawę najlepiej byłoby 
oczywiście odrzucić i taki wniosek złoży w Senacie 
klub Platformy. Odwołuję się tu do refleksyjnej funk-
cji Senatu, o której mówił dzisiaj na spotkaniu Rady 
Dialogu Społecznego sam marszałek. Apeluję, aby-
śmy nie pogarszali ustroju samorządowego w Polsce 
i nie ograniczali kompetencji samorządu, bo bez takie-
go samorządu nie byłoby Polski ani demokratycznej, 
ani tak nowoczesnej. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przed chwilą mieliśmy tutaj sprawozdanie z dzia-

łalności Rady Dialogu Społecznego, gościliśmy waż-
nych gości i dyskutowaliśmy o tym, jak dialog spo-
łeczny w Polsce jest w tej chwili za pomocą Rady 
Dialogu Społecznego prowadzony. Wspominaliśmy 

w znacznej mierze oddaje nasze, przynajmniej części 
senatorów, obawy wobec tego projektu. Jest on skie-
rowany do nas, dlatego pozwalam sobie go cytować.

„Sejm RP w dniu 8 czerwca 2017 r. uchwalił no-
welizację ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych, która w sposób istotny ogranicza samodzielność 
funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 
W związku z tym, że dalsze prace legislacyjne nad 
tym aktem będą prowadzone w Senacie, zwracamy się 
do senatorów o szczególną rozwagę i zwrócenie uwagi 
na fakt, że proponowane nowe brzmienie znowelizo-
wanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 
przewiduje rozszerzenie kontroli w niektórych zakre-
sach nad samorządami terytorialnymi o kryterium 
rzetelności i gospodarności. W naszym przekonaniu 
godzi to w samodzielność wspólnot samorządowych 
i wykracza poza ramy art. 171 ust. 1 konstytucji prze-
widującej nadzór nad samorządami tylko pod wzglę-
dem kryterium legalności, tj. zgodności ich działań 
z prawem. Konstytucja określa samodzielność gminy 
oraz nadzór powołanych do tego instytucji państwa 
jedynie w zakresie zgodności podejmowanych decy-
zji z prawem. Stoimy na stanowisku, że wspólnota 
samorządowa, czyli wszyscy mieszkańcy danego ob-
szaru, ma, zgodnie z konstytucją, prawo decydować 
o sobie, a samorząd wykonuje zdania samodzielnie 
i na własną odpowiedzialność. Wybrane instytucje 
państwa sprawują oczywiście nadzór, ale nadzór ten 
polega na stwierdzeniu, czy decyzje samorządu są 
zgodne z obowiązującym wszystkich obywateli pra-
wem. Ocena i nadzór merytoryczny należał dotych-
czas do mieszkańców, w drodze demokratycznych 
wyborów i ewentualnych referendów, oraz radnych, 
którzy zgodnie z prawem sprawują również funkcje 
nadzorcze wobec organów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego. O tych sprawach stano-
wi wprost konstytucja. Niestety posłowie, ignorując 
głosy środowiska samorządowego, a nawet biura le-
gislacyjnego Sejmu, o niezgodności tej propozycji 
z konstytucją, postanowili wpisać do projektu ustawy 
o RIO ten zapis.

Rozszerzenie kompetencji kontrolnych o nowe 
podmioty w zakresie gospodarki finansowej oraz 
włączenie kryteriów gospodarności i rzetelności 
przy braku jednoznacznych standardów kontroli we 
wszystkich regionalnych izbach może doprowadzić do 
subiektywnych ocen i będzie skutkowało długotrwa-
łymi procedurami odwoławczo-wyjaśniającymi. Tym 
samym można przewidywać sparaliżowanie działal-
ności samorządów poprzez możliwość podważenia 
każdej decyzji inwestycyjnej lub każdego zakupu. 
W tym kontekście uważamy, że szczególnie niebez-
pieczne dla sprawnego funkcjonowania państwa jest 
uwzględnienie w przyjętym przez Sejm akcie zmian 
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(senator B. Zdrojewska) To nie jest kwestia tego, że samorządy się uwiel-
biają zadłużać. Jak jakiś gospodarz jest rozrzutny, 
to najczęściej zostaje w wyborach zweryfikowany 
i odrzucony w tych wyborach. Te mechanizmy nie 
zawsze, ale jakoś działają. Zadłużenie w ciągu tych 
przynajmniej 5 ostatnich lat wzrosło m.in. dlatego, 
że trafiły do Polski ogromne środki finansowe z Unii 
Europejskiej. Samorządy, aby zrobić inwestycje na 
swoim terenie, musiały dać wkład własny. I stąd ten 
wzrost zadłużenia. Jednak nie sądzę, żeby argumen-
tem… Nie sądzę, że słuszne jest argumentowanie 
wprowadzenia tej ustawy zadłużeniem. Ona jest po 
coś zupełnie innego. O intencjach świadczy chociażby 
fakt likwidacji konkursów. Panie Ministrze, one są 
likwidowane po to, żeby móc wsadzić swoich ludzi 
na stanowiska szefów RIO. Tak naprawdę jest to ro-
bione po to, żeby podporządkować sobie samorządy, 
musimy to sobie jasno powiedzieć. My, przynajmniej 
po tamtej stronie sali, świetnie to rozumiemy. Według 
mnie jest to kolejny element zachodzącej w państwie 
zmiany, która oznacza podporządkowywanie sobie 
kolejnych elementów życia politycznego. Po sądach 
i trybunałach po prostu przyszedł czas na samorząd 
i to jest pierwszy krok. Spotkamy się tutaj zapewne, 
spodziewam się dalszych kroków. Jednak ten krok 
jest niedopuszczalny.

Czy mam na to jakieś dowody? Ano, bardzo pro-
sty dowód – np. dotychczas premier zasięgał opinii 
sejmików. Zwracam uwagę na to, że zasięgał opinii, 
ona nie była obowiązująca. Dlaczego to wykreślono? 
Przecież to jest świetny przykład intencji rządu. Po 
prostu państwo nie chcecie dialogować, państwo nie 
chcecie rozmawiać. Państwo, Panie Ministrze, nie 
macie zamiaru z samorządami w ogóle dyskutować, 
ponieważ, tak jak powiedziałam, wszystkie organi-
zacje zjechały ten projekt z góry na dół i wykaza-
ły to, jak szkodliwy będzie on dla samorządu i jak 
dalece jest on – o czym mówił pan senator Rybicki 
– też niekonstytucyjny, ponieważ wkracza w sferę, 
w którą państwo nie powinno wkraczać. Moim zda-
niem w przypadku tych mechanizmów można by się 
było zastanawiać… Bo np. ograniczenie kadencji do 
2 – okej, nie ma z tym żadnego problemu, ale inne 
elementy, Szanowny Panie Ministrze, świadczą o wa-
szych intencjach.

Zlikwidowane konkursy. Już w kolejnej ustawie 
są likwidowane konkursy. Były w projekcie rządo-
wym, ale znikły nagle. Tak jak mówię, czy to jest… 
Przychodzi do głowy tylko słowo „manipulacja”, bo 
skoro państwo konsultujecie ustawę, Panie Ministrze, 
w której są konkursy i w której nie ma zapisu o tej go-
spodarności, o której tutaj mówiliśmy, tzn. że rozma-
wiamy o innej ustawie. Tak że ja chciałabym jeszcze 
sprawdzić to, czy rząd rzeczywiście przygotował usta-
wę z konkursami, dlatego składam poprawkę i będę 
chciała, żeby pan minister na posiedzeniu komisji się 

m.in. o projektach rządowych, które są konsultowane 
na poziomie rządowym. Mówiliśmy też o tym, jakim 
problemem są projekty poselskie czy senackie. One 
same w sobie problemem nie są – chodzi o to, że one 
nie podlegają takim dyskusjom i nie są przedmio-
tem uzgodnień w Radzie Dialogu Społecznego. Ja 
zapytałam panią prezes Bochniarz o tę naszą ustawę 
dotyczącą RIO. Ustawa rzeczywiście była poddana 
konsultacji, natomiast to był zupełnie inny projekt niż 
ten, który dzisiaj mamy – zasadnicze jego elementy 
zmienione zostały w Sejmie. W związku z tym może-
my przyjąć, że nie odbyły się żadne konsultacje na ten 
temat z Radą Dialogu Społecznego. O tym chciałam 
państwa senatorów poinformować.

Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, do-
tyczy tego, że pozostali partnerzy społeczni, czyli 
w tym przypadku wszystkie organizacje zrzeszające 
samorządowców, które się na ten temat wypowiedzia-
ły, nie zostały wysłuchane i nie zostały potraktowane 
w sposób poważny, a podawały bardzo ważkie argu-
menty, takie jak np. w przytoczonej uchwale sejmiku 
z Gdańska. Szanowni Państwo, co to oznacza? Ktoś 
bardzo złośliwy mógłby powiedzieć, że to jest po 
prostu manipulacja – najpierw się konsultuje jakiś 
projekt, a następnie się go zmienia. To dotyczy, Panie 
Ministrze, m.in. tych konkursów i tej gospodarności, 
o której tutaj tak wiele mówił pan senator Bierecki. 
Nie mam czasu, bo chcę jeszcze o paru ważnych rze-
czach powiedzieć, ale gdybym miała, to powiedzia-
łabym, Panie Senatorze, o niegospodarności, która 
się odbywa w sferach rządowych. Proszę się zasta-
nowić chociażby nad jedną rzeczą… Ja już nie po-
wiem o tych imprezach organizowanych za państwo-
we pieniądze, które są tylko kolacjami i biesiadami. 
Chciałabym powiedzieć, że w tej chwili… Na mocy 
tej ustawy zwalniamy w trakcie pracy wielu pracow-
ników. Proszę sobie policzyć, ile kosztują odprawy, 
i powiedzieć, czy to jest gospodarność. Ile kosztuje 
płacenie odszkodowań, jeżeli wyrzucamy dyrekto-
rów z instytucji, pracowników itd.? Takie sprawy są 
w sądach i ludzie te sprawy często wygrywają. Proszę 
policzyć, ile chociażby w tym zakresie… Czy to jest 
gospodarność, Szanowny Panie Kolego Senatorze?

Powiem tak. Mówiliście państwo o zadłużaniu się 
samorządów. Słusznie pan senator Borowski zauwa-
żył, że skala tego zjawiska wcale nie jest taka duża. 
Ono było większe. Ja przypominam, że zadłużenie 
samorządów było większe. Zwracał na to uwagę pan 
minister Rostowski w poprzednim rządzie i wpro-
wadził pewne mechanizmy. Oczywiście samorządy 
się też burzyły, tak jak dzisiaj, natomiast to zadłu-
żenie zostało zdecydowanie obniżone. Powiem też, 
że to zadłużenie ma często bardzo dobre wytłuma-
czenie. Skąd się wzięło to zadłużenie samorządów? 
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(senator B. Zdrojewska) oczekują od pracowników regionalnych izb obrachun-
kowych, a oczekują np. tego, żeby za niegospodarność 
uznawać zorganizowanie jakiejś imprezy w Dworze 
Artusa.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator…)

Przekroczyłam czas, tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …trzeba 

gospodarzyć czasem, tak że…)
Przepraszam, zagadałam się. Może później…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, może 

później. Proszę bardzo.)
Tak. To ja może, jeśli będę chciała coś jeszcze po-

wiedzieć, to się na koniec dopiszę. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Tak, tak, oczywiście.
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 

tytułem sprostowania.)
Tak? A o co chodzi?
(Senator Grzegorz Bierecki: Pani senator…)
Proszę uprzejmie, proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tytułem sprostowania.
Pani senator pomyliła pojęcia. Odnosząc się do 

tego bankietu dla Trybunału Konstytucyjnego i przy-
byłych gości, ja mówiłem o kryterium celowości, 
nie gospodarności, a to jest bardzo istotna różnica. 
Myślę, że pani senator Zdrojewska nie wychwyciła tej 
różnicy, więc bardzo proszę, żeby sprostowała także 
na Twitterze tę swoją pomyłkę. Może to sprawdzić 
w stenogramie. Ja mówiłem o kryterium celowości, 
nie gospodarności.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ono dotyczy 
zadań zleconych. To pan się myli.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
To było sprostowanie, więc dyskusji nie będzie.
Dziękuję, Panie Senatorze, bo też się przestraszy-

łem, że wręczenie medalu prezesowi Trybunału może 
zostać potraktowane jako niegospodarność.

(Senator Grzegorz Bierecki: Celowość…)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
To ja się do tego odniosę. Otóż kryterium celowo-

ści wpisane jest do tej ustawy w odniesieniu do zadań 
zleconych, a pana wypowiedź tego bynajmniej nie 
dotyczyła, więc raczej była to freudowska pomyłka, 

odniósł do tej poprawki. Ona przywraca konkursy na 
stanowiska prezesów izb obrachunkowych.

O konstytucyjności powiedział pan senator 
Rybicki. Dla mnie jest to oczywiste. Dziwię się, że 
nie… Mam wrażenie, że już nie chcecie nawet jednej 
rzeczy zostawić, która by była niezależna od rządu, 
od czegokolwiek. Państwu się wydaje, że państwo 
powinno być omnipotentne, że powinno wchodzić 
w każde miejsce, kontrolować wszystko. Ostrzegam, 
bo to jest bardzo błędna droga, i myślę, że społeczeń-
stwo się na to nie zgodzi. Nie zgodzi się. Ja w tej 
chwili w ogóle się dziwię, że tak to wszystko lekko, 
łatwo przechodzi przez parlament, ale tak naprawdę, 
Szanowni Koledzy, powinniśmy już dawno powie-
dzieć „basta” i „dosyć tego”. Posuwamy się w tych 
zmianach krok po kroku za daleko.

Usłyszałam tutaj hektolitry hipokryzji, nawet nie 
tyle ze strony pana ministra, który jakoś był oszczęd-
ny w słowach… Ale to, co pan powiedział, Panie 
Senatorze, o tej gospodarności, to brzmiało jak kpi-
na. Ja jestem samorządowcem od wielu lat, przez 
wiele lat pracowałam w samorządzie i dobrze wiem, 
jaka to jest ogromna, odpowiedzialna praca, Panie 
Senatorze. Dobrze wiem, jak wielu w całej Polsce jest 
samorządowców, którzy pracują, często poświęcają 
swoje życie tej działalności, pracują jako radni lub 
jako pracownicy samorządowi, wójtowie, prezydenci. 
Oni podlegają weryfikacji, nie tak jak jacyś prezesi 
spółek, oni podlegają weryfikacji co 4 lata, co 4 lata 
są sprawdzani i wybierani. Jak ktoś się nie nadaje, to 
mieszkańcy mogą go odwołać.

Nie można podawać takiego powodu jak niego-
spodarność, bo to jest po prostu bzdura, a ten przy-
kład z Gdańska, który pan podał, jest żenujący. Pan 
podał jakby cele, intencje. Ja się w tej chwili oba-
wiam – przed chwilą napisałam o tym na Twitterze 
– że państwo teraz, nie wiem, oskarżycie prezyden-
ta Gdańska o to, że zorganizował imprezę z okazji 
rocznicy istnienia Trybunału Konstytucyjnego, albo 
o to, że najął jakąś orkiestrę, zagrano, zaśpiewano 
coś w centrum miasta, a pan stwierdzi, że to jest 
niegospodarne. Przecież tak to będzie. Pana słowa 
są jawnym przykładem tego, jak ta ustawa będzie 
interpretowana przez pracowników regionalnych izb 
obrachunkowych itd.

W tej chwili, a ja znam tych pracowników, to 
są wybitni fachowcy, pracownicy regionalnych izb 
obrachunkowych uczą się przez wiele lat, to są czę-
sto wybitni prawnicy, słabo opłacani w porównaniu 
z innymi osobami wykonującymi ten zawód, to są 
wybitni specjaliści, a państwo teraz ich wszystkich 
wyrzucacie, żeby w tych izbach pracowali ludzie, 
którzy będą używali odpowiedniej argumentacji 
i wsłuchiwali się w to, czego senatorowie i posłowie 
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(senator M. Augustyn) mokratycznej procedurze przejąć władzę w samo-
rządach. Nie kijem, to pałką. Nie takim, to innym 
sposobem. Proszę bardzo, oto znaleziono sposób. RIO 
ma się stać taką właśnie upolitycznioną kontrolą nad 
działaniami samorządów. Żeby tak mogło być, trzeba 
wyczyścić RIO z tych, którzy mogliby bezstronnie 
sprawdzać finanse publiczne. I to właśnie nastąpi, jed-
na generalna czystka, w wyniku tej ustawy wszyscy 
pracownicy RIO stracą pracę, nieliczni zostaną. Ci, 
którzy będą nimi kierować, będą z nadania politycz-
nego, ponieważ bez żadnej konsultacji z samorządem 
i bez jakiegokolwiek uzasadnienia mogą być powołani 
na stanowiska szefów regionalnych izb obrachunko-
wych, zresztą bez żadnego uzasadnienia mogą być też 
odwołani. Tak samo członkowie kolegiów, bo wpraw-
dzie mogą być powołani przez szefów RIO, no ale po 
uzgodnieniu z panią premier – patrz punkt pierwszy. 
A więc jesteśmy w momencie, w którym dokona się 
czystki, przejmie polityczną kuratelę nad RIO i na do-
datek wyposaży je w nowe uprawnienia, które mogą 
podlegać politycznym ocenom. Jak dalekim? To pan 
senator Bierecki w tej freudowskiej pomyłce pokazał, 
co się może za chwilę dziać. I to jest taki scenariusz.

Chcę państwu uzmysłowić, że ta ustawa jest 
uchwalana nie za późno, ale w samą porę, żeby pre-
zydenta Adamowicza i wielu innych przywoływać 
z pomocą RIO do politycznego porządku. A że w wie-
lu wypadkach ta kontrola sądowa przypadnie na czas, 
kiedy państwo również sądy obejmiecie polityczną 
kuratelą, kółko już zupełnie się zamyka. Dlatego jest 
oczywiste że każdy, kto uważa, że samorządność 
jest podstawą demokracji, musi sprzeciwiać się tym 
przepisom, zwłaszcza tutaj, w Senacie, który z racji 
tego, że w roku 1990, próbując budować podwaliny 
demokracji, zaczął od samorządu właśnie, zawsze 
uważał się za nieformalnego opiekuna samorządów. 
Otóż, proszę państwa, jeżeli dzisiaj czy jutro zgo-
dzimy się na te przepisy, to będzie to znaczyło, że 
z tej roli, przynajmniej w większości, Senat abdykuje. 
Bo przyłożymy rękę do zniweczenia dorobku bardzo 
wielu lat. I jako senatorowie PiS, i jako senatorowie 
Platformy, kiedy tutaj, na tej sali, świętowaliśmy 
dwudziestolecie odrodzonego samorządu, mówi-
liśmy zgodnie, że reforma samorządowa się udała 
i że to był jeden z naszych największych sukcesów, 
pierwszy wielki sukces przebudowy demokratycznej 
w Polsce. Teraz będziemy musieli niestety, jeśli nie 
uwzględnicie państwo naszych poprawek i naszego 
sprzeciwu, kpiąc sobie z uzgodnień Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, przyłożyć rękę 
do absolutnie złej sprawy.

Proszę państwa, ja mam już swoje lata i pamię-
tam samorząd mojego miasta. Też był wybierany, też 
miał radę, też podejmował uchwały, choć wszyscy 
wiedzieli, że jest nieautentyczny, politycznie podpo-
rządkowany i że nie reprezentuje tych, którzy gło-

która pokazywała rzeczywiste intencje autorów tej 
ustawy. Proszę państwa, gdyby było tak, jak pan mi-
nister tu próbował sugerować, że kwestie finansowe 
legły u podstaw tych zmian, to musielibyśmy dowieść, 
że sektor finansów publicznych, którym zawiaduje sa-
morząd, gorzej gospodarzy publicznymi pieniędzmi 
aniżeli państwo, a jest odwrotnie. To państwo przez 
lata zadłużało się dużo szybciej niż samorząd, dług 
państwa rósł dużo szybciej z tego powodu aniżeli 
z powodu zadłużania się samorządów. Ale mimo to…

(Senator Grzegorz Bierecki: Niech pan pana 
Rostowskiego…)

Ale mimo to, tak, mimo to właśnie minister 
Rostowski, próbując ratować sytuację finansów pu-
blicznych, zaproponował regułę wydatkową, o którą 
się tutaj bardzo spieraliśmy, ale, cokolwiek by mówić, 
ona spowodowała zdecydowana poprawę dyscypliny 
finansów publicznych w samorządach. I jest coraz 
lepiej, nie coraz gorzej, lecz coraz lepiej. W takim 
momencie państwo próbujecie dowodzić, że jest jakaś 
pilna potrzeba zwiększenia kontroli nad finansami 
samorządów. Otóż, proszę państwa, tak na pewno 
nie jest. W samorządzie kontroli jest dość. W samo-
rządzie kontroli, w moim przekonaniu, jest wręcz aż 
nadmiar. Miesięcznie kilkanaście kontroli wchodzi 
i wychodzi z urzędu. Nic i nikt nie jest w Polsce tak 
kontrolowane jak samorząd właśnie. Dlaczego? Bo 
blisko 200 ustaw dotyczy funkcjonowania samorzą-
du, bo dotyczy to właściwie wszystkich dziedzin ży-
cia obywateli i dotyczy to bardzo wielu instytucji. 
Dlatego tych kontroli jest tak dużo, dlatego podlegają 
oni… Mieliśmy tutaj niedawno sprawozdanie z dzia-
łalności CBA, widzieliśmy, jak chociażby ta służba 
często kontroluje działalność samorządów.

Druga kwestia, która przy tej okazji się uwidocz-
niła, o której wspomniała przed chwilą pani senator 
Zdrojewska… To bardzo żenujące, to nie jest ma-
nipulacja, Panie Ministrze, jak to łagodnie powie-
działa pani senator, rząd zakpił sobie z samorządów. 
Najpierw pozornie zgodził się na te argumenty, że 
nie ma powodów wprowadzania dodatkowych in-
strumentów kontrolnych, a następnie, także rękami 
ministrów, którzy są zarazem posłami, zagłosował za 
tym, żeby to porozumienie zniweczyć. To jest skanda-
liczna sytuacja, ale ona pokazuje, i nie tylko ona, jaki 
jest rzeczywisty stosunek tego rządu do samorządów. 

Jakie są inne tego przykłady? Ależ oczywiście, 
ustawa warszawska, ależ oczywiście, sprawa zmiany 
ordynacji wyborczej i wiele innych sygnałów, które 
pokazują, że rząd nie tylko nie ufa samorządowi, rząd 
ma wobec samorządów pewne zamiary. Ten zamiar 
przede wszystkim polega na tym, żeby je od siebie 
uzależnić, żeby przejąć polityczną kuratelę nad tymi 
samorządami, skoro wątpi rząd i PiS, że uda się w de-
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(senator M. Augustyn) stosunek odsetek płaconych od różnego rodzaju 
kredytów, poręczeń, gwarancji itd. do dochodów. 
Odsetek, a nie długu. I ten stosunek odsetek do dłu-
gu powinien być mniejszy od średniej z poprzednich 
3 lat nadwyżki budżetowej, polegającej na tym, że 
robimy różnicę między dochodami bieżącymi oraz 
ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi. I to 
jest bardzo logiczne. Ja mogę państwu powiedzieć, 
że stosunek długu publicznego do produktu krajowe-
go brutto np. w Niemczech wynosi ponad 70%. Jest 
wyższy niż w Polsce, ale nie ma z tym większego 
problemu. A wiecie państwo dlaczego? Dlatego że 
obligacje niemieckie, tzw. bundy, są oprocentowane 
0% i są kupowane. To znaczy stopień zaufania do 
nich jest taki, że ci, którzy je kupują, wolą umieścić 
pieniądze może na krótko, ale nawet za zerowe od-
setki, niż lokować je gdzie indziej. I dlatego budżet 
niemiecki praktycznie nie ponosi kosztów z powodu 
tego zadłużenia. A więc przyjęcie tej zasady było 
uzasadnione. Ona działa.

Oczekiwałem, że w tym zakresie czegoś się do-
wiemy. Niczego się oczywiście nie dowiedzieliśmy 
i się nie dowiemy, ponieważ nie o to chodzi. A o co 
chodzi, to przedstawił tutaj pan senator Augustyn. 
Gdyby rzecz polegała tylko na tym, że trzeba wzmoc-
nić kontrolę, bo są pewne dziedziny, gdzie może za 
słabo to robiono, to do tego służą odpowiednie wy-
tyczne, mogą się również znaleźć pewne przepisy 
ustawowe w tym zakresie. Ale tutaj po prostu wy-
mienia się wszystkich członków kolegiów, czyli tych, 
którzy zarządzają. Dlaczego się wymienia? Tego… 
Chciałem powiedzieć, że nie wiem, ale oczywiście 
wiem. Nie ma żadnego uzasadnienia po temu, żeby 
to robić. Jedyne uzasadnienie jest takie, że po prostu 
tymi nowymi ludźmi będzie się sterować.

Pan minister powiedział o tych konkursach, o któ-
rych tutaj wiele było mowy, że to jest dyskusyjna 
sprawa, bo są takie poglądy, że to może jest dobra 
rzecz, ale są i inne poglądy, że to nie jest dobra rzecz 
itd. Panie Ministrze, to ja panu powiem, że w Polsce 
istnieje takie stowarzyszenie, które twierdzi, że 
Ziemia jest płaska. Są różne poglądy w tej sprawie. 
Tak, są tacy, co twierdzą, że jest płaska, opiera się na 
2 słoniach, a te na żółwiach. I są inni, którzy jednak 
mówią coś innego.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
To nie jest takie proste.)

Panie Ministrze, to jest prostsze, niż się panu wy-
daje.

Otóż konkurs może być źle przeprowadzo-
ny i rzeczywiście w przeszłości bywał fikcyjny, 
tylko wasze działanie – mówię o działaniu Prawa 
i Sprawiedliwości – polega na tym, że bierzecie jakąś 
instytucję, która istniała w przeszłości, stwierdzacie, 
że ona źle działała, po czym ją likwidujecie. A tym-

sowali. Państwo jesteście tak przywiązani do słowa 
„narodowy”, a paradoksalnie to też była rada narodo-
wa – miejska rada narodowa. I takie rady narodowe 
będą być może w najbliższej przyszłości odtwarzane, 
oczywiście w innych realiach, przy pomocy innych 
narzędzi, ale efekt będzie taki sam. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z pewnym smutkiem wysłuchałem wypowie-

dzi pana senatora Augustyna, ponieważ powiedział 
wszystko to, co ja chciałem powiedzieć. Jestem po 
nim, tak więc mogę powiedzieć tylko tyle, że się pod 
tym podpisuję, i dodać jeszcze kilka uwag uzupeł-
niających.

Otóż zajrzałem do uzasadnienia ustawy, która zo-
stała złożona w Sejmie. My w Senacie, kiedy otrzy-
mujemy te ustawy, nie mamy już tych uzasadnień, 
a warto do nich czasem zajrzeć. W pierwszych sło-
wach tego uzasadnienia przeczytałem, że głównym 
powodem, dla którego ta ustawa w ogóle powsta-
ła, jest – cytuję – „przeciwdziałanie niekorzystnym 
tendencjom związanym z nadmiernym zadłużaniem 
się jednostek samorządu terytorialnego”. Jako przy-
kład podano gminę Ostrowice. Muszę powiedzieć, 
że ona staje się już najsłynniejszą gminą w Polsce. 
To jest jedyna gmina, jaką się tutaj szermuje. Muszę 
powiedzieć, że moje zdumienie wzbudziło to, że tak 
poważną ustawę, która przewraca wszystko w dzie-
dzinie regionalnych izb obrachunkowych, podaje 
się z tak wątłym uzasadnieniem, jakim jest gmina 
Ostrowice. No to zlikwidujcie gminę Ostrowice! Jaki 
to jest problem? To można zrobić. Ale nie ma tam 
żadnych wyliczeń, nie ma żadnych wskaźników, nie 
ma żadnych argumentów, które by pokazywały, jak 
wyglądają sprawy tego zadłużenia, czy ono rośnie, 
czy maleje, ile gmin itd.

Dzisiaj pan minister Zieliński podał statystykę 
dotyczącą zadłużenia w proporcji do dochodów. To 
jest, Panie Ministrze, już niebyłe. Do 2014 r. istniała 
ta zasada. Od 2014 r. przyjęto inne zasady – nie wiem, 
czy pan minister o tym wie. Przyjęto inne zasady, 
lepsze. Mianowicie zindywidualizowano podejście 
do samorządów. Poinformuję Wysoką Izbę, a przy-
najmniej tych, którzy tego nie wiedzą, że wygląda 
to dzisiaj inaczej. Mianowicie oblicza się, jaki jest 
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(senator M. Borowski) ministrów, i tyle, na tym koniec. Co najwyżej Sejm 
może jeszcze podjąć jakąś uchwałę w tej sprawie. 
Tutaj zaś mamy do czynienia z czymś innym. Otóż 
mamy tu do czynienia z tym, że oto wprowadzamy 
kontrolę gospodarności – wprawdzie, jak doczyta-
łem, w odniesieniu do zaciąganych długów, a te długi 
zaciąga się nie na, przepraszam, przyjęcie z okazji 
jubileuszu trybunału, lecz na inwestycje – tak więc 
kontroluje się tę gospodarność, a następnie w wyniku 
tej kontroli robi się raport, przedstawia się wnioski 
pokontrolne i nakazuje się je wdrożyć, a jeżeli one 
nie zostaną wdrożone, to wtedy mamy już nadzór 
z tytułu legalności. No tak, bo przecież nie wykona-
no… Prawda? A gdy jest nadzór z tytułu legalności, 
to wtedy już można nie tylko jakieś uchwały podej-
mować, ale też premier może wkroczyć, można też 
wprowadzić zarząd komisaryczny itd. Otóż niestety, 
Panie Ministrze, jest tak, że strzelba, która została 
powieszona na ścianie w pierwszym akcie, w trzecim 
akcie musi wystrzelić. Wy możecie mówić: nie, nie, 
to nie po to jest, my zobaczymy, jak to działa… Ale 
ja obawiam się, że gdy zobaczymy, jak to działa, to 
będzie już za późno. Bo niestety rozszerzyliście za-
kres tych kontroli w sposób, który będzie prowadził 
w różnych momentach, w różnych miejscach – przede 
wszystkim w stosunku do tych samorządów, które 
będą, że tak powiem, dla władzy bardzo niewygod-
ne… I mówię to nie tylko o waszej władzy, ale tak 
w ogóle, bo gdyby to rozwiązanie miało zostać na 
dłużej, to byłoby to naprawdę fatalne rozwiązanie. 
To po prostu jest kij na tego rodzaju samorządy i to 
jest nie do przyjęcia. Gdyby to była tylko kontrola, to 
ja bym nic nie powiedział, chociaż obawiam się, że 
tych kontroli jest już po prostu za dużo. Ale gdyby tak 
było i gdyby przyszła RIO i powiedziała: „Słuchajcie, 
wyście tu niegospodarnie działali, przedstawiamy tę 
informację radzie gminy, zastanówcie się nad tym, 
zróbcie coś z tym” – w porządku. Tylko, niestety, 
z tej ustawy wynika, że mogą być dalsze i bardzo 
poważne konsekwencje.

Dlatego tej ustawy – nie wiem jeszcze, jakie 
będą poprawki – w tym kształcie poprzeć nie mogę. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Borowski, już część… pani sena-

tor Zdrojewska poprawkę zgłosiła, są wnioski mniej-

czasem była to instytucja dobrze pomyślana, ale źle 
wdrażana. Albo wdrażana z wadami. To dotyczyło 
np. niezależnej prokuratury – bo ustawa jej dotycząca 
rzeczywiście miała mankamenty – ale wy ją zlikwi-
dowaliście, tzn. oddaliście całą władzę ministrowi 
sprawiedliwości. Służba cywilna miała konkursy, te 
konkursy czasami były ustawiane, ale można było 
liczyć na to, że zmienicie to, wprowadzicie w tej spra-
wie pełną transparentność, bo takie były zapowiedzi. 
Okazało się jednak, że nie – likwidujecie konkursy. 
I tak samo likwidujecie konkursy tutaj. Tak działacie, 
że tak powiem, instytucja po instytucji.

Jaką zaletę ma konkurs? Konkurs ma taką zaletę, 
że po konkursie można zapytać, dlaczego ten, a nie 
tamten został prezesem, i odpowiedź trzeba wytłu-
maczyć. A jeśli nie ma konkursu, to nie trzeba się 
tłumaczyć. Można powiedzieć: tak naprawdę nikt 
się nie zgłaszał, wyciągnęliśmy więc kogoś, w ogóle 
musieliśmy go do tego namówić…

To nie jest byle jaka zmiana. I to nie jest kwestia ja-
kichś tam różnych dyskusji. A niestety było tak, że… 
Panie Ministrze, ja znoszę nawet najtrudniejszą dla 
mnie krytykę. Mogę się z nią nie zgadzać, ale ją ak-
ceptuję. Jednakże argumenty, które tworzą wrażenie, 
że jestem traktowany jako osoba jakoś ograniczona 
umysłowo, po prostu mnie bolą. A pan minister takich 
argumentów użył. Ja za długo jestem parlamentarzy-
stą, żeby nie wiedzieć, że nie ma takiej możliwości, 
by rząd, który przedkłada ustawę, a w tej ustawie jest 
powiedziane „konkursy”, i jeszcze ma to uzgodnio-
ne z samorządowcami, nagle musiał mówić: no tak, 
ale to w Sejmie zgłoszono, myśmy więc to przyjęli, 
a zatem to właściwie Sejm… Prawda? No nie, Panie 
Ministrze, my doskonale wiemy, jak to wygląda, tzn. 
że gdy rząd mówi „nie”, to jest „nie”. I absolutnie nie 
wierzę, żeby w tej sprawie miało być inaczej. Tak że 
niestety wygląda to na takie cwaniaczenie: my to tam 
uzgodniliśmy, ale tutaj, widzicie, Sejm przyjął co in-
nego… To jest bardzo nie w porządku. I to po prostu 
bardzo podrywa zaufanie do państwa… to znaczy 
nie mówię „do państwa” w znaczeniu „do pana”, ale 
w znaczeniu „do naszego państwa”.

(Głos z sali: No to będzie podziemne państwo…)
Tyle w tej sprawie.
Teraz kwestia tych wspominanych kontroli go-

spodarności. Otóż ja zdaję sobie sprawę z tego, że 
kontrola to jest jedna sprawa, a nadzór to jest druga 
sprawa, i że gdy ktoś coś kontroluje i wskazuje na 
jakieś wady, błędy, to może i dobrze. Najwyższa Izba 
Kontroli rzeczywiście – pan senator Bierecki rozwo-
dził się tutaj nad tym – bada 4 cechy, kontroluje pod 
tym kątem. Tylko że Najwyższa Izba Kontroli przed-
stawia potem raport, ten raport jest następnie w ja-
kimś tam stopniu uwzględniany przed premiera, przez 
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(senator P. Florek) Borowski wyjaśnił, jak to teraz jest liczone całkiem 
inaczej, a poza tym tego problemu nie ma, bo od kil-
ku lat, jak się okazuje, trend jest właśnie odwrotny. 
Nie ma nadmiernego zadłużania samorządów. Mamy 
dane z lat 2012–2014, które pan minister przedstawiał, 
i widać, że z tego tytułu takiego problemu nie ma.

Pozostaje zatem pytanie: o co chodzi? Chodzi o to, 
że rząd chce całkowicie podporządkować sobie regio-
nalne izby obrachunkowe i chce mieć na nie wpływ. 
Kropka. To jest prosta sprawa. Konkursy, których nie 
będzie… Oczywiście łatwo jest mianować i odwoły-
wać, dlatego trzeba zrezygnować z konkursów. Jeśli 
chodzi o konkursy, które były przedtem, to ja sobie 
przypominam, jaki tam był skład i kogo się wybierało 
do konkursów. To byli przedstawiciele różnych insty-
tucji, również rządu, w zależności od tego, czego to 
wszystko dotyczyło. I to nie była taka prosta sprawa. 
Zdarzało się, że takie konkursy były nie najlepiej roz-
strzygane, ale osoby, które spełniały kryteria, miały 
możliwość do nich przystąpić, można było zobaczyć, 
kto przystąpił, i można było wybierać. A teraz nic nie 
będziemy wiedzieć. Są określone jakieś tam kryteria. 
Jest likwidacja konkursów i powołanie przez preze-
sa Rady Ministrów. Jeszcze ewentualnie musi się tu 
wypowiedzieć minister albo prezes regionalnej izby 
obrachunkowej.

Co do odwołania, to już mówiliśmy o tym, jak 
będą wyglądały te 2 i 4 miesiące. Oczywiście jest to 
coś niesamowitego, że kolejna grupa ludzi, która ma 
doświadczenie, zostanie wymieniona i będzie musiała 
szukać pracy.

Pozostaje sprawa podporządkowania i rządu. Tu 
chodzi przede wszystkim o ludzi. To wszystko od-
będzie się bez konkursu. Tych, którzy byli, trzeba 
w jakiś sposób odsunąć.

Pozostaje też sprawa orzekania. Wymienimy pra-
wie wszystkich. I co jeszcze? Zmniejszono składy 
orzekające. Kolegium to był taki organ… Ja w dal-
szym ciągu się z tym nie zgadzam. Uważam, że 
składy orzekające nie są organem, bo w ustawie nie 
ma zapisu, że składy orzekające mają upoważnie-
nia organu. I ja się z tym wszystkim nie zgadzam. 
Składy orzekające są 3-osobowe, a wiemy, jak to jest 
ze składem 3-osobowym w przypadku danej sprawy. 
Wiemy, jak to może wyglądać w przyszłości.

Myślę, że plan rządu co do tego, żeby podporząd-
kować sobie regionalną izbę obrachunkową, został 
zrealizowany. Rząd będzie miał tu całkowitą kontro-
lę. Oczywiście dla samorządów, o czym była już tu 
mowa i czego nie będę powtarzał, takie rozwiązanie 
jest absolutnie nie do przyjęcia. Jestem przekonany, 
że żadna osoba, która funkcjonowała w samorządzie 
– niezależnie od tego, czy ktoś był radnym, czy pełnił 
jakieś inne funkcje w organach – nie może zagłoso-
wać za tą ustawą, bo działalność samorządowa do 
czegoś nas wszystkich zobowiązuje.

szości, jest ich cała lista, proszę ten druk sobie pobrać, 
tam są wnioski mniejszości, te poprawki, które do tej 
pory zostały zgłoszone, ich jest sporo.

Przede wszystkim chciałbym się odnieść, bo 
jestem trochę zaskoczony, do tego, co powiedział 
pan senator Bierecki. Otóż co do nadzoru, proszę 
państwa, to jeżeli chodzi o nadzór nad uchwałami, 
zarządzeniami samorządów, związków gminnych 
itd., rzeczywiście nadzór sprawuje wojewoda. Jednak 
wyłączone są z tego sprawy finansowe. Od spraw 
finansowych, od nadzoru nad nimi jest regionalna 
izba obrachunkowa i regionalna izba obrachunkowa 
sprawuje nadzór i kontrolę. Nadzór – bardzo ważna 
sprawa, jeżeli chodzi o izbę kontroli – to jest nadzór 
dotyczący spraw finansowych. I trzeba to odróżnić.

W konstytucji jest zapis o nadzorze, jeżeli chodzi 
o izby, i tutaj akurat moim zdaniem nie ma naruszenia 
konstytucji, dlatego że nadzór jest wpisany w kon-
stytucji, a te zadania, które się mieszczą w nadzorze, 
akurat nie ulegają specjalnie zmianie w tej ustawie. 
Generalnie – oprócz tej kwestii składów orzekają-
cych, bo tu można dyskutować – te zadania nie ule-
gają zmianie, gdyż ta gospodarność jest wpisana do 
kontroli. Ona nie jest wpisana, jeżeli chodzi o nadzór. 
Więc to trzeba po prostu odróżnić. Dlatego ja się dzi-
wię, że pan senator Bierecki powiedział, że izba nie 
jest organem nadzorczym. No jest, oczywiście, że 
jest. Ale również i kontrolnym. I to trzeba wiedzieć.

Proszę państwa, 8 marca 1990 r. była ustawa 
o samorządzie terytorialnym –bardzo ważna spra-
wa, ważna ustawa – i to, co się w Polsce zmieniło, 
to to, że skończyły się te rady narodowe, samorządy 
zostały wyposażone w majątek, którego wcześniej nie 
miały, gospodarują nim i mają nim gospodarować dla 
dobra mieszkańców gminy. Pamiętamy, że 27 maja 
1990 r. – była też o tym mowa – były pierwsze wybory 
do samorządów, pierwsze całkowicie wolne, udane 
wybory i zaczęła się era samorządu. Ona trwa do 
dzisiaj i szkoda, że rząd próbuje w tej chwili popsuć 
ich funkcjonowanie, zresztą nie tylko samorządów, 
ale i wielu innych instytucji, jednak w tej chwili rząd 
dobiera się również do samorządów. Ja sobie przy-
pominam dwudziestolecie samorządu terytorialnego, 
bo ono odbywało się w Poznaniu. Był tam wtenczas 
Lech Kaczyński, występował, mówił. Ja sobie nie wy-
obrażam, żeby dzisiaj Lech Kaczyński był przeciwko 
samorządom, za tym, co państwo chcecie w tej usta-
wie zrobić. Miałem okazję na ten temat wtenczas… 
No, to była trudna sprawa, bo to było miesiąc przed 
katastrofą, tam jeszcze inne tematy były poruszane. 
W każdym razie, jeżeli chodzi o samorząd, wszyscy 
twierdziliśmy jeszcze ileś lat temu, że on świetnie 
funkcjonuje. Oczywiście były te problemy co do 
nadmiernego zadłużania ewentualnie. Pan senator 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszą o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Pająka.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
Zabieram głos, bo myślę, że z racji swojego do-

świadczenia parę zdań dzisiaj wypada powiedzieć. 
Jeśli chodzi o moje doświadczenie, to od 15 czerwca 
1990 r. do 10 sierpnia 2010 r., a więc przez 21 lat 
i 3 miesiące, byłem starostą i wójtem. 3 razy byłem 
wybrany na wójta, 4 razy na starostę, a więc wydaje 
mi się, że pewne doświadczenie w porównaniu do 
niektórych senatorów w tym temacie mam.

Jeśli chodzi o kontrole, to przeżyłem ich co niemia-
ra. Przeżyłem kontrole regionalnych izb obrachunko-
wych, przeżyłem… Na początku tych izb nie było, 
dopiero później powstały. Kontrolował mnie urząd 
kontroli skarbowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Najwyższa Izba Kontroli, ZUS. Komisje rewizyjne 
wiele przypadków rozpatrywały i przed absoluto-
rium, i na wniosek. Miałem kontrole z RIO i te pla-
nowane, i te na wniosek. Miałem kontrole NIK na 
wniosek… Już sam nie wiem, nie pamiętam, ale było 
tego co niemiara.

Jeśli chodzi o moje krótkie zdanie na temat tej 
ustawy i zmian, które dotyczą regionalnych izb ob-
rachunkowych, to na pewno pewne zmiany były 
potrzebne. Nie wgłębiam się we wszystkie. Gdyby 
rozpatrywać gospodarność i celowość… NIK ma za 
zadanie kontrolować gospodarność. Nie nadąży z tym 
na pewno, bo tych jednostek jest dużo. Jeśliby kwestia 
gospodarności wchodziła – a wchodzi – w zakres 
kontroli RIO, to nie zaprotestuję, natomiast co do 
celowości… No to już jest absolutnie poza. To gmina, 
rada gminy wyznaczają tę celowość.

Konkursy. Mając doświadczenie z działania naj-
bliższego mi terytorialnie RIO, uważam, że powinna 
była nastąpić zmiana co do przebiegu konkursów. 
Proszę państwa, ostatnio wgłębiłem się w procedu-
rę jednego z konkursów. Okazało się, że wygraną, 
funkcję prezesa zapewniła nie merytoryczna wiedza, 
ale głosowanie kolegiantów. To jest dla mnie trochę 
tak, jakby mnie jako szefa np. powiatu wybierali nie 
radni, tylko dyrektorzy jednostek. Takie jest moje 
zdanie na ten temat. Uważam, że to powinno być 
zmienione. Mając, powiedzmy, pewien ogląd sytu-
acji, znając uwagi, które do mnie zgłaszano w tym 
temacie, bardzo bym się zgodził z tym, że należało 
dokonać zmiany co do procedury wyboru prezesa. 
Uważam, że bardzo sensowną zmianę zapropono-
wał rząd, ministerstwo. Pozwolę sobie zacytować 

Ta ustawa generalnie nadaje się do odrzucenia 
i stąd taki wniosek. Jest wniosek o odrzucenie usta-
wy. Oczywiście jeżeli większość państwa uzna… 
Wiemy, jak to się odbywa, wiemy, że dyskusja wśród 
państwa… Nie będę wnikał w to, jak to wszystko wy-
gląda. Wiemy, jak to wyglądało przy przyjmowaniu 
innych ustaw. Względy merytoryczne często się tu 
nie liczą. Dobro samorządu też może się nie liczyć. 
I jeżeli już państwo postanowicie przyjąć tę ustawę, 
to wiedzcie, że są jeszcze poprawki, które mogą ją 
chociaż w niedużej części poprawić. Będziemy ocze-
kiwać od państwa, że przyjmiecie chociaż niektóre 
poprawki, które są zgłoszone. Jeżeli nie, to nie będę 
miał wątpliwości, że dla dobra samorządów w Polsce, 
dla dobra ich funkcjonowania, dla dobra w zakresie 
gospodarności… Gospodarność będzie kontrolowa-
na. To jest tu dodane. I ta gospodarność dotyczy nie 
zadań rządowych, ale bezpośrednio funkcjonowania 
i działań poszczególnych samorządów. Oczywiście 
będzie można… Powiem tak: gospodarność jest trud-
na do określenia. Gospodarność jest niejako okre-
ślona w ustawie o NIK – pan senator Bierecki też 
o tym mówił – ale interpretacja w tym zakresie jest 
zdecydowanie luźna. Dokładnie tego nie opiszemy, 
w związku z czym, jeśli chodzi o gospodarność, to 
trzeba się ewentualnie liczyć z konsekwencjami. Ja się 
boję tylko jednej rzeczy. Wprawdzie dotyczy to tylko 
spraw dłużnych, ale obawiam się tego, że organy, 
czyli wójt, burmistrz, prezydent, radni, członkowie 
zarządów powiatów i zarządów województwa, będą 
się szczególnie bać w okresie przedwyborczym. Za 
chwilę, za niecałe 2 lata są wybory samorządowe. 
W związku z tym łatwo będzie można zarzucić komuś 
niegospodarność i powiedzieć: słuchajcie, kochani 
radni, wójtowie i burmistrzowie, my możemy was 
skontrolować pod tym względem i może to się odbyć 
w ten sposób, że jeszcze przed wyborami stracicie 
swoje stanowisko. Prawda? Bo ten rygor natych-
miastowej wykonalności działa jak gilotyna w tym 
momencie. Oczywiście będzie można to zaskarżyć, 
podjąć odpowiednie uchwały, ale to się rozstrzygnie 
może za rok, może za 2 lata, może za 3, a wybory 
tuż, tuż. 

Ta ustawa poprawiana wielokrotnie w Sejmie… 
Ona jest całkiem inna niż pierwsze przedłożenie. No, 
nie można w ten sposób procedować i takich zmian 
dokonywać na tym etapie. Jest to zgodne z prawem? 
No jest, posłowie mają takie prawo, ale chodzi o to, że 
wyszedł z tego dokument, który jest nie do przyjęcia. 
Dla dobra samorządu w Polsce, żeby nie psuć tego, 
co dobrze funkcjonuje, a to funkcjonuje od wielu, 
wielu lat – samorządy się nie zadłużają nadmiernie, 
szczególnie teraz – powinniśmy wszyscy razem za-
głosować przeciwko tej ustawie. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator A. Pająk) jącej w Polsce konstytucji. I tego dotyczy nasza troska 
i zaniepokojenie, i też takie przekonanie, że uczest-
niczymy w kolejnym etapie rozprawy PiS z polską 
demokracją, że oto na naszych oczach, przy całych 
dobrych intencjach pana senatora jako doświadczone-
go samorządowca… Uczestniczymy na tej sali w ko-
lejnym epizodzie demolowania polskiej demokracji. 
Ponieważ PiS doskonale wie o tym, że demokracja 
nie może być pojęciem pustym, że zawiera jakieś 
treści, że jednym z elementów demokracji w ogóle 
jest demokracja lokalna. I bez demokracji lokalnej, 
czyli tej woli wspólnot – czy to gminnych, czy po-
wiatowych, czy regionalnych – ograniczonej prawem, 
bo to jest jedyne ograniczenie woli wspólnoty, nie ma 
tak naprawdę demokracji.

A gołym okiem widać, że się rozprawiacie z pol-
ską demokracją lokalną tak, jak rozprawialiście 
się i rozprawiliście się definitywnie z Trybunałem 
Konstytucyjnym. To jest ta sama metodologia, to 
jest ten sam sposób postępowania, to jest wreszcie 
ten sam cel – najpierw doprowadzić do ograniczenia 
kompetencji, potem doprowadzić do paraliżu, a potem 
doprowadzić do przejęcia kontroli.

Pytanie jest tylko takie: skoro ta metodologia dla 
każdego obserwatora jest oczywista, analogia w tej 
metodzie jest oczywista dla każdego obserwatora, to 
po co wam to wszystko? Co was uwiera w tej demo-
kracji lokalnej? Czego się boicie w tej niezależności 
samorządów w Rzeczypospolitej? Bo przecież wy-
bory z maja 1990 r. były pierwszymi w pełni demo-
kratycznymi wyborami w Polsce. I o ile toczymy 
dyskusję na temat tego, kiedy się zaczęła polska nie-
podległość, czy w czerwcu 1989 r., czy też z chwilą 
powołania rządu Mazowieckiego, a może, jak chcą 
niektórzy, wraz z wyjściem z Polski ostatniego so-
wieckiego żołnierza w 1993 r., to nie mamy wątpli-
wości co do tego, że tą kropką nad „i” w odnowieniu 
polskiej demokracji były wybory z maja 1990 r., bo 
one były w pełni demokratyczne.

I teraz ograniczenie kompetencji, zakresu swobo-
dy samorządu lokalnego jest elementem tego samego 
procesu, który na oczach Polaków i świata Polsce zgo-
towaliście. Przecież art. 171 konstytucji mówi o tym, 
że kontrolę, nadzór sprawują tylko premier, wojewo-
dowie i RIO, ale w zakresie zgodności z prawem, 
czyli w zakresie legalności, jak mówi konstytucja. 
„Legalności” – tak mówi konstytucja. Konstytucja 
nie mówi o gospodarowaniu, nie mówi o celowości 
działań, bo z tego radnych, prezydentów, wójtów 
i burmistrzów rozliczają wyborcy i obywatele nie-
będący wyborcami, a uczestniczący w ewentualnych 
referendach. I to są dwie metody – przyjęte nie tylko 
w Polsce, bo w niektórych krajach, jak np. Szwajcaria, 
od XII wieku – na to, aby dokonywać regularnej oce-
ny wybranych władz. Referendum i wybory, a nie 
żadne RIO.

taki dosyć spory fragment wypowiedzi z debaty 
sejmowej pana ministra Sebastiana Chwałka, któ-
ry mówił w ten sposób… Projekt dotyczy wyboru 
prezesa. „Projekt zawiera także zmiany dotyczące 
organizacji regionalnych izb obrachunkowych, idące 
w kierunku podniesienia standardów pracy izb przy 
jednoczesnym większym otwarciu dostępu do pracy 
w izbach. Tu wprowadzamy zmiany dotyczące powo-
ływania komisji konkursowych przeprowadzających 
konkursy na stanowiska prezesów izb – komisje te 
będą powoływane przy prezesie Rady Ministrów, 
nie zaś, jak dotychczas, w ramach regionalnej izby 
obrachunkowej. W skład komisji konkursowej będzie 
wchodziło 5 członków: po jednym przedstawicielu 
prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej, ministra właściwe-
go do spraw finansów, jak również Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz strony sa-
morządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Pozwoli to na bezstronny, niepodle-
gający w zasadzie wpływom i wzajemnym zależno-
ściom w ramach izby wybór najlepszych kandydatów 
na prezesów. Równocześnie umożliwiamy ubieganie 
się o status członka kolegium nie tylko osobie z 4-let-
nim stażem pracy w jednostkach związanych z funk-
cjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów 
publicznych, ale i posiadającej 4-letnie doświadczenie 
naukowe i dydaktyczne”.

Szkoda, że… Tylko zakończę na tym, że właśnie 
według zasady plus ratio quam vis… Byłaby to zdro-
wa zasada i myślę, że każdy następny mógłby ją spo-
kojnie zastosować. To tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Problem, Panie Senatorze, polega tylko na tym, że 

to, co pan nazwał celowym i sensownym, cytując sło-
wa ministra, odbywa się w sposób niekonstytucyjny. 
Tzn. nie można tworzyć dobrego prawa, jeżeli się łamie 
prawo. A nie ma wyższego prawa w Rzeczypospolitej 
od konstytucji. Skoro art. 171 w swoich 3 punktach 
mówi wyraźnie, co jest dopuszczalne dla władzy – to 
konstytucja określa prawa i wolności obywatelskie, 
ale też określa limity działania władzy publicznej – to 
nie można tego art. 171 łamać. A niestety ta ustawa 
stanowi, nie pierwsze zresztą, naruszenie obowiązu-
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(senator B. Klich) jak powiedział tu przed chwilą pan senator Klich, 
atrapę… A właściwie to nawet nie jest atrapa, proszę 
państwa. No bo jeśli w składzie są 3 osoby przebrane 
za sędziów… Bo to nie są sędziowie, oni są przebrani, 
siedzą za ławą ludzie przebrani za sędziów, którzy 
zostali powołani przez Sejm, nawet bez pokazania… 
(oklaski) …kiedy rozpoczyna się ich kadencja. Sejm, 
powołując ich, nawet na to nie zwrócił uwagi. Mamy 
panią prezes, tzw. panią prezes, która nie tylko została 
wskazana… nominatkę pana prezydenta, która nie 
tylko nie dostała poparcia przynajmniej połowy, ale 
również nie spełnia wymogu art. 194 konstytucji. 
Ja spotykam się z konstytucjonalistami i oni wyraź-
nie mówią: została naruszona zasada konstytucyjna, 
ponieważ taka osoba zgodnie z konstytucją musi się 
wyróżniać wiedzą prawniczą. Ja do czasu wyboru 
pani Przyłębskiej nie spotkałem się z jakąś jej publi-
kacją czy z jakąś wyróżniającą się opinią.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, przywołuję pana… Do rzeczy.)

Nie, bo mamy…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To nie jest 

temat dzisiejszej dyskusji w Senacie.)
To jest, Panie Marszałku… Nie, ja mówię o tym, 

że dzisiaj mamy przewidywalność co do składu 
Trybunału Konstytucyjnego, który tego rodzaju 
kwestię może rozstrzygnąć na zamówienie. Ponadto, 
proszę państwa, Wysoka Izbo, nawet obecna ustawa 
mówi o tym, że losuje się skład. No tutaj pani pełnią-
ca… pani, która przewodniczy w tej chwili trybuna-
łowi, rzuca kostką i wyrzuca szóstkę, bo akurat skład 
losowo wybrany… No to może w tej sytuacji będzie 
grała w totolotka? No, ten skład jest przypadkowo 
wylosowany. Proszę państwa, chyba nie ma tu ludzi 
naiwnych, ludzi, którzy by uwierzyli w tego rodzaju 
sytuację, w to, że jest to skład wybrany losowo.

Mówię o tym, Panie Marszałku, dlatego że nie 
mamy… Bo kto ma to weryfikować? Musimy to we-
ryfikować na podstawie opinii, które już istnieją, bo 
nie mamy innego kryterium. To jest właśnie problem. 
Mamy orzecznictwo trybunału, które było przewidy-
walne w kontekście doktryny konstytucjonalistów. 
No, ono było zgodne, tak jak powiedziałem, z tą 
doktryną. W tej chwili mamy do czynienia z sytu-
acją zupełnie inną. Jesteśmy pozbawieni możliwości 
weryfikacji. Przecież prof. Izdebski złożył opinię 
dotyczącą zbieżności, czyli tożsamości w zakresie 
samorządności terytorialnej, zadań i kompetencji 
określonych w ustawie o NIK z zadaniami i kom-
petencjami kontrolnymi regionalnych izb obrachun-
kowych przewidzianymi w nowelizacji i napisał, że 
budzi to zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia 
zgodności z konstytucją. No, nie może powiedzieć 
wprost, że jest to niekonstytucyjne, bo nie jest trybu-
nałem. Tu jest niezgodność zarówno z art. 16, 165, 171, 
202 i 203 konstytucji, jak i z jej preambułą mówią-

A zatem robicie coś, co jest widocznym krokiem 
w ograniczaniu zakresu samodzielności naszego 
samorządu, na co nie pozwala wam konstytucja. 
Robicie coś, co za jakiś czas doprowadzi do tego, 
do czego doprowadzili komuniści w 1950 r., likwi-
dując polską samorządność. Bo jak samorząd prze-
kształci się w atrapę samorządu, tak jak Trybunał 
Konstytucyjny przekształciliście w atrapę Trybunału 
Konstytucyjnego, to będzie to akt równy temu, co 
w 1950 r. zrobili komuniści. Różnica polega tylko na 
tym, że oni to robili pod sowieckimi bagnetami, a wy 
nie macie nad swoimi plecami czy głową obcego bata.

Pytanie zatem, które trzeba sobie zadać: po co 
niszczycie polską demokrację lokalną i czy rzeczy-
wiście chcecie ją zniszczyć, rozpoczynając rozprawę 
z nią od tego, nad czym dzisiaj debatujemy? Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejnym mówcą jest pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Niestety dla ustawy, dla wnioskodawców ja 

również popieram w sposób zdecydowany wniosek 
o odrzucenie tej ustawy. Ja również w sposób zdecy-
dowany popieram wniosek o odrzucenie tej ustawy 
i solidaryzuję się, absolutnie zgadzam się ze słowami, 
które zostały wygłoszone przez przedstawicieli klu-
bu Platformy Obywatelskiej, przez pana marszałka 
Borowskiego.

Proszę państwa, to, że ustawa jest niekonstytucyj-
na… To nie jest tak, jak powiedział pan minister, że 
to są jakieś swobodne rozważania – użył tu jeszcze 
bardziej, że tak powiem, lekceważącego określenia 
– czy dywagacje. Proszę państwa, no nie. Tutaj z tej 
mównicy były prezes Trybunału Konstytucyjnego, 
myślę o panu Jerzym Stępniu, kończąc swoją misję – 
przecież jeszcze nie było takiego konfliktu, nie było 
konfliktu w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, 
Trybunał Konstytucyjny był wówczas niepodważal-
nym autorytetem – przywołał moje sformułowanie 
z dyskusji, miałem wtedy wielką satysfakcję, miano-
wicie takie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
są przewidywalne. Właśnie, były przewidywalne, dla-
tego że była określona linia orzecznictwa, Trybunał 
Konstytucyjny liczył się z opiniami uznanych kon-
stytucjonalistów, którzy zgodnie opiniowali przed 
trybunałem określone rozstrzygnięcia. No a teraz 
też mamy przewidywalność, tylko inną. Mamy, tak 
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(senator P. Zientarski) ma uzasadnienia faktycznego… Wprost przeciwnie, 
przedstawiciel samorządów na posiedzeniu komisji 
powiedział, że zadłużenie samorządów w okresie 
ostatnich 2 lat zmniejszyło się. W związku z tym to 
uzasadnienie również, że tak powiem, absolutnie nie 
wytrzymuje krytyki. Dlatego też nie dziwcie się pań-
stwo – mówię do pana ministra i do wnioskodawców – 
no, nie dziwcie się, że są takie podejrzenia, które w tej 
sytuacji są zupełnie uzasadnione, że cel tej ustawy 
jest po prostu inny niż proponowany w uzasadnieniu. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Kolejnym mówcą jest pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

To jest bardzo inteligentnie napisana ustawa, 
ale ponieważ ta inteligencja została wykorzystana 
w złej sprawie, to ja to określę, że to jest cwaniacka 
ustawa. To nie jest to, co zapowiadano wcześniej. 
Zakaz kandydowania przez 2 kadencje… tzn. jeżeli 
ktoś funkcjonował przez 2 kadencje jako burmistrz, 
wójt, prezydent, ale 2 kadencje do tyłu… Z tego PiS 
zrezygnował. Bo to było bardzo, powiedziałbym, 
prymitywne. I każdy na pierwszy rzut oka wiedział, 
że jeżeliby została wprowadzona tego typu zasada, 
która oczywiście jest niekonstytucyjna… Było to 
takie właśnie chamskie walnięcie… Miało to być 
chamskie walnięcie toporem, żeby w ogóle wymieść 
tych, którzy mieli szanse na zwycięstwo w najbliż-
szych i kolejnych wyborach samorządowych. Zaś 
ta ustawa, pomysł, aby poprzez kolegia nadzorować 
samorządy, to z punktu widzenia tego, co PiS chce 
osiągnąć, jest naprawdę dobry pomysł, chapeau bas, 
to jest ciekawy pomysł. Ale po co? Jaki jest cel tej 
ustawy? Usprawnienie? Ograniczenie tego, co się 
dzieje w samorządach czy zadłużania się samorzą-
dów? Już wiele lat temu wprowadzono zasadę ogra-
niczającą możliwość zadłużenia się. Przekroczenie 
tej zasady finansowej byłoby złamaniem prawa itd. 
I jeśli były takie obawy, to one przestały być aktualne. 
O co więc tu chodzi? Jeżeli premier mianuje szefa 
kolegium, który nadzoruje samorządy pod względem 
nie tylko legalności, ale gospodarności i celowości, to 
rząd nadzoruje, bo tak to wygląda. A potem sposób 
powoływania tego całego kolegium, reszty tego ko-
legium jest taki, że tutaj też się zapewnia kontrolę… 
Oczywiście nie do końca, ja rozumiem, że nie do 
końca, i rozumiem, dlaczego oceny maja być dokony-
wane nie w całości przez kolegium, ale w zespołach 
3-osobowych. Bo przewodniczący to jest jeden, na 
pewno się znajdzie jeszcze drugiego dyspozycyjnego, 

cą o zasadzie pomocniczości państwa i sprawności 
działania instytucji publicznych w ramach ogólnej 
zasady dobrego rządzenia. No, oczywiście w dys-
kusji podczas posiedzenia komisji była mowa o tym, 
że jeśli chodzi o kwestię celowości, to są to przecież 
zadania powierzone przez rząd. No tak, to właśnie 
poprzez to powierzenie realizuje się konstytucyjną 
zasadę pomocniczości. Na tym to właśnie polega, że 
samorząd zastępuje państwo w pewnym zakresie. Po 
to także został on stworzony, a w tej sytuacji zostanie 
ubezwłasnowolniony. I są uzasadnione podejrzenia, 
że będzie to wykorzystywane politycznie, a nie po-
winno tak być. Przynajmniej obawy takie będą, a nie 
powinno ich być. Zasada zgodności z przepisami fi-
nansowymi jest oczywiście ważna, ale już zasada 
celowości dotyczy… Skoro to wyborcy – o tym była 
już tu mowa – rozliczają samorządowców, to rozli-
czają ich kompleksowo, również i z tej działalności, 
która dotyczy mienia powierzonego im w ramach za-
sady subsydiarności. Dlatego też ustawa ta ewidentnie 
ogranicza zasadę samorządności i zasadę pomocni-
czości, a także zasadę dobrego rządzenia wynikającą 
z samej preambuły, która też ma moc wiążącą. 

Dalsze zapisy, także niekonstytucyjne, dotyczą 
przerywania kadencji prezesów. Ja bym się zgodził 
z panem przewodniczącym Pająkiem, gdyby ta sytu-
acja miała miejsce wtedy… Jeśli chodzi o konkursy, 
to ten nowy sposób powoływania prezesów byłby do 
przyjęcia, ale bez możliwości niekonstytucyjnego 
przerywania kadencji. To są dwie różne sprawy, Panie 
Przewodniczący. A tutaj przerywa się nagle konsty-
tucyjną kadencję, a nadto, proszę państwa, likwidu-
je się nieetatowych członków kolegium. Następuje 
wygaszenie stosunku pracy nieetatowych członków 
kolegiów przed upływem ich kadencji. Wygaszenie 
tych stosunków pracy nie znajduje uzasadnienia za-
równo natury prawnej, jak i aksjologicznej z punktu 
widzenia założeń projektowanej ustawy. I niewąt-
pliwie te kwestie, o których tu mowa, naruszają 
art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby 
Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2011 r., że można 
wygaszać kadencję w wyjątkowych sytuacjach, kiedy 
mielibyśmy do czynienia z instytucją nadzwyczajną, 
tzn. w sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia z re-
formą administracji publicznej… Tutaj takiej reformy 
absolutnie nie ma w aspekcie kompleksowym – ona 
była w 1999 r. – więc nie ma podstawy do stosowania 
tych nadzwyczajnych środków. I likwiduje się ochro-
nę, również – już kończę, Panie Marszałku – ochronę 
osób w okresie przedemerytalnym, którzy notabene 
nie otrzymują żadnej odprawy. O tym mówił rzecz-
nik praw obywatelskich itd. Tak że z tych wszyst-
kich względów, o których tutaj była mowa, i z tych 
względów, o których ja tutaj mówiłem, że przecież nie 
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(senator B. Borusewicz) Ale, wiecie, Państwo Senatorowie… Myślę, że 
chyba nie zauważacie podstawowej różnicy. Trybunał 
Konstytucyjny jest jednak sądem, jest sądem. To wol-
no sponsorować sąd? Wolno sąd sponsorować? Czy 
ten sąd mógł, powiedziałbym, przyjąć taki bankiet 
urządzony przez jeden z podmiotów działających 
w Polsce? To jest istotne pytanie. Gdybym mógł dora-
dzać panu prezydentowi Adamowiczowi, kiedy podej-
mował tę decyzję, tobym mu odradzał, odradzałbym 
mu, ponieważ według mnie ta oferta sponsorowania, 
sponsoringu narusza czy może zmierzać do narusze-
nia niezależności sądu. Sądów nie wolno sponsorować 
w żaden sposób, a tu mieliśmy do czynienia z takim 
wydarzeniem. Niestosowność porównania tego ban-
kietu dla Trybunału Konstytucyjnego z goszczeniem 
prezydenta Rzeczypospolitej pochodzącego z wyboru 
powszechnego jest chyba dla wszystkich tu obecnych 
dość widoczna.

Pan senator Rybicki odczytał apel Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, w którym rządzi 
Platforma Obywatelska. Bardzo cenna rzecz jest 
w tym apelu. Otóż tenże Sejmik Województwa 
Pomorskiego zwraca uwagę na brak standardów 
kontroli w przypadku regionalnych izb obrachun-
kowych. Dla mnie jest to bardzo niepokojąca infor-
macja. Być może potrzebna jest ta ustawa właśnie 
po to, żeby te standardy kontroli wprowadzić, tak 
aby te zasady, te standardy kontroli nie były zróż-
nicowane regionalnie, aby Polska była jednolitym 
krajem także w zakresie stosowanych standardów 
kontroli samorządów. To jest bardzo cenna uwaga 
i muszę powiedzieć, że dziękuję samorządowcom 
z Pomorza, iż zwrócili uwagę na ten niezwykle istot-
ny problem – brak standardów kontroli. Ta ustawa 
daje szansę na taką standaryzację.

Wiele wielkich słów tutaj padło. Jeśliby ktoś na 
poważnie brał te wypowiedzi, to mógłby pomyśleć, że 
po przyjęciu tej ustawy nastąpi koniec samorządności 
w Polsce, a przecież ta ustawa przynosi rzeczy, które 
są podstawą samorządności, wzmacnia tę samorząd-
ność. Jeżeli mówimy o gospodarności…

(Rozmowy na sali)
Jeżeli mówimy o gospodarności i wprowadzamy 

oczekiwanie właściwych zachowań w samorzą-
dach… Ja jeszcze raz przytoczę, jak Najwyższa Izba 
Kontroli analizę pod kątem tej gospodarności widzi. 
Przeczytam: analiza kontrolowanej działalności pod 
kątem gospodarności ma wskazać, czy pieniądze 
wykorzystane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady 
były proporcjonalne do uzyskanych efektów. No to 
tego się boicie? Tego się boicie, że regionalne izby 
obrachunkowe będą sprawdzać, czy pieniądze wyko-
rzystane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były 
proporcjonalne do uzyskanych efektów? No jeśli…

(Głos z sali: Celowość…)
(Senator Piotr Florek: One różnią się…)

a trzeciego się przegłosuje. Więc dla mnie to przygo-
towanie i ta formuła, w jakiej te kolegia odwoławcze 
mają funkcjonować, w zasadzie pokazują, jaki jest 
cel tej ustawy.

A do tego wprowadzono zasadę, że w ramach roz-
strzygnięć nadzorczych w sytuacji braku skutecz-
ności organów samorządowych w wykonywaniu za-
dań publicznych ustanawia się zarząd komisaryczny, 
można ustanowić zarząd komisaryczny. Można też 
rozwiązać lub odwołać organ wykonawczy samo-
rządu wtedy, kiedy się powtarzają naruszenia prawa. 
Decyzja jest natychmiastowa, odwołanie w ciągu 30 
dni się rozpatruje, a decyzja jest natychmiastowa. Tak 
więc to jest ten bicz na samorządy, które nie są wasze 
albo będą podskakiwać. Powtarzające się naruszenia 
prawa… No to dwukrotnie, jeżeli kolegium ustali czy 
stwierdzi, że naruszono prawo… No, choćby dwu-
krotnie… no, jeszcze raz prezydent Adamowicz zrobi 
jakiś obiad albo kolację dla kogoś, kto nie będzie się 
podobał PiS, i może to stanowić naruszanie prawa 
w sposób nawet ciągły.

Ta ustawa to jest oczywiście przejęcie możliwości 
nadzoru nad samorządami. Ale czy to się wam uda? 
Nie sądzę. Ja uważam, że samorządy się obronią. To 
oczywiście pokazuje intencje. To pokazuje intencje, 
ale to nie zapewni kierowania poprzez tego typu ciała, 
decyzje, poprzez kolegia samorządowe samorządami 
albo wpływania na decyzje samorządów. Może się 
znajdą jacyś nieliczni, ale Polacy są ludźmi i odważ-
nymi, i przekornymi, więc ja bym na to nie liczył. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnim mówcą będzie pan senator Bierecki. 5 

minut, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Postaram się w telegraficznym skrócie odnieść do 

szeregu wypowiedzi, które tutaj padły.
Ale zacznę od tego bankietu, bo w jakimś sen-

sie wprowadziłem go do debaty, bankietu wydanego 
przez miasto Gdańsk dla Trybunału Konstytucyjnego. 
Pan senator Rybicki…

(Senator Mieczysław Augustyn: A dla prezydenta 
Dudy?)

(Senator Piotr Zientarski: Co to jest?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Co to za różnica?)
Pan senator Rybicki, a teraz senator Augustyn, po-

równywał to z goszczeniem prezydenta, który pocho-
dzi z wyboru powszechnego… Takie porównanie…

(Rozmowy na sali)
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(senator G. Bierecki) do kwestii, powiedzmy sobie, kontrolnych, to… Tak 
jak powiedziałem, można kontrolować gospodarność. 
Robi to np. Najwyższa Izba Kontroli. Gdyby ewentu-
alnie regionalna izba zajmowała się gospodarnością, 
to wprawdzie mielibyśmy wątpliwości co do tego, czy 
trzeba nakładać na samorząd jeszcze więcej kontroli, 
no ale trudno.

Pytanie jest następujące. Po co wymieniać wszyst-
kie izby? Po co wymieniać całe składy? Jak pan se-
nator Bierecki…

Do widzenia, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie wychodzę. Będę 

słuchał, tylko w innym miejscu.)
Dobrze. Pan senator Bierecki z taką troską mówi 

tutaj o gospodarności i o tym, że nie trzeba się tego 
wszystkiego bać. Jeżeli ktoś dobrze gospodaruje, to 
nie ma się czego bać. Prawda?

(Głos z sali: Tak jest.)
No właśnie. To jest mniej więcej coś takiego jak 

w przypadku ministra Ziobry, który wprowadza różne 
inwigilacyjne metody i mówi, że uczciwy człowiek 
nie ma się czego bać.

(Senator Grażyna Sztark: Tak, tak.)
Problem polega tu tylko na tym, kto określa, kto 

jest uczciwy. O to chodzi. I tutaj, Panie Senatorze, 
problem jest właśnie taki, że kluczową sprawą jest 
wymiana wszystkich ludzi, ich mianowanie i odwo-
ływanie bez żadnych konkursów, bez niczego. Czyli 
wiadomo, że będą to ludzie rządu, ludzie premiera, 
którzy w razie potrzeby wykonają wszelkie dyspo-
zycje. I na tym polega problem. Mniej tej kontroli 
gospodarności bym się obawiał, gdyby nie to, że wiem 
już, kto będzie ją robił.

(Senator Stanisław Kogut: Do ekranu.)
I niestety pan senator Bierecki – mam nadzieje, 

że już dotarł do bufetu –trochę niechcący, i chyba już 
tego żałuje…

(Senator Stanisław Kogut: Dla Trybunału.)
…wymienił przykład tej niegospodarności. A mia-

nowicie bankiet wydany w Gdańsku, nie dla trybu-
nału, bo tam byli goście z zagranicy. To było wielkie 
przedsięwzięcie. Każde miasto w innym kraju byłoby 
dumne z tego, że właśnie tam odbywa się 30-lecie 
Trybunału Konstytucyjnego. Ale u nas to jest pro-
blem, prawda? W związku z tym to, co powiedział 
pan senator Bierecki, jest wielkim ostrzeżeniem. To 
właśnie pokazuje, co będzie robione wtedy, kiedy 
zajdzie taka potrzeba. Wybory samorządowe się 
zbliżają i – obym był złym prorokiem – będziemy 
odnotowywali różne przypadki niegospodarności, 
które będą poruszane. Myślę, że my tu, w Senacie, 
nie pozostaniemy wobec tego obojętni.

A panu senatorowi Pająkowi składam wyrazy 
ubolewania, że będzie musiał głosować za tą ustawą 
prawdopodobnie bez poprawek. Miał pan 100% racji, 
mówiąc o tych konkursach. Dziękuję. (Oklaski)

To jest zasada gospodarności. Ja czytam… Senator 
Klich protestował, zaczął ten protest od zakwestio-
nowania… Dla niego kamieniem obrazy było wpro-
wadzenie zasady kontroli gospodarności. Jeżeli 
tego się państwo boicie w swoich samorządach, tam 
gdzie rządzi Platforma Obywatelska, to znaczy, że 
ta ustawa jest bardzo potrzebna, że ona jest bardzo 
potrzebna. Obywatele oczekują tego, że sobiepaństwo 
w samorządach… Często samorządność na szczeblu 
lokalnym jest widziana jako sobiepaństwo i promocja 
własnej osoby, a środki pochodzące z budżetu sa-
morządowego idą na bardzo dziwne, chybione inwe-
stycje. To dobrze, że regionalne izby obrachunkowe 
będą mogły sprawdzać samorządy także pod tym 
kątem. Myślę, że obywatele tego oczekują. A jeżeli 
ktokolwiek się tego boi, to znaczy, że nie zależy mu 
na dobrze rozumianej silnej samorządności lokalnej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Na początku powtórzę i może przypomnę panu 

senatorowi Biereckiemu, że głównym powodem przy-
gotowania ustawy było rzekome – zacytuję – „prze-
ciwdziałanie niekorzystnym tendencjom związanym 
z nadmiernym zadłużaniem się jednostek samorzą-
du terytorialnego”, a nie sprawy gospodarności czy 
niegospodarności. To zostało umieszczone jakby na 
drugim planie. A plan pierwszy był taki. Kiedy o tym 
mówiłem, pana senatora nie było na sali. Nie będę 
oczywiście wszystkiego powtarzał, ale wyciągnąłem 
sobie tutaj dane dotyczące zadłużenia samorządów. 
Otóż to zadłużenie rzeczywiście rosło w okresie od 
2008 do 2011 r. Wzrosło wtedy z 32 do 69 miliar-
dów zł. W następnych latach wyglądało tak: w 2012 r. 
wynosiło 68 miliardów, w 2013 r. – 69 miliardów, 
w 2014 r. – 72 miliardów, a w 2015 r. – 67 miliardów. 
A więc mamy do czynienia ze stabilizacją, a nawet 
z lekkim spadkiem zadłużenia. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli będziemy te dane odnosili do 
zwiększonych dochodów w ciągu tych lat, to będzie 
można powiedzieć, że relatywne obciążenie zadłu-
żeniem jest coraz mniejsze. A zatem teza, która legła 
u podstaw przygotowania ustawy, dotycząca nieko-
rzystnych tendencji, jest po prostu nieprawdziwa. 
Można powiedzieć, że jest to jakby grzech pierwo-
rodny, który właściwie dyskwalifikuje tę ustawę już 
na samym początku. Gdyby ograniczała się ona tylko 
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to była decyzja polityczna. Ale ja byłem przekonany, 
że my uczciwie wykorzystujemy wszystkie środki. 
I nie udało się znaleźć tego, by na jakimkolwiek jed-
nym grosiku coś było niesprawiedliwie… Nabiła mi 
więc ino popularności, tak że w wyborach uzyskałem 
jeszcze dużo, dużo więcej głosów.

Czego się obawiamy? Czego? No, jak jest okej, to 
czego się obawiamy? Izby obrachunkowe i tak do te-
raz kontrolowały, sprawdzały samorządy, i dalej będą 
je sprawdzać. I niech sprawdzają, niech wyciągają 
niegospodarność wójtów, burmistrzów, marszałków, 
wojewodów. W czym jest problem? Może doczekamy 
tu tego systemu amerykańskiego, tak żeby faktycznie 
było tak, jak powiedziałem.

Państwo Drodzy, powiem tak: nie tylko izby… Już 
nie chcę wymieniać, ale gdy jedni wychodzili, gdy np. 
NIK wychodził, to PFRON przychodził, inne instytu-
cje też wchodziły. Czasem było tak, że przychodziło 
4 kontrolujących na jeden raz, a kontrolować mogło 
tylko 2. Ja mówię: dajcie tym 4 miejsca, a wy weźcie 
te 4 pokoje… Oni mi ludzi odrywali od pracy – fi-
nansówkę prawie na 3 miesiące – ale ja nie miałem do 
nikogo żalu. Śmiałem się z tego. Ale co, to nie był atak 
polityczny na Koguta? Bo on jest silny w tym rejonie? 
Bo jeżeli chodzi o wybory, to wygrywa największym 
procentem? To był atak wypuszczany przez… już nie 
powiem kogo. No ale, Panowie, uderzmy się w ser-
ca, przecież wtedy rządziła Platforma. I ja dziś bym 
mógł zażądać: skontrolujcie, ile kosztowało powołanie 
ministra do spraw korupcji! I co ona wykryła? 2 śle-
dzie? Tak że, Panowie, to nie… Naprawdę wyciąganie 
tu obiadów to jest poziom przedszkolny. No, to jest 
poziom przedszkolny. A tu chodzi o inne rzeczy. Ja 
powiem tak: według mnie powinno się skontrolować, 
na co idą pieniądze…

(Rozmowy na sali)
Ja nie docinam nikomu, Panie Senatorze Florek, 

bo nikogo się nie obawiam. Niech kontrola przycho-
dzi i dziś. Nawet teraz tych, co rządzą… Ja się nie 
obawiam. Panowie, czego się obawiamy? Że rządzą 
układy koleżeńsko-grzecznościowe na szczeblu sa-
morządów? Bo pokaż pan, ile wniosków składają 
ludzie Prawa i Sprawiedliwości, a żaden wniosek nie 
przechodzi. Daje się pieniądze na oczka wodne, a nie 
rozlicza się później z tego, jaki jest tego efekt, ilu 
ludzi jest przy tym zatrudnionych. Bo ja… Tu Unia 
powinna zdecydowanie wkroczyć, bo każdy program 
powinien mieć sprawdzony efekt ekonomiczny, tzn. 
to, ilu ludzi znajduje później zatrudnienie. A co jest? 
Przed wyborami kładzie się gdzieś metr chodnika 
po to, żeby później ta dzielnica w dany sposób za-
głosowała.

Państwo Drodzy, ja byłem samorządowcem od 
szczebla gminnego i mogę o tym wiele rzeczy powie-
dzieć. Widzicie, że nie zionę nienawiścią do nikogo. 
Do nikogo, nawet do tej pani Pitery. Dziękuję jej, bo 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Kogut.
Proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Spokojnie. Co się denerwujecie?
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ja uważam podobnie jak senator Bierecki.
Panie Senatorze Borowski, jeżeli ktoś działa 

uczciwie, to czego się obawiać? Czego się obawiać? 
Żebyście państwo nie mieli tak wesołych min: pano-
wie rządziliście 8 lat i też wymienialiście wszystkie 
instytucje. Ja nie mam do nikogo pretensji. Posłużę się 
przykładem: pani minister Pitera. Był taki rok przed 
wyborami parlamentarnymi, kiedy ja w Fundacji 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, gdzie poma-
gam osobom najbiedniejszym, miałem 23 kontrole, 
wysłane przez tę panią. Państwo Drodzy, nie mam 
do niej żadnych pretensji, bo uważam, że były środki 
z budżetu państwa, były środki unijne, a kontrole wy-
szły idealnie. I nie dorabiajmy ideologii do tego, kto 
rządzi w pewnym momencie. Bo czego się obawiają 
panowie marszałkowie? Obawiają się tego, że jeżeli 
ktoś jest z Prawa i Sprawiedliwości, to nie otrzyma 
środków unijnych. Czego się obawiają? Tego, że roz-
daje się kolegom. Ja nie chodzę na obiady, na inne rze-
czy. To już jest dyskusja na poziomie akademickim. 
I nie dorabiajmy ideologii. Jak panowie rządziliście, 
to, tak jak podałem na przykładzie mojej fundacji, 
były kontrole. Śmiałem się, bo wszystko wyszło ide-
alnie. Też ścigano za śledzia, za inne rzeczy i panowie 
też wymienialiście ludzi we wszystkich instytucjach, 
bo, też powiedzmy, dawaliście swoich. I trudno. Ja 
powiem tak: w Polsce powinien być system amery-
kański. Wygrywają demokraci, to republikanie do 
pewnego poziomu się zwijają i demokraci wprowa-
dzają swoich ludzi. Jest na odwrót, to ci drudzy do 
pewnego poziomu wymieniają ludzi. Tamci od razu 
wyjeżdżają z walizkami, a wjeżdża ekipa, która rzą-
dzi. Według mnie tak jest najbardziej uczciwe.

A my dzisiaj szukamy sprawy pana ministra 
Ziobry, szukamy innych rzeczy. Panowie, jeżeli jest 
afera Amber Gold, jeżeli są afery paliwowe i wiele 
innych rzeczy, jeżeli w Policach przedstawia…

(Rozmowy na sali)
Państwo Drodzy, proszę, nie przeszkadzajcie. Ja 

nikomu nie przeszkadzałem.
I jeżeli są wykorzystywane karty do klubu… nie 

wiem nawet, jak to się nazywa, klub go-go czy jakoś 
inaczej, to co, ma się to przepuszczać?

Panowie, ja nie mam pretensji – mówię to publicz-
nie – do pani minister Pitery, że przed wyborami 
miałem tyle kontroli. A mogłem przecież krzyczeć, że 
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(senator S. Kogut) Tak.
…Pana senatora Biereckiego, bo chciałem mu 

dodatkowo uświadomić jedną bardzo istotną kwe-
stię, może dwie, ale pierwszą taką, że Trybunał 
Konstytucyjny jest rzeczywiście sądem, tylko sądem 
prawa, a nie sądem klientów, i to jest istotna różnica. 
Sądem prawa, czyli ustaw, które się sądzi w stosun-
ku do konstytucji. Czyli jeśli sądzi, to sądzi parla-
mentarzystów, ich sądzi trybunał. I proszę państwa, 
przecież taki samorządowiec nie ma nawet uprawnień 
do wniesienia skargi. W związku z tym nie ma inte-
resu prawnego. A interes prawny ma samorząd, który 
zaprasza pana prezydenta, niewątpliwie taki interes 
ma. W związku z tym proszę: jeśli są argumenty, to 
powinny to być argumenty poważne, merytoryczne, 
konstytucyjne. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia… Wracam do istoty samorządności 
i do istoty subsydiarności. Mówi się, że… Ja przecież 
konsekwentnie zarówno na posiedzeniu komisji, jak 
i dzisiaj mówiłem, że zarzucam kwestie wprowadze-
nia celowości, bo są ludzie, którzy…

(Rozmowy na sali)
…mają być nagle, z obrazą konstytucji, pozba-

wieni swoich funkcji, następuje przerwa funkcji ka-
dencyjnych, bo to jest najistotniejsza rzecz, i mają 
być powołani ludzie swoi, no i musi być instru-
ment… Bo to nie jest tak, Panie Senatorze Wielce 
Szanowny, że… Były kontrole, ale nie było zarzutu. 
To jest istotne. Bo gdyby były zarzuty i później pan 
się oczyścił z tych zarzutów, to znaczy, że trzeba było 
coś znaleźć. Ale przy celowości, czyli przy ocenie, 
zawsze można powiedzieć, że może lepiej było to 
czy lepiej tamto, to byłoby bardziej celowe, to mniej 
celowe… I teraz wracamy do istoty samorządności. 
Pan senator Bierecki powiedział, że właśnie ludzie 
tego oczekują. No zaraz, zaraz. Ludzie wybierają 
swoich przedstawicieli, którzy realizują właśnie to, 
czego oczekują ludzie. W innym przypadku nie będą 
wybrani ponownie. I to jest logiczne. Czyli to nie 
jest tak, że samorządowcy robią to, czego ludzie nie 
oczekują. Przecież samorząd to jest też rada, to nie 
jest tylko organ jednoosobowy, prezydent. To jest 
rada. Czy rada w takim razie też jest oderwana od 
ludzi i działa brew temu, czego chcą ludzie? No, tak 
argumentował to pan Bierecki, pan senator Bierecki. 
No, to chyba zupełne odwrócenie pojęć dotyczących 
istoty samorządności, chyba mamy tu do czynienia 
z jakimś totalnym nieporozumieniem. To właśnie na 
tym polega istota samorządności, że jest weryfikowal-
na w wyborach przez społeczeństwo lokalne. I na tym 
polega istota subsydiarności, że państwo przekazuje 
część swoich kompetencji samorządowi, żeby bardziej 
upodmiotowić te wspólnoty i żeby państwo stało się 
rzeczywiście państwem obywatelskim. I w tej ustawie 
jest uderzenie w te dwie podstawowe, istotne zasady. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

po tym pracownicy też się przekonali, że na każdą 
rzecz jest kontrola. Tak, na każdą rzecz. Ale jeżeli 
ktoś ma czyste sumienie, to nie powinien się bać. 
Wszyscy możemy dorabiać ideologię… Pan marsza-
łek, pan minister Borowski dobrze wie, że do każdej 
sprawy można dorobić ideologię i wszystkich można 
atakować. Teraz idzie taki frontalny atak na rząd… 
No, tak się składa, tak Pan Bóg dał, że ja jestem tu już 
czwartą kadencję i pamiętam niektóre wystąpienia, 
pamiętam niektóre blokady… Już zapomnieliśmy, ile 
blokowany był świętej pamięci pan Romaszewski, 
zanim został wicemarszałkiem? A dziś wszyscy go 
chwalimy. Pamiętam też czasy – powiem i o tym, 
żebyście nie pomyśleli, że tylko o jednym mówię – 
kiedy pan Niesiołowski był w PO i też był blokowany.

(Głos z sali: Skutecznie.)
Skutecznie. No, jak mówię, pamiętam różne cza-

sy i wiem, co się wtedy działo. Ale naprawdę nie 
wpadajmy w histerię i nie mówmy, że wszystko, co 
robi Prawo i Sprawiedliwość i wyśmienity rząd pani 
Beaty Szydło, co robi MSWiA, to jest źle. No, czy 
tam siedzą już tacy ludzie, tacy nieudacznicy – prze-
praszam panią minister za to słowo – jakby to byli 
sami niekompetentni ludzie… A superkompetentna 
była pani minister Piotrowska, jak rządziła? Była su-
perkompetentna, tak, superkompetentna…

(Rozmowy na sali)
Co pani ciągnie, Pani Senator? Podpisanie sprawy 

imigrantów?
(Senator Grażyna Sztark: No i co?)
No i co? No i możemy dalej dyskutować wiele 

rzeczy. Możemy teraz Francję przypomnieć, gdzie 
następny polski kierowca zginął… Tego wątku to ja 
już nie ciągnę, naprawdę nie ciągnę…

Dziękuję, Panie Marszałku, bo naprawdę nie chcę 
wątku za daleko pociągnąć. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
(Głosy z sali: Nie! Nie!)
…wyczerpana… Jeszcze się ktoś zapisał, tak?
(Senator Marek Borowski: Pan senator Zientarski.)
Pan senator Zientarski, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Przepraszam…
(Senator Piotr Zientarski: Drugie przemówienie.)
…nie dopisałem pana u siebie… Proszę bardzo, 

ma pan głos.

Senator Piotr Zientarski:
Szkoda że nie ma pana…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 5 minut.)
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji  
Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie ukrywam, że dyskusja była bardzo interesu-

jąca i pouczająca. Chciałbym do niektórych wątków 
się odnieść.

Po pierwsze, padły tutaj bardzo ciekawe sfor-
mułowania i konstatacje odnośnie do Trybunału 
Konstytucyjnego, Panie Senatorze. Ta przewidy-
walna linia orzecznicza to jest ciekawe zagadnie-
nie. Właśnie dopóki Trybunał Konstytucyjny był 
tak sprofilowany, że można było jego orzeczenia 
i wyroki przewidzieć, dopóki obóz polityczny, który 
rządził, mógł je przewidywać, dopóty wszystko było 
dobrze. Teraz, kiedy jest inaczej, jest problem. Ale 
to jest jeden wątek.

(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak!)
Drugi dotyczy konstytucji. Ta dyskusja o przyję-

ciu zorganizowanym z okazji jubileuszu Trybunału 
Konstytucyjnego trochę chyba poszła w niewłaści-
wą stronę. Bo trzeba przywołać art. 191 konstytucji 
i on pokaże, na czym polega problem tak naprawdę. 
Otóż chciałbym przypomnieć, że zgodnie z zapisem 
art. 191 ust. 1 pkt 3 z wnioskiem w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego 
wystąpić mogą m.in. organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego. I teraz jak to jest? Taka 
relacja…

(Senator Piotr Zientarski: Stanowiące.)
Taka relacja samorządu Gdańska, tutaj omawiana, 

z Trybunałem Konstytucyjnym… A jeżeli będzie taka 
sytuacja, że rada miejska Gdańska wystąpi do trybu-
nału ze sprawą, której rozstrzygnięcia będzie ocze-
kiwała, to jak to traktować? Proszę, Panie Senatorze 
i Wysoki Senacie, przemyśleć tę sprawę, bo ona jest 
bardzo poważna. To jest bardzo poważny problem. To 
nie jest kwestia obiadu. To jest rzeczywiście kwestia 
konstytucyjna, bardzo poważna.

(Senator Piotr Zientarski: Ale może tylko złożyć 
wniosek.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pozwólmy spokojnie się wypowiedzieć.)

Panie Senatorze, złoży wniosek i będzie oczeki-
wała przychylnego rozstrzygnięcia.

Jeszcze raz muszę wrócić na króciutko do 
kwestii, która była przedmiotem zupełnie niesto-
sownego zarzutu w stosunku do rządu, do Prawa 
i Sprawiedliwości, że Sejm śmiał zmienić rządowy 
projekt ustawy. Proszę nie odmawiać izbie niższej 
parlamentu, Sejmowi, prawa do kształtowania ustaw. 
W przeciwnym razie to rząd by wydawał rozporzą-
dzenia z mocą ustawy. To jest jednak ustawa sejmowa. 
Sejm ma prawo zmienić przedłożenie rządowe i zmie-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w dyskusji?
Pan senator Chróścikowski. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wielu z nas w tej sali to samorządowcy, a jak 

nawet nie, to są byłymi samorządowcami. Powiem 
szczerze, że na pewno samorządy nie powinny się bać 
żadnej kontroli. Uważam, że dzisiaj instytucje, które 
funkcjonują i funkcjonowały, często nadużywają in-
terpretacji w niektórych przypadkach.

Pan senator tutaj wspomniał o celowości. A ja 
znam wiele przypadków, które były w tych ostatnich 
latach, kiedy stosowane było kryterium celowości. 
I wie pan, kto tak robił? Urząd kontroli skarbowej. 
I często uzasadniał konieczność zwrotu środków fi-
nansowych tym, że niecelowo były wydatkowane 
publiczne pieniądze. I stosował to przez te ostatnie 
lata. Ja nie chcę wymieniać firm, instytucji, które się 
skarżyły do nas, jak była traktowana celowość przez 
UKS. Tyle mam do dodania.

(Senator Piotr Zientarski: Czyli potwierdza pan 
moją argumentację?)

Przez 8 lat celowość była stosowana przez urząd 
kontroli skarbowej.

(Senator Piotr Zientarski: Nadużywano. Właśnie 
o to chodzi.)

(Dźwięk dzwonka)
(Senator Piotr Zientarski: Pan potwierdził moje 

obawy.)
(Głos z sali: Ciii!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan ma głos. Już, tak?
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos?
Skoro nie, to stwierdzam, że lista mówców została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie 
złożyli pan senator Czerwiński, pan senator Bierecki 
i pani senator Zdrojewska.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Skoro tak, to proszę bardzo o zabranie głosu.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Proszę pana sekretarza o przedstawienie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz 
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie!
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na czterdziestym trzecim po-
siedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych 
innych ustaw, druk senacki nr 528, odbędzie się jutro, 
22 czerwca, o godzinie 8.15 w sali nr 217.

I drugi komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Środowiska w sprawie 
rozpatrzenia wniosków złożonych w trakcie debaty 
plenarnej do ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych odbędzie 
się jutro, 22 czerwca, o godzinie 8.15 w sali nr 176. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę w obradach Senatu.
Wznowienie posiedzenia nastąpi jutro o godzi-

nie 9.00.

nił je w paru punktach, o czym rozmawialiśmy. 
Proszę się temu nie dziwić, proszę nie odmawiać 
Sejmowi tego prawa, bo to by było zakwestionowa-
nie pewnych bardzo istotnych zasad ustrojowych. 
Na to nie można się zgodzić i z tego ani rząd, ani 
Sejm nie powinien się tłumaczyć, bo to jest natu-
ralna sytuacja.

Już nie chcę wchodzić w inne wątki, bo jest późno, 
ale na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że słuchając 
bardzo uważnie wszystkich wystąpień, zwłaszcza le-
wej strony sali senackiej, utwierdzałem się w przeko-
naniu – myślę, że jeżeli ktoś z zewnątrz, jeżeli Polacy 
słuchali tej debaty albo będą się z nią zapoznawali, 
to może podzielają bądź podzielą moje przekona-
nie, które umacniało się w czasie przysłuchiwania 
się dyskusji – że ta ustawa jest bardzo potrzebna. Im 
dłużej słuchałem tego, co państwo mówiliście, tym 
bardziej się utwierdzałem w przekonaniu, że to jest 
naprawdę ważny krok, może nawet bardziej pożądany 
i ważniejszy krok niż wydawało się przed tą debatą. 
Obrona prawa do niegospodarności w samorządach, 
która pobrzmiewała tu w tym ataku na kryterium 
gospodarności, pokazuje, o co tu rzeczywiście cho-
dzi. Naprawdę zastanówcie się państwo nad tym, czy 
warto.

To nie jest zamach na samorządność, to jest usta-
wa, która ma być istotnym instrumentem we wzmac-
nianiu uczciwości, gospodarności samorządów, czyli 
tego, czego oczekują obywatele, tego, czego wszyscy 
oczekujemy od publicznych instytucji, także od sa-
morządów. W tej dyskusji, używając takich argu-
mentów, nie zyskacie państwo poparcia społecznego, 
jestem o tym przekonany. Społeczeństwo oczekuje 
uczciwości w samorządach, uczciwości wszędzie, 
ale tu mówimy o samorządach. Gospodarność to 
właśnie uczciwość. Dlatego naprawdę cieszę się, że 
mogłem dzisiaj przed Wysokim Senatem stanąć, 
prezentować tę ustawę i bronić jej zapisów. Dziękuję 
bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 58)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, Adam 
Bielan, Michał Seweryński i Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrek-
tywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej i zawarty jest w druku nr 520, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 520 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdania z posie-

dzeń 2 komisji – najpierw było posiedzenie Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, a następ-
nie było posiedzenie połączonych Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – które 
procedowały nad tym aktem prawnym.

Niniejszy projekt dyrektywy jest tak naprawdę 
pierwszym aktem legislacyjnym opracowywanym 

w ramach koncepcji europejskiego filaru praw so-
cjalnych. Jego głównym celem ma być realizacja 
zasady równości mężczyzn i kobiet pod względem 
szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pra-
cy. Dyrektywa ta ma także umożliwić rodzicom 
i innym osobom sprawującym opiekę lepsze godzenie 
pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. 
Dyrektywa, którą proponuje w tej chwili Bruksela, 
zawiera szereg regulacji, które tak naprawdę w pol-
skim prawie już są z powodzeniem implementowane 
i realizowane od lat, m.in. proponuje się: wprowa-
dzenie urlopu ojcowskiego, wzmocnienie roli urlopu 
rodzicielskiego, wprowadzenie urlopu opiekuńczego, 
rozszerzenie możliwości korzystania z elastycznych 
form pracy dla pracujących rodziców opiekujących się 
dziećmi w wieku do dwunastego roku życia, dla pra-
cowników opiekujących się poważnie chorymi, wpro-
wadzenie rozwiązań z tzw. dyrektyw równościowych, 
zakaz dyskryminacji, ochronę przed zwolnieniem 
i ciężar dowodu, sankcje, ochronę przed negatywnym 
traktowaniem, rozszerzenie praw pracowniczych.

Generalnie trzeba powiedzieć, że komisje pod-
czas posiedzeń podnosiły zasadność polityki pro-
rodzinnej, która powinna być realizowana z dużym 
entuzjazmem na terenie wszystkich krajów europej-
skich. Niemniej zwrócono uwagę – i to jest jak gdy-
by najważniejsza przesłanka podjęcia dzisiejszego 
rozstrzygnięcia o niezgodności z zasadą pomocni-
czości projektu tej dyrektywy – na to, że dyrektywa 
w sposób istotny i bardzo głęboki wkracza w kom-
petencje państw narodowych w zakresie regulacji 
prawa krajowego. W szczególności, na co zwracam 
państwa uwagę, w niniejszej opinii, którą komisje 
wypracowały i przedstawiły, wskazuje się, że tym 
najbardziej jaskrawym przykładem nadmiernej in-
gerencji w systemy prawne państw członkowskich 
jest przepis zakazujący przeniesienia co najmniej 4 
miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica. 
Oznacza on bowiem, że w pierwszym roku po poro-
dzie rodzice już nie będą mogli swobodnie wymieniać 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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(senator sprawozdawca R. Majer) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Majer:
Bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo! Rzeczywiście Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pan minister 
Szwed w ramach zapytań odpowiedział, że w przy-
padku urlopu rodzicielskiego… Bo trzeba to roz-
różnić. To, co mamy w prawie polskim pod nazwą 
urlopu ojcowskiego, czyli te płatne 2 tygodnie, które 
każdy ojciec może wykorzystać, jest wykorzystywa-
ne przez 53% ojców. I to jest, jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, że jest to niedawna regulacja, jak się 
wydaje, dużo. Natomiast z samego urlopu rodziciel-
skiego, który jakby następuje po tym okresie, czyli 
w późniejszych miesiącach, kiedy rodzice mogą się 
wymieniać, jak dotąd korzysta 1% ojców. Niemniej, 
jak podkreśliło ministerstwo rodziny, zresztą wyni-
kało to też z dyskusji na posiedzeniu komisji, bie-
rze się to, po pierwsze, z tego, że są to niedawne 
uregulowania, czyli te urlopy tacierzyńskie to jest 
w prawie polskim stosunkowo świeże rozwiązanie, 
a po drugie, z modelu rodziny, który nadal funk-
cjonuje w Polsce, modelu, w którym przypisuje się 
opiekę nad dzieckiem w pierwszym okresie jego 
życia głównie matce.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa o ciszę.
Pan Antoni Szymański. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Czy pan senator zgodziłby się z poglądem, że 

wprowadzenie tej dyrektywy godziłoby w dobro 
małoletnich dzieci? W takiej sytuacji… Wyjaśnił 
pan, że w tej chwili 1% ojców korzysta z tego urlopu. 
Można zakładać, że nieco by się to zwiększyło, ale 
duża część ojców, z różnych względów, nie z niechęci 
do opieki nad dzieckiem, ale głównie ze względu na 
organizację pracy, będzie rezygnowała z tego urlopu. 
Wówczas dziecko traciłoby opiekę rodzicielską przez 
4 miesiące. I główną poszkodowaną osobą w wyniku 
wprowadzenia tejże dyrektywy byłoby małoletnie 
dziecko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

się w opiece nad dzieckiem, gdyż jeśli mężczyzna nie 
skorzysta z 4 miesięcy urlopu, jego część przepadnie.

Drodzy Państwo, ja przypomnę, że w dzisiejszym 
prawie polskim mamy taką sytuację, że z tego 12-mie-
sięcznego okresu, który łączy urlop macierzyński 
i rodzicielski, mogą korzystać zamiennie zarówno 
ojciec, jak i matka dziecka, opiekunowie tego dziec-
ka. Według propozycji dyrektywy, którą w tej chwili 
omawiamy, ta zamienności nie będzie do końca moż-
liwa, tzn. dyrektywa zmusza ojców do wykorzysta-
nia przynajmniej 4 miesięcy z tego 12-miesięcznego 
okresu, kiedy rodzice pozostają z dzieckiem. Jeżeli 
ojciec nie wykorzysta tych 4 miesięcy, te 4 miesiące 
po prostu przepadają. Czyli jak gdyby regulacja unijna 
idzie wbrew prawu krajowemu, które jest bardziej 
elastyczne w tej chwili, bo teraz z tego urlopu mogą 
korzystać zarówno matka, jak i ojciec.

Z tego względu, że te zapisy zdaniem Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale także zda-
niem komisji, uwsteczniają nasze regulacje praw-
ne, powodują, że stają się one bardziej sztywne, 
a w związku z tym w poważny sposób ograniczają 
uprawnienia naszych obywateli do korzystania np. 
z tego urlopu rodzicielskiego, połączone komisje pro-
ponują, by Wysoki Senat przyjął opinię o niezgod-
ności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rów-
nowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów, która jednocześnie uchyla 
dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253. Ja pań-
stwu też takie rozstrzygnięcie rekomenduję. Bardzo 
dziękuję.

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 upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Ryszarda 
Majera.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Mieczysław Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, proszę powiedzieć: czy na posie-

dzeniu komisji przedstawiono dane, jak wielu ojców 
korzysta z tej możliwości, żeby wziąć urlop rodzi-
cielski zamiast matki, i na jaki średnio okres jest on 
brany?
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Moje pytanie jest takie: czy resort, który pan repre-
zentuje, prowadzi jakieś prace w tym zakresie i czy 
zamierza stopniowo wydłużać okres obowiązkowy 
dla każdego z rodziców? Jeśli się tego nie zrobi, to ten 
1%, o którym się dowiedzieliśmy, będzie już stałym 
osiągnięciem. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Od września 2016 r. działa Komisja Kodyfikacyjna 

Prawa Pracy. Ja przypomnę, że rozmawiamy o re-
gulacji, która jest obecnie przedmiotem… o regu-
lacji zawartej w kodeksie pracy. Działa Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która pracuje nad syste-
mowymi rozwiązaniami, również rozwiązaniami do-
tyczącymi działu VIII kodeksu pracy, czyli przepisów 
o ochronie uprawnień związanych z rodzicielstwem. 
Jest to regulacja, która w ogromnym zakresie jest, 
można powiedzieć, oparta na rozwiązaniach przyjmo-
wanych na poziomie prawa unijnego. Tak jest, jeżeli 
chodzi o obowiązujące dzisiaj przepisy. Przypomnę, 
że urlop rodzicielski jest rozwiązaniem wprowadzo-
nym z inicjatywy Unii Europejskiej. Mam tutaj na 
myśli dyrektywę w sprawie urlopów rodzicielskich. 
Jestem szefem tej komisji kodyfikacyjnej i mogę po-
wiedzieć, że sugestie unijne komisja kodyfikacyjna 
uwzględnia jako jeden z najistotniejszych kierunków 
proponowanych rozwiązań. I ten element również 
będziemy brali pod uwagę.

Oczywiście zastanawiamy się nad tym, w jaki 
sposób można by było tę ideę, która jest, powiedz-
my, przedmiotem dzisiejszej dyskusji, czyli ideę tzw. 
nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego, zre-
alizować. W różny sposób można by to zrealizować. 
Można by to zrealizować, powiedzmy, w ramach tej 
puli urlopu rodzicielskiego, która już dzisiaj jest za-
pisana w kodeksie pracy, ale to by się odbyło kosztem 
uprawnień, z których, jak była o tym mowa wcze-
śniej, korzystają w 99% kobiety pracujące, pracow-
nice. Można sobie wyobrażać realizację tej idei w ten 
sposób, że zwiększamy pulę urlopu rodzicielskiego 
przysługującego ojcu wychowującemu dziecko, ale 
to się wiąże oczywiście z bardzo istotnymi koszta-
mi dodatkowymi. Można sobie wyobrażać również 
realizację tej idei w ten sposób, że zwiększamy pulę 
urlopu rodzicielskiego, który w Polsce i tak jest już re-
latywnie długi. Prawda? Musimy pamiętać o tym, że 
my w pewnym sensie wyprzedzamy standardy, które 

Senator Ryszard Majer:

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Konkluzja pana 

senatora Szymańskiego jest jak najbardziej słuszna. 
Rzeczywiście ograniczenie elastyczności w zakre-
sie swobodnego podejścia do urlopu rodzicielskiego 
przez oboje rodziców w warunkach polskich oznacza-
łoby tak naprawdę utratę 4 z 12 miesięcy. Traciłoby 
na tym oczywiście małoletnie dziecko, ale traciłaby 
też cała rodzina, która opiekuje się dzieckiem i je 
wychowuje. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Jest z nami pan Marcin Zieleniecki, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu opinii?

Jeśli tak, to zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Chciałbym tylko powiedzieć, że popieram to sta-

nowisko. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Borowski.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, ja rozumiem, że gwałtowne 

wprowadzenie zasady przemienności opieki nad 
dzieckiem w czasie minimum 4 miesięcy byłoby ry-
zykowne i rzeczywiście mogłoby spowodować pewną 
utratę korzyści wynikających z 12-miesięcznej opieki. 
Byłoby to ze szkodą dla dziecka.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Bo dzisiaj rzeczywiście jest tak, że urlop rodzicielski 
jest w pewnym sensie powiązany z urlopem macie-
rzyńskim. Jak popatrzymy na tryb udzielania urlopu 
rodzicielskiego, to zobaczymy, że w pewnym sen-
sie pierwszeństwo decyzji co do tego, kto skorzysta 
z urlopu rodzicielskiego, przysługuje kobiecie, dlatego 
że matka dziecka w okresie pierwszych 21 dni po 
porodzie ma możliwość złożenia wniosku o udzie-
lenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 
I wówczas ten urlop przypada bezpośrednio po zakoń-
czeniu urlopu macierzyńskiego. W pewnym sensie 
przepisy ustanawiają zasadę, że to kobieta decyduje 
o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i co do zasady 
korzysta z urlopu macierzyńskiego, który służy nie 
tylko opiece nad dzieckiem w pierwszym okresie ży-
cia dziecka, ale też regeneracji sił po porodzie. Mamy 
też przepisy, które umożliwiają odstąpienie od tej 
pierwotnej decyzji kobiety. Ta możliwość odstąpie-
nia jest uwarunkowana głównie sytuacją zawodową. 
Ta sytuacja zawodowa może ulec zmianie w trakcie 
okresu korzystania z urlopu czy to macierzyńskiego, 
czy rodzicielskiego, w związku z czym małżonkowie 
mogą uznać, że lepszym rozwiązaniem jest rozwiąza-
nie takie, w którym część urlopu macierzyńskiego, po 
zakończeniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po 
porodzie i po wykorzystaniu tej części przez kobietę, 
może wykorzystać ojciec dziecka. Ojciec dziecka 
może wykorzystać w takiej sytuacji również urlop 
rodzicielski. 

Dzisiaj obowiązujące przepisy dają dużą elastycz-
ność, ale wymagają uwzględniania sytuacji zawodo-
wej i pewnego uzgodnienia pomiędzy małżonkami 
w tym zakresie. Uważamy, że to jest dobre rozwią-
zanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytania zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę.

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

Przyznam, że ja traktuję ten projekt dyrektywy jako 
jeszcze jedną próbę wkraczania przez organy unijne 
w sferę obyczajowości, do której te organy nie powin-
ny mieć wstępu, bo poruszają się jak słoń w składzie 
porcelany w tej sferze.

Próba stworzenia jednolitego społeczeństwa „bez 
płci”, powszechnej szczęśliwości wbrew biologii jest 
tutaj widoczna. Proszę państwa, co to ma wspólnego 
z dobrem dziecka? Ja tego nie rozumiem w ogóle. Ta 
odpowiedź jest oczywiście słuszna merytorycznie, ale 
według mnie zbyt mało ostra. Powinniśmy zapropo-
nować Unii Europejskiej, żeby poszła jeszcze dalej. 
Dlaczego dla mężczyzny nie może być przymusu 

Unia Europejska określiła w dyrektywie w sprawie 
urlopów rodzicielskich. Teoretycznie można sobie 
również wyobrazić wydłużenie urlopu rodzicielskie-
go o taki 4-miesięczny urlop przyznawany zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom, ale tak jak powiedzia-
łem, to się już wiąże z daleko idącymi dodatkowymi 
kosztami.

Tak że bierzemy pod uwagę te czynniki, niemniej 
jednak, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o nasze 
stanowisko w odniesieniu do tego projektu uchwały, 
to my tę uchwałę popieramy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Chce pan dopytać?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, ja nie jestem zwolennikiem za-

łatwiania tej sprawy poprzez wydłużanie urlopu, nie 
tylko ze względu na koszty, ale także ze względu 
na wypadanie z rynku pracy po prostu. No, można 
powiedzieć, że najprostsze… Rozumiem oczywiście 
społeczny problem, jaki tutaj jest, ale najprostsze roz-
wiązanie polega na tym, żeby w ramach tych 12 mie-
sięcy pojawił się pewien okres nieprzenoszalny – nie 
od razu 4 miesiące, ale, powiedzmy, miesiąc. Za rok 
czy za 2 lata będą to 2 miesiące, za 3–4 lata – 4 mie-
siące itd. Albo i na tym się już to skończy. Mnie 
chodzi o to, czy jest taki plan, czy też takiego planu 
nie ma.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Oczywiście, tak jak powiedziałem, tego typu 

rozwiązanie rozważamy. Przecież nawet mówiłem 
o jednym z możliwych scenariuszy polegającym na 
tym, że w ramach tej puli urlopu rodzicielskiego wy-
odrębnia się pewną część nieprzenoszalną. Jest to 
jedno z możliwych rozwiązań. Rozważamy to rozwią-
zanie, ale uważamy, że dzisiaj obowiązujące przepisy 
zapewniają większą elastyczność, tzn. dają możliwość 
wykorzystania urlopu rodzicielskiego również przez 
ojca, ale w zależności od tego, jak wygląda sytuacja 
zawodowa, najogólniej rzecz biorąc, obojga rodziców. 
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(senator J. Czerwiński) nych państwach. Jak wiemy, model rodziny wygląda 
w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej różnie. Prawda? Są państwa, w których 
obowiązki związane z wykonywaniem pracy zawo-
dowej i z opieką nad dziećmi są, można powiedzieć, 
równomiernie rozłożone pomiędzy małżonków, ale 
są też państwa, gdzie jednak obowiązuje bardziej 
tradycyjny model rodziny, w którym takiej symetrii 
nie ma, bo obowiązek pracy zawodowej w większym 
stopniu spoczywa na ojcu, podczas gdy matki, rów-
nież pracujące, łączą pracę zawodową z wychowywa-
niem dzieci. Tak więc my patrzymy na model rodziny 
obowiązujący w Polsce. No, my należymy raczej do 
tych krajów, gdzie obowiązuje taki tradycyjny rozkład 
ról między ojcem i matką dziecka, a więc wydaje mi 
się, że ten element musimy brać pod uwagę.

I na jeszcze jedną rzecz zwróciłbym uwagę, wła-
śnie na tle wystąpienia pana senatora. Wydaje mi 
się, że my w pewnym sensie godzimy się z tym, że 
pewne rozwiązania są niejako narzucane przez Unię 
Europejską. Ja przecież mówiłem o tym, że sama idea 
urlopu rodzicielskiego wynika z dyrektywy unijnej. 
Ona została określona w dyrektywie w sprawie urlo-
pów rodzicielskich. Niemniej jednak nie godzimy 
się na nadmierną drobiazgowość tej regulacji unij-
nej. I właściwie ta uchwała, nad którą dzisiaj deba-
tujemy, jak gdyby podkreśla to, że oczekiwania Unii 
Europejskiej w odniesieniu do ustawodawcy krajo-
wego są po prostu nadmierne. Ta ingerencja prawa 
unijnego jest zbyt drobiazgowa. Tak że tak właśnie od-
czytywałbym ideę wynikającą z projektu tej uchwały.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Augustyna, 
to oczywiście można powiedzieć, że już z samej treści 
tego przepisu dyrektywy wynika, że mówimy w pew-
nym sensie o normie o charakterze semiimperatyw-
nym, tzn. normie, która daje możliwość stosowania 
w prawie krajowym rozwiązań korzystniejszych, 
niemniej jednak musimy też mieć świadomość tego, 
że wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a my te 
koszty mamy…

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, przepraszam, ale miałem wraże-

nie, że próbowano nas wprowadzać w błąd, kiedy mó-
wiono o tym, że przyjęcie dyrektywy wymuszałoby 
na nas skrócenie dotychczas obowiązującego urlopu. 
Nie zgadzam się z tym twierdzeniem.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Akurat z tą tezą nie mogę się zgodzić, dlatego że 

myśmy na forum komisji, także jeżeli chodzi o prace 
w Sejmie, prezentowali stanowisko, że jest możliwe… 

karmienia piersią? Zaczniemy wreszcie wyrównywać 
role społeczne poszczególnych płci.

Panie Ministrze, niech się pan nie tłumaczy z rze-
czy oczywistych – po prostu biologii się nie da zmie-
nić. Z tej biologii wynikają pewne fakty obyczajowe. 
U nas na szczęście to jest jeszcze poukładane nor-
malnie. Jak Unia chce iść w jakimś innym kierun-
ku, to niech poszczególne państwa zachodnie robią 
to po prostu na własny rachunek, a my bądźmy jak 
najdalej od tego. I bądźmy normalnym, zdrowym 
społeczeństwem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pytanie… Rozumiem, że to była tylko opinia 

wyrażona przez pana.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tam był znak zapy-

tania na końcu.)
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę. 

A potem pan minister się odniesie do wypowiedzi.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, 2 pytania. O ile dobrze znam 

realia europejskie, to nie jest tak, że jeżeli zakłada się, 
iż musi być według dyrektywy minimum 9 miesięcy 
płatnego urlopu rodzicielskiego, to kraj członkowski 
nie może wprowadzić czy utrzymać rozwiązań ko-
rzystniejszych. Tak więc jak my mamy 12 miesięcy, 
to możemy mieć te 12; nie możemy mieć mniej niż 
9 miesięcy. To po pierwsze. I prosiłbym, żeby się 
pan minister do tego odniósł. Oczywiście możemy 
wprowadzić więcej jeszcze.

I drugie pytanie. Jakie inne kraje uznały niezgod-
ność tej dyrektywy z zasadą pomocniczości i jakie są 
realne szanse jej zablokowania? Bo są odpowiednie 
przepisy, które to regulują. Jak pan ocenia te szanse 
na podstawie tego, jak zachowują się inne kraje?

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Ja najpierw odniosę się do pytania pana senatora 

Czerwińskiego. Myślę, że można by było dodatkowo 
pewne argumenty podać. Sytuacja… To jest w pew-
nym sensie dyrektywa, która dotyczy również pew-
nego modelu rodziny realizowanego w poszczegól-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) I tutaj chciałbym zapytać o to, czy państwo prze-
widujecie jakieś miękkie działania w tej sprawie, czyli 
np. propagowanie tego, żeby ojcowie angażowali się 
od początku, od urodzenia dzieci w opiekę nad nimi. 
Nie mówię o tych rozwiązaniach, o których wypo-
wiedziałem się krytycznie, jeśli chodzi o dyrektywę. 
Ale na pewno zaangażowanie ojców w opiekę, wycho-
wanie dziecka od początku jest sprawą niezmiernie 
ważną. I tu pozwalam sobie podkreślić raz jeszcze 
ten Dzień Ojca, który jest jutro, który jest ważny i nie 
powinien być zapomniany, bo przypomina o ważnej 
roli, podstawowej roli każdego ojca.

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mogę długo 

o tym mówić, bo można by było spojrzeć na ten pro-
blem także od strony historycznej. Gdybyśmy popa-
trzyli na ewolucję przepisów kodeksu pracy w dzia-
le VIII, a nawet na ewolucję tytułu tego działu… 
Przypomnę, że pierwotnie dział VIII kodeksu pracy 
był zatytułowany „Ochrona pracy kobiet”. I w ramach 
tych przepisów mieliśmy właśnie m.in. regulację do-
tyczącą urlopów macierzyńskich. Można powiedzieć, 
że te przepisy od połowy lat dziewięćdziesiątych prze-
szły daleko idącą ewolucję. To znaczy kiedy dzisiaj 
patrzymy na tytuł przepisów działu VIII, to widzimy, 
że brzmi on już: uprawnienia związane z rodziciel-
stwem. Ustawodawca wyraźnie wskazuje na to, że 
z dobrodziejstw tych przepisów korzystają już nie tylko 
kobiety pracujące, ale także ojcowie. To nie jest pusta 
idea, to jest, można powiedzieć, pewien znak ewolucji, 
jaką przeszły również szczegółowe przepisy zawarte 
w dziale VIII kodeksu pracy. Nawet jeżeli spojrzymy 
na samą konstrukcję urlopu macierzyńskiego, to zo-
baczymy, że przecież możliwość wykorzystania tego 
urlopu przez ojca dziecka pojawiła się niedawno.

Kolejnym wyrazem tej ewolucji przepisów była 
idea urlopu rodzicielskiego, który co do zasady jest 
adresowany do obojga rodziców. Urlop ojcowski, 
przypomnę, to jest przecież rozwiązanie zastrzeżone 
wyłącznie dla ojców wychowujących dziecko. Tak że, 
tak jak mówię, jest to wyraz wsparcia tej tendencji, 
o której wspomina pan senator, tendencji do tego, aby 
z tych uprawnień korzystali również ojcowie wycho-
wujący dziecko. Obowiązujące zaś dzisiaj przepisy 
wymagają współdziałania między matką dziecka a oj-
cem wychowującym dziecko i pewnego porozumienia 

Zresztą przed chwilą wspominałem o tym, że możli-
wa jest implementacja tej dyrektywy w trojaki spo-
sób. Możemy to zrobić albo w ramach tej puli, którą 
mamy zapisaną w kodeksie – wtedy trudno by było 
mówić o pewnej semiimperatywności tych rozwią-
zań – albo wprowadzając dodatkowy urlop. Musimy 
też pamiętać, że w tym pierwszym rozwiązaniu to 
by się odbywało kosztem uprawnień, z których dziś 
co do zasady korzystają kobiety. Tak trzeba by było 
na to spojrzeć.

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie.)
Z kolei w przypadku tych dwóch kolejnych moż-

liwych scenariuszy mówimy jednak o dodatkowych 
kosztach rzędu nawet 3–6 miliardów zł rocznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

I pytanie zadaje pan…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale pan minister 

nie odpowiedział na jedno ważne pytanie.)
Czy pan minister ma jeszcze…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chodzi o inne 

kraje i możliwość zablokowania…)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
Marcin Zieleniecki:
Szczerze mówiąc, nie mam informacji na ten te-

mat. W formie pisemnej możemy panu senatorowi 
udzielić odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że tutaj 

padły bardzo poważne argumenty, które wskazują, 
że dyrektywa miałaby bardzo złe efekty, gdyby była 
zastosowana w Polsce. Ja zgadzam się m.in. z wypo-
wiedzią pana senatora Czerwińskiego, ale jednocze-
śnie chciałbym podkreślić moje zainteresowanie tym, 
aby ojcowie od początku jak najbardziej angażowali 
się w opiekę i w życie swojego dziecka. Dzisiaj roz-
mawiamy o tym problemie, a jutro jest Dzień Ojca. 
Ten Dzień Ojca wskazuje na bardzo ważną relację 
ojca z dzieckiem. 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) liwości urlopów właściwie wynikały z działalności 
i z akcji prowadzonej przez Platformę Obywatelską, 
więc mamy się czym pochwalić. One zmierzały do 
poszerzenia. Ale w sensie statystycznym jest tak, że 
trudno to ująć, i właściwie ministerstwo zrobiło tę 
statystykę, którą zresztą mam tutaj na tablecie, w ten 
sposób, że zawęziło zakres wiekowy, 20–39 lat, co 
jest rozsądne. Jak było napisane, 94% urodzeń jest 
w tym ujętych. Chciałbym tutaj wyrazić uznanie… 
Co wynika z tej statystyki? Mianowicie to, że w tym 
okresie – mniej więcej, bo tam jest mowa o latach 
od 2013 r., bo po prostu nie da się tego bardzo ściśle 
prowadzić, chyba że zrobiłoby się niezwykle obszerny 
dokument – z urlopów macierzyńskich korzystało 
mniej więcej 120–130 tysięcy matek rocznie. Z urlo-
pów rodzicielskich… Liczba urlopów rodzicielskich 
wzrasta, ale też przepisy się zmieniły, bo dodatkowa 
część urlopu macierzyńskiego przeszła – a mianowi-
cie 6 tygodni – w urlop rodzicielski. Więc statystyka 
mówi o 120–150 tysiącach osób, mniej więcej, ko-
rzystających rocznie, ale w tym jest tylko 1,5 tysiąca 
mężczyzn. To jest liczba, o którą głównie pytałem. 
Stopień wykorzystania urlopu rodzicielskiego przez 
mężczyzn jest znikomy. Zresztą pan minister i to po-
wiedział, i było to napisane. Jeżeli chodzi o urlopy 
ojcowskie, to według tych zestawień – tam są ujęte 
chyba 2 ostatnie lata – mniej więcej 15 tysięcy osób 
z nich korzysta. I tu jest jedyny moment, którego 
w tej statystyce nie rozumiem, a mianowicie tam jest 
napisane mniej więcej, że to 50% uprawnionych. Nie 
bardzo rozumiem, dlaczego tak jest. Wydaje się, że 
w odniesieniu do urlopów macierzyńskich, których 
liczba sięga 150 tysięcy, 15 tysięcy to jest – w każdym 
razie w stosunku do matek – raczej 10%.

Nie dywagując dalej na temat statystyk… Wynika 
z tego, że ojcowie w Polsce korzystają z tego właściwie 
w bardzo małym stopniu, w niewielkim stopniu. Jest 
następujące pytanie, zasadnicze, strategiczne pytanie: 
czy tak powinno być? Czy myśmy powinni dążyć do 
zmiany, a mianowicie do większego wykorzystania 
przez ojców urlopów, przede wszystkim rodziciel-
skich, ale również ojcowskich? Jak to ewentualnie 
przeprowadzić?

Na pewno stopniowa zmiana modelu rodziny 
i większa aktywność zawodowa kobiet sprzyjają temu 
i właściwie można to propagować, można prowadzić 
edukację, która by temu służyła. Ale rozwiązanie 
unijne jest rodzajem wymuszenia. Ja właściwie się 
z metodą wymuszenia zgadzam w tym sensie, że uwa-
żam, że znacznie większe – aczkolwiek stopniowo – 
wykorzystanie urlopów przez ojców byłoby korzystne 
i dla rodziny, i dla dziecka; i w ogóle dzieci by się 
rodziło więcej, bo być może szereg rodzin rezygnuje 
z dzieci dlatego, że ten ciężar spada jednak głównie 
na matkę, tzn. ciężar i opieki nad dzieckiem, i rezy-
gnacji z ambicji oraz prowadzenia pracy zawodowej.

odnośnie do tego, które z rodziców będzie korzystało 
z tych uprawnień. Tak że tak bym powiedział.

Oczywiście sama kwestia promocji korzystania 
z tych uprawnień przez ojców wpisana jest w szerszy 
kontekst normatywny. Dlatego, że tej idei służy wiele 
innych szczegółowych rozwiązań, które są zawarte 
w kodeksie pracy, tzn. rozwiązań m.in. dotyczących 
pewnych nietypowych form zatrudnienia, np. telepra-
cy, która wspiera łączenie pracy zawodowej z opie-
ką nad dziećmi, ale także takich form pracy jak np. 
praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak jak 
mówię, jest to szerszy kontekst normatywny. I ja do-
strzegam w Polsce, powiedziałbym, pewien deficyt, 
jeżeli chodzi o korzystanie z takich nietypowych form 
zatrudnienia umożliwiających właśnie łączenie roli 
pracownika oraz roli ojca wychowującego dziecko. 
Staramy się przy każdej możliwej okazji te rozwią-
zania promować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów ma jeszcze pytanie 

do pana ministra? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Mieczysława Augustyna.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Wacha. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Myśmy rozpatrywali dwukrotnie tę inicjatywę 

unijną i stanowisko komisji. Najpierw na posiedzeniu 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
później na posiedzeniu połączonych komisji. To 
pierwsze spotkanie miało miejsce mniej więcej 
2 tygodnie temu. Tam padło pytanie o stopień wy-
korzystania przez ojców możliwości brania urlopu 
i podczas tego posiedzenia minister zobowiązał się 
do odpowiedzi. Tę obszerną odpowiedź dostaliśmy 
na piśmie. Bardzo chciałbym za to podziękować, bo 
w krótkim terminie przyszła obszerna i porządna od-
powiedź, która… W ogóle to ona jest skomplikowana. 
W tym sensie skomplikowana, że w ostatnich latach 
przepisy właściwie z roku na rok się zmieniały. Takich 
sytuacji jest wiele i statystyczne ujęcie tego nie jest 
proste. Nawiasem mówiąc, zmiany poszerzające moż-
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(senator P. Wach) prowadzone. To trzeba zrobić, ponieważ to byłoby 
korzystne i właściwie generalnie szłoby w tę stronę, 
jak to Unia Europejska, być może zbyt arbitralnie, 
szczególnie co do tych 4 miesięcy, w tej dyrektywie 
przedstawiła. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę senatora Mieczysława 

Augustyna. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Po pierwsze, cieszę się, że właściwie nie było gło-

sów, w których by krytykowano intencje tej dyrekty-
wy unijnej. Bo równość kobiet i mężczyzn w zakresie 
wychowania dziecka i na rynku pracy chyba nie budzi 
specjalnych kontrowersji czy dyskusji i jesteśmy co 
do tego zgodni. Problem w tym, czy kraje unijne, 
w tym Polska, potrafią zagwarantować tę równość, 
czy my mamy ten problem i czy ten problem istnieje 
w Europie. Oczywiście on istnieje w Europie i stąd 
ta dyrektywa. A w jakim stopniu istnieje w Polsce, 
to słyszeliśmy przed chwilą, kiedy podawane były 
dane statystyczne. W największym stopniu istnie-
je w Polsce właśnie. Śladowe wykorzystanie urlopu 
rodzicielskiego przez ojców pokazuje, jak stereoty-
powe rozumienie ról kobiet i mężczyzn w zakresie 
wychowania dziecka w pierwszym okresie życia jest 
zakorzenione wśród Polaków – wśród senatorów, jak 
widzę po reakcjach, też.

Tak więc wydaje się, że dużych szans na to, żeby 
w przewidywanym terminie w Polsce były zmienione 
przepisy w tym kierunku, nie ma. I wtedy właśnie, 
próbując zagwarantować równość traktowania kobiet 
i mężczyzn, wkracza Europa. Właśnie wtedy, kiedy 
z poszanowaniem zasady pomocniczości nie można 
pewnych celów osiągnąć, robi się to za pomocą dyrek-
tywy. A więc argumentowanie, że my to sobie sami 
zrobimy, byłoby może słuszne, gdybyśmy udowodnili, 
po pierwsze, że w Polsce jest powszechna zgoda na to, 
żeby to zrobić, i po drugie, że rząd ma gotowy projekt, 
by w tym kierunku iść. Ani jedno, ani drugie nie ma 
miejsca. W związku z tym rozumiem opór, z którym 
się nie zgadzam, bo mam inne poglądy w tej sprawie, 
i rozumiem też konieczność wdrożenia tej dyrekty-
wy, ponieważ nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu 
krajach dzisiaj zrównanie praw kobiet i mężczyzn 
do wychowania dziecka w pierwszym okresie życia, 
po urodzeniu, i na rynku pracy w związku z tym, że 
większość kobiet, chociażby obyczajem, jest zmuszo-
na do tego, żeby korzystać w całości lub w większości 
z urlopu macierzyńskiego, jest niestety konieczne. 

Pytanie więc, czy zostawić to tylko czasowi, 
ewentualnie pewnej propagandzie, czy też stosować 
wymuszenie. Unia wprowadza wymuszenie. Jedyny 
przepis, który nam przeszkadza w tej dyrektywie, 
to jest zapis dotyczący 4 miesięcy – to rzeczywiście 
jest w pewnym konflikcie. Zadając swoje pytanie, 
pan senator Borowski bardzo słusznie powiedział, że 
właściwie to wymuszenie można by stosować stop-
niowo. I nie dyskutując w tej chwili bezpośrednio 
o naszym stanowisku, uważam, że w odpowiedzi 
na pytania w przeprowadzonej przez pana ministra 
Zielenieckiego dyskusji nad możliwymi rozwiązania-
mi, które by w silniejszy sposób propagowały, a nawet 
zmuszały ojców do brania urlopu… Oczywiście po 
okresie, który jest obowiązkowy dla matek, to jest 
bezdyskusyjne. W tej chwili ten okres obowiązkowy 
to jest 14 tygodni. Co do tego nie ma więc dyskusji. 
Ale wydaje mi się, że właściwie dyrektywa unij-
na nie jest absurdalna, ona nie idzie za daleko, ona 
idzie w kierunku, który popieram. Jesteśmy jednak 
w konflikcie ze szczegółowym zapisem i tu ewen-
tualnie można mówić, że my na tę żółtą kartkę się 
decydujemy lub nie. Ale według mnie korzystne by 
było i dobre by było, gdyby ministerstwo właściwie 
zobowiązało się do rozwiązań jednak, powiedzmy so-
bie szczerze, wymuszających. Bo w ramach dyskusji 
i rozmowy wewnętrznej to jest, po pierwsze, sprawa 
trudna, po drugie, nie wiadomo, w jakim tempie ten 
postęp następuje i czy w ogóle następuje. A wydaje 
mi się, że ponosimy na tym straty, również jeżeli cho-
dzi o demografię, a przede wszystkim jeżeli chodzi 
o pozycję i możliwości prowadzenia przez kobiety 
aktywnego życia i kontynuacji pracy zawodowej, bo 
jednak bardzo dużo kobiet pracuje.

Stąd też, właściwie wyrażając pewne uznanie mi-
nisterstwu za dość wszechstronne rozpatrzenie tego 
problemu i przedstawienie dobrych danych w dość 
trudnej sprawie, apelowałbym… Absolutnie nie zga-
dzam się z jakąś zasadniczą krytyką stanowiska unij-
nego, uważam, że ono jest słuszne, ale czy u nas ono 
jest potrzebne dokładnie w tym kształcie, w jakim 
jest zaproponowane – to jest dyskusyjne. Trudno więc 
powiedzieć, że nie ma tu żadnego konfliktu.

Kończąc właściwie, zwracam się do pana mini-
stra, po pierwsze, żeby to rozważył, a po drugie, żeby 
ten zespół intensywnie wypracował rozwiązania być 
może stopniowe, kroczące, o których wspominał pan 
senator Borowski, które by jednak wymuszały na 
ojcach, choćby nawet metodą lekkiego przedłużenia 
całości urlopu, o 2 miesiące ostatecznie, no… I tak 
nie wszyscy z tego skorzystają, bo nie ma przymusu 
korzystania. W związku z tym być może szacunki 
mówiące o kwocie 3–6 miliardów są przesadzone, bo 
tylko część… Nie wiem zresztą, jak te szacunki były 
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Zbigniew Cichoń.
Bardzo proszę.
Zapiszcie panu czas teraz.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Trzeba by sięgnąć do pewnych imponderabiliów 

związanych z istotą wolnego człowieka. Człowiek 
ma prawo być wolny i państwo może ingerować jedy-
nie wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne i dla jego 
dobra. Podobnie z rodziną. Państwo może ingerować 
jedynie dla dobra rodziny, czyli w sytuacjach skraj-
nych. A wszelkiego rodzaju tworzenie zarzutów, że 
w Polsce istnieją rzekomo wadliwe, złe stereotypy co 
do ról w wychowaniu dzieci, jest oparte na założeniach 
ideologicznych. Ja uważam, że akurat stereotypy co do 
wychowania dzieci w polskich rodzinach, polegające 
na tym, że głównie w pierwszym okresie życia, kie-
dy dziecko jest bardzo małe, bardzo nieporadne, jest 
związane bardziej z matką, są dobre. To jest dobry 
stereotyp. Nie każdy stereotyp jest zły i nie każdy na-
leży zwalczać. Myśmy przyjęli w ogóle złe rozumienie 
sformułowania „stereotyp”. I w imię tego w sposób zu-
pełnie ideologiczny podchodzimy do pewnych spraw.

Miałem ostatnio okazję uczestniczyć jako wy-
słannik Senatu w 2 międzynarodowych konferen-
cjach dotyczących przemocy wobec kobiet. I muszę 
powiedzieć, że z dumą odnotowałem fakt, że Polska 
zalicza się do państw, w których stosowanie prze-
mocy wobec kobiet jest bardzo rzadkie. A zatem 
jesteśmy, że tak powiem, w pozytywnej czołówce 
państw, w których kobieta uzyskuje należyty, sto-
sunkowo wysoki szacunek. W przeciwieństwie do 
tego, jak to wygląda w państwach, które właśnie idą 
za owymi nowomodnymi rozwiązaniami biorącymi 
swe korzenie i czerpiącymi głównie z ideologii gen-
der, w państwach skandynawskich, które owszem, 
z jednej strony chcą być państwami opiekuńczymi, 
i trzeba przyznać, że od strony finansowej rodzinę 
bardzo wspierają, ale z drugiej strony powodują da-
leko idącą ingerencję państwa w życie rodziny. I pań-
stwa skandynawskie na skutek tego bardzo często 
przegrywają sprawy przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka w kwestiach dotyczących ingeren-
cji w życie rodziny, zwłaszcza odbierania władzy 
rodzicielskiej i umieszczania dzieci w różnego ro-
dzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych. I te 
same państwa skandynawskie są również w czołówce 
państw, gdzie się stosuje przemoc wobec kobiet. No, 
tak że tu nie ma takich prostych przełożeń, o jakich 
się mówi, wskazując na piękne, chlubne założenia 
Unii Europejskiej.

Ja osobiście opowiadałbym się za przyjęciem tej 
dyrektywy. Ona absolutnie nie narzuca nam koniecz-
ności wydłużenia urlopu i w takim razie ponoszenia 
kosztów, o których tutaj była mowa. To nie jest wcale 
konieczne, bo można wybrać inny wariant, o czym 
mówił tu pan minister, wcale niezwiązany z kosztami.

Zgadzam się z panem senatorem Szymańskim 
w przededniu Dnia Ojca i jeszcze przypominam, że 
przecież my podkreślamy rolę ojca. Bardzo wdzięczny 
jestem senatorom, że prawie 1/3 Senatu zaangażowała 
się w konkurs „List do Ojca”. Po tych listach, które 
czytamy, widzimy, jak dzieci łakną tego ojcostwa, 
jak go pragną, jak tęsknią za silną obecnością ojca 
w wychowaniu. Rzecz jasna maluszki tego nie napi-
szą, ale to się rozciąga przecież na całe życie dzieci. 
Dlatego uważam, że ta dyrektywa ma sens i wcale 
nie kłóci się z naszymi dotychczasowymi dążenia-
mi. A ponieważ nie ma szans na zmianę krajowego 
porządku prawnego w tym zakresie, nawet łagodną, 
nawet rozłożoną w czasie, być może konieczne jest 
przyjęcie tej dyrektywy.

Nie usłyszeliśmy od pana ministra, jak reagują na 
to inne kraje. Nie usłyszeliśmy informacji na temat 
tego, jakie są szanse na zablokowanie dyrektywy. 
A więc ja pozwolę sobie na koniec wyrazić taką na-
dzieję, że niezależnie od tego, jaka będzie wola więk-
szości oraz opinia polskiego Senatu i Sejmu, ostatecz-
nie jednak ta dyrektywa wejdzie w życie z korzyścią 
dla kobiet na rynku pacy, z korzyścią dla dzieci, które 
będą miały prawo do bardziej zrównoważonej opieki. 
Bo w polskim systemie oznaczałoby to, że ojciec je-
dynie 1/3 tego okresu byłby obecny przy dziecku. Tak 
więc to jeszcze nie jest zrównanie tego czasu. Ale na 
pewno jest to bardzo duży postęp. Dlatego namawiam 
do przemyślenia, spokojnego przemyślenia swojej 
decyzji. Dyrektywa idzie w słusznym kierunku. Jak 
słyszeliśmy, nie kłóci się z poglądami rządu i jego 
długofalowymi, być może, dążeniami, chociaż nie 
ma jeszcze żadnych konkretnych propozycji. Sądzę, 
że warto tę dyrektywę poprzeć. Na pewno będzie 
to z korzyścią dla spójności małżeństw. Będzie to 
z korzyścią dla praw kobiet na rynku pracy. Będzie 
to z korzyścią dla dzieci. To chyba wystarczające 
argumenty, by w tym kierunku podążać.

A na koniec chciałbym powiedzieć, że w niektó-
rych wypowiedziach, co najmniej w jednej, widać 
było przy tej okazji takie antyeuropejskie nastawienie, 
tak jakby Unia chciała tymi przepisami komukolwiek 
w Polsce zrobić jakąkolwiek krzywdę. To nieprawda. 
To złe podejście. I to jest podejście bardziej do Unii 
w ogólności, aniżeli do omawianego tu problemu. To 
tym bardziej bulwersuje w kraju, w którym osiem-
dziesiąt parę procent jest za tym, byśmy byli w Unii, 
i widzi z tego korzyści. Tutaj też one by się pojawiły.
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(senator Z. Cichoń) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jarosław Obremski. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Jak mówimy o naszej Unii Europejskiej, to często 

mówimy o wartościach. Jedną z podstawowych war-
tości w Unii Europejskiej jest zasada pomocniczo-
ści. Mam wrażenie, że zasada pomocniczości bardzo 
często jest nadinterpretowana, a nawet rozumiana 
inaczej, niż to wynika z jej treści. Jak to się dzieje, 
że w tym przypadku Komisja Europejska poprzez 
dyrektywę próbuje powiedzieć następującą rzecz: to 
nie jest kompetencja parlamentów narodowych; par-
lamenty narodowe z takim problemem, jak długość 
i rozdzielenie urlopów macierzyńskich i niemacie-
rzyńskich, nie jest w stanie sobie poradzić. Ale to 
jest tylko fragment odpowiedzi, przejawu tego, że 
Komisja Europejska traktuje parlamenty narodowe 
jako ciała jakieś niepełne. 

Drugi element to jest łamanie zasady pomocni-
czości w momencie, w którym polski rząd, polski 
parlament tej zasady pomocniczości nie łamie. Polski 
parlament mówi coś takiego: rodzina decyduje, co 
dla niej jest optymalne, jeśli chodzi o podział rocz-
nego okresu macierzyńskiego. Mamy do czynienia 
z podwójnym złamaniem zasady pomocniczości: za-
równo w relacjach Komisja Europejska – parlamenty 
narodowe, jak i w stosunku do rodziny, która jest 
podmiotem, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji, bo taka 
decyzja powinna być podejmowana na tym poziomie.

Wczoraj mieliśmy burzliwą dyskusję o re-
gionalnych izbach obrachunkowych, o Karcie 
Samorządności. Zasada pomocniczości jest także 
wpisana … Według mnie jest tutaj coś, co jest rze-
czą dziwną. Abstrahuję już od tego, że można by 
przeprowadzić dyskusję dotyczącą merytoryczności 
tego zabiegu.

Proszę zwrócić uwagę, że być może – to jest 
pewnie temat na inną rozmowę – mamy do czynie-
nia i w Europie, i w Polsce, choć mam nadzieję, że 
w Polsce w mniejszym stopniu, z pewnym kryzy-
sem ojcostwa. I on niekoniecznie musi polegać na 
gorszej sprawności mężczyzn w przewijaniu w wy-
niku braku urlopów macierzyńskich. Według mnie 
kryzys ojcostwa wiąże się z czymś zupełnie innym, 
z pewnym przyzwoleniem na postawę Piotrusia Pana, 
z łatwością porzucania rodziny, z brakiem ojca wtedy, 
kiedy być może jest on potrzebny dziecku bardziej 
niż w pierwszym okresie życia, czyli w okresie do-
rastania. To jest problem. A my próbujemy wszystko 
ujednolicić. Być może w rozwoju dziecka jest faza, 
kiedy to matka decyduje o kształcie osobowości dziec-

Poza tym trzeba pamiętać, do czego Unia 
Europejska została powołana. Ona nie została po-
wołana do tego, żeby być żandarmem dla poszcze-
gólnych państw, a zwłaszcza sięgać tak daleko, żeby 
być tym żandarmem także w zakresie układania sobie 
życia rodzinnego przez małżonków i decydować na-
wet o tak drobnych, szczegółowych kwestiach, jak 
to, w jakich proporcjach ma być wykorzystywany 
urlop przez ojca, a w jakich przez matkę. No nie 
możemy doprowadzać do absurdów. Nawołuję do 
tego, żebyśmy szanowali nie tylko te rozwiązania, 
które wprowadza Unia Europejska i które często-
kroć niestety idą w poprzek tym prawom, które są 
gwarantowane przez trochę ważniejsze akty prawa 
międzynarodowego, jak chociażby przez Europejską 
Konwencję Praw Człowieka… I tak chociażby art. 8 
mówi o poszanowaniu życia rodziny, a art. 2 proto-
kołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka gwarantuje prawo do wychowania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi 
i moralnymi.

W związku z tym uważam tak: zostawmy kwestię 
ewentualnego podziału tego urlopu do decyzji rodzi-
ców. Rodzice najlepiej wiedzą, jak to zrobić, i nie ma 
sensu, żeby im w tym pomagać, a zwłaszcza przy-
muszać do określonych rozwiązań, które wynikają 
tylko i wyłącznie z pewnej ideologicznej przesłan-
ki, zgodnie z którą usiłuje się jakoś zacierać różnicę 
między mężczyzną i kobietą w sytuacji, kiedy sama 
natura, sama biologia decyduje o tych różnicach. Nie 
można stawiać sprawy na głowie. Owszem, fakt, że 
u nas te proporcje są nieco inne niż być może w więk-
szości państw Europy Zachodniej, może skłaniać do 
pewnej refleksji, ale pytanie jest takie, jaki wniosek 
z tego wynika. Czy wynika z tego wniosek, że u nas 
jest źle? Czy wynika z tego, że u nas jest lepiej? Ja 
uważam, że u nas jest lepiej. Trzymajmy się tego, 
co jest zdrowe, rozsądne, uświęcone wiekową trady-
cją i pozytywnym stereotypem. Cieszę się, że takie 
stereotypy w Polsce funkcjonują. Mówię to całkiem 
świadomie i odpowiedzialnie. Możecie mnie państwo, 
którzy uważacie inaczej, uznać za człowieka, który 
jest szowinistą męskim, aczkolwiek nigdy mnie takie 
zarzuty nie spotkały. Uważam, że Polska jest krajem, 
w którym kobieta ma należyty szacunek – wynika to 
z pięknej polskiej tradycji, jak również z kultu maryj-
nego. To wszystko są elementy naszej kultury, które 
dają kobiecie należytą pozycję. I dbajmy o to, żeby 
tak dalej było. Nie powinniśmy się tego wstydzić. 
Nie dajmy sobie narzucać rozwiązań Unii, które, 
delikatnie mówiąc, są wynikiem pewnego rodzaju 
zawłaszczania coraz to nowszych sfer życia, łącznie 
ze sferą życia rodzinnego. Nie dajmy się zwariować 
po prostu. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)
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(senator J. Obremski) czy pan senator Majer krytykujemy pewne rzeczy, 
które robi Komisja Europejska, to nie oznacza to, że 
jesteśmy przeciwko Europie. My jesteśmy w środku 
tego związku 28 krajów i powinniśmy walczyć o to, 
żebyśmy nie byli buforem, żebyśmy nie byli na pery-
feriach. Tu absolutnie się zgadzam. I to jest… Jestem 
w środku, chcę żeby ta Unia Europejska funkcjono-
wała lepiej, uważam, że jedną z naczelnych zasad jest 
zasada pomocniczości. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I o zabranie głosu proszę pana senatora Kazimierza 

Wiatra. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziękuję panu senatorowi Cichoniowi, panu sena-

torowi Obremskiemu, bo w zasadzie większość myśli, 
które bym chciał wypowiedzieć, już wypowiedzieli.

Ja muszę powiedzieć, że nie ma wątpliwości, że 
w wychowaniu ważni są i matka, i ojciec, ale że pełnią 
oni różne role. Te role wynikają nie tylko z fizjologii 
i z rozwoju człowieka w sensie biologicznym. Także 
w wychowaniu w okresie późniejszym te role są zu-
pełnie inne. Jest na ten temat bardzo wiele opracowań, 
starych, nowych i średnich. Ale niektóre poglądy czy 
prawa zupełnie zdumiewają, bo jakby abstrahują od 
tego: ktoś sobie usiadł i coś napisał.

Ja muszę powiedzieć, że jedna myśl, którą chciał-
bym dodać do tych wypowiedzi panów senatorów, 
dotyczy sprawy, która wywołuje mój zdecydowany 
sprzeciw. Otóż wielokrotnie przed chwilą z tej mów-
nicy padły słowa: wymuszać, wymuszać, wymuszać, 
wymuszać. Ja nie jestem w stanie w ogóle przyjąć 
takiego sposobu myślenia o podmiocie, jakim są nasi 
obywatele, obywatelki i obywatele. Mam przekona-
nie, że ani parlament, ani rząd nie mają mandatu do 
tego, aby prowadzić inżynierię społeczną, aby wymu-
szać zmiany postaw. My jesteśmy emanacją naszych 
wyborców i to oni, wybierając nasze programy wy-
borcze, decydują, w jakim kierunku państwo ma się 
rozwijać. To może być tylko jakiś wyjątkowy obszar 
– ale nawet go nie widzę za bardzo – w którym by to 
było możliwe. Jak wymusić, żeby więcej ojców brało 
urlopy, jak wymusić zmianę postaw? No, nie zgadzam 
się na takie myślenie.

To przypomina mi problem 6-latków, kiedy – pa-
miętam to jak dziś, akurat byłem na sali sejmowej 
– pani minister Szumilas, prawie uderzając pięścią 
w pulpit mównicy, mówiła, że wymusimy zmiany po-
staw i że będziemy pomimo wszystko to wprowadzać. 
Podobnie spotykam się z wymuszaniem postaw w za-
kresie zwiększenia odsetka dzieci uczęszczających 

ka, i jest faza, kiedy decyduje o niej bardziej ojciec. 
Dlatego brak ojca w późniejszym momencie życia 
może być dużo bardziej dramatyczny niż fakt, że nie 
ma on bezpośredniego kontaktu z brzdącem, który 
ma kilka miesięcy.

W Europie jest jakiś mit, który pojawił się w ostat-
nim czasie, bardzo niebezpieczny. Kiedyś Europa była 
przestrzenią różnorodności i umieliśmy podpatrywać, 
gdzie są najlepsze praktyki. Teraz równość, także 
równość między kobietami i mężczyznami, rozu-
miemy jako to samo. Nie. Równość nie oznacza tego 
samego. Nawet tutaj, w Senacie każdy z nas specja-
lizuje się w czymś innym. Nie jesteśmy tacy sami, 
jesteśmy podzieleni na komisje. Ale za wszelką cenę 
wszystko chce się zrównać. To jest jeden element.

Drugi to chęć odebrania możliwości decydowania 
na niskim szczeblu. Może historycy mnie poprawią, 
ale to chyba ostatni car rosyjski Mikołaj miał takie 
powiedzenie, że w Europie Zachodniej jest tak, że 
ludzie mają wolność w zakresie polityki, a on stworzył 
fantastyczny kraj, gdzie jest wolność od polityki. I ja 
mam wrażenie, że Komisja Europejska tworzy dla nas 
taki raj wolności od polityki. To oni będą decydować 
o tym, jak mamy dzielić czas spędzany z dzieckiem. 
Trzeba by się zastanowić, dlaczego tak się dzieje.

Ja uważam… Ja zagłosuję przeciwko dyrektywie 
nawet nie z powodów merytorycznych, ale systemo-
wych. Bo jeżeli tu nie jest łamana zasada pomocni-
czości, to znaczy, że ona w ogóle nie obowiązuje.

Jedno można powiedzieć: czasami Komisja 
Europejska działa na korzyść największych państw. 
Pamiętamy słynne powiedzenie Junckera: to Francja, 
ona może. Inna kwestia to rozszerzanie kompetencji 
ciała, które jest legalnym ciałem – mówię o Komisji 
Europejskiej – ale nie jest ciałem demokratycznym. 
Według mnie mamy tutaj do czynienia z takim przy-
padkiem.

Chciałbym wierzyć, że nie jest to kwestia myślenia 
ideologicznego. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, 
że celem zmian – to można przeczytać w uzasadnie-
niu – jest możliwość powrotu kobiety na rynek pracy. 
I to jest piękne, to jest ważne. Ale ja bym chciał, żeby 
w tej ustawie podmiotem było dziecko, żeby podmio-
tem była rodzina. A w tych wszystkich regulacjach 
– mam takie wrażenie – jest jakieś zdehumanizowa-
nie. Można wszystko, co mówi Komisja Europejska, 
przyjmować jako słuszne, można wierzyć, że oni wie-
dzą lepiej, ale według mnie wystarczy porozmawiać 
z większością komisarzy, żeby nie mieć pewności co 
do tego, że oni mają rację.

I ostatnia rzecz. Panie Senatorze Augustyn, pan 
krytykuje pewne rzeczy, które dzieją się w Polsce, 
ale ja nigdy bym panu nie zarzucał, że działa pan 
przeciwko Polsce i jest przeciwny Polsce. I jak ja 



43. posiedzenie Senatu w dniu 22 czerwca 2017 r.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę…80

(senator K. Wiatr) jest dom, jest rodzina, często rodzina wielopokole-
niowa. To przez wieki służyło nie tylko rozwojowi 
demograficznemu naszego kraju, ale także obronie 
wartości wyższych. Jeśli dzieci wychowujące się 
w polskich rodzinach, młode pokolenia wychowu-
jące się w polskich rodzinach przez wiele dziesiątek 
lat przekazywały chociażby wartości patriotyczne, to 
głównie dlatego, że wywiodły to ze swoich domów 
rodzinnych. To być może argumentacja nie do końca 
pasująca do tematu, jaki omawiamy, ale niestety na te 
aspekty nie możemy być nieczuli, nie możemy mieć 
zamkniętych oczu.

Unia Europejska stara się wprowadzić coś zza 
biurek, gotowe rozwiązania, które być może gdzieś 
tam w rachubach księgowych się w jakiś sposób 
spinają, ale są trudne do obrony, jeśli chodzi o sys-
temy wychowania, systemy obyczajowe danych 
krajów. Chciałbym zobaczyć taką dyrektywę, któ-
ra miałaby zostać wprowadzona chociażby w krę-
gach mniejszości muzułmańskich na terenie Europy. 
Prawdopodobnie zostałaby tam wyśmiana.

Cieszę się, że w Polce, jak na razie, mamy to 
rozwiązanie, które daje możliwość wyboru, dosyć 
elastycznego wyboru w kwestii urlopu i macierzyń-
skiego, i rodzicielskiego. Chciałbym, żeby nadal tak 
pozostało.

Uważam też, że w ostatnich latach, zresztą wska-
zują na to wyniki badań, polską rodzinę dotknęło wie-
le bardzo niekorzystnych zjawisk, chociażby odsunię-
cie w czasie decyzji o pierwszym dziecku. Prowadzi 
to do różnego rodzaju komplikacji. Narasta także 
problem, jeśli chodzi o możliwość doczekania się cią-
ży u kobiet. Również stereotyp, który wywiedliśmy 
poniekąd z tych nowoczesnych krajów europejskich 
i światowych, pokazujący, jakim zacofaniem jest kar-
mienie piersią… Otóż wiele badań wskazuje na to, że 
nie ma nic lepszego od pokarmu matki, szczególnie 
w pierwszych miesiącach życia dziecka. Często jest 
tak, że pokarm matki potrafi zastąpić w sposób zdecy-
dowany pokarmy sztuczne. Pytanie jest, ile środków 
zaangażowała Unia Europejska na promocję chociaż-
by naturalnego karmienia piersią. Bo widzimy, jak 
ten sposób i jego promocja przegrywa wciąż z kam-
paniami promocyjnymi największych koncernów 
spożywczych, prześcigających się w zachwalaniu 
swoich środków spożywczych, którymi karmione są 
niemowlęta i małe dzieci. Badania wskazują też na 
to, że pokarm matki jest budulcem, ale także lekiem 
na bardzo wiele schorzeń, które mogą występować 
u dzieci starszych, a nawet w wieku dorosłym.

Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na to, że dziec-
ko w pierwszych miesiącach życia, że tak powiem, 
odbiera świat oczami matki. To jest również wpisane 
w naturę człowieka. To nie jest tak, że możemy w spo-
sób sztuczny narzucić pewne role członkom rodziny, 
umiejscowić kobietę, umiejscowić mężczyznę tak, jak 

do przedszkola. To są zupełnie dwie różne rzeczy. 
Powinniśmy stwarzać możliwość, żeby ojcowie mogli 
korzystać z tych urlopów i żeby sami rodzice decy-
dowali, czy z tego skorzystają, żeby rodzice mogli 
mieć dziecko w przedszkolu. Ale nie zmuszanie. To 
jest nieludzkie w ogóle, ja tego nie rozumiem, ja tego 
nie akceptuję. Myślę, że nie mają takiego mandatu ani 
Unia Europejska, ani nasze władze, żeby to zmieniać.

Tym bardziej, że jak słusznie tu powiedział pan 
senator Cichoń, w naszej ocenie to jest dobre, to się 
sprawdza i statystyki to potwierdzają. Ja wielokrot-
nie przy okazji tych ustaw przemocowych mówiłem 
o tym, że to wywołuje odwrotny skutek. Pan senator 
Szymański pewnie też by mógł powiedzieć na temat 
skutków szkolnego wychowania w rodzinie i zawarto-
ści tych przedmiotów w szkole. Wiemy, że statystyki, 
nie tylko krajów skandynawskich, potwierdzają, jak 
są to błędne założenia. Dlatego postępujmy mądrze.

Słusznie tu pan senator powiedział. Jeśli zasada 
pomocniczości nie tutaj, to gdzie, prawda? Przecież 
nie można tu wszystkiego narzucać, nie ma wątpli-
wości, że w imię jakichś dziwnych, niezrozumiałych 
ideologii i odhumanizowania relacji społecznych. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Krzysztofa Słonia.
Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W pełni popieram stanowisko połączonych ko-

misji, które koresponduje z tym, co w naszym kraju 
jest przecież od dawna wprowadzane w życie. Mówię 
o wspieraniu rodziny, nie zaś narzucaniu jej goto-
wych rozwiązań, które często mogą prowadzić do 
wynaturzeń.

W ostatnich dziesiątkach lat jesteśmy świadkami 
wielkiego postępu, tzw. postępu cywilizacyjnego, 
który niekoniecznie dobrze wpływa na rodzinę, rodzi-
nę jako element naturalnego środowiska człowieka. 
Natury nie da się oszukać, również w tych aspektach 
związanych z rodzicielstwem i z macierzyństwem. 
Mam nadzieję, że nie dożyjemy takich czasów, kiedy 
będzie się wprowadzało na siłę rozwiązania, które tę 
naturę będą chciały oszukać, tak jak tu wspomniał 
m.in. senator Czerwiński. Mam nadzieję, że też nie 
dożyjemy czasów, kiedy w Polsce będziemy musie-
li przystosować się do działań, które będą służyły 
umniejszaniu roli i znaczenia naszych odwiecznych 
wręcz rozwiązań, bo to przecież w polskiej tradycji 



43. posiedzenie Senatu w dniu 22 czerwca 2017 r.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę… 81

(senator K. Słoń) Augustynowi za wypowiedzi. W pełni je podzielam 
i myślę, że one by wystarczyły. Nasza strona głosowa-
łaby tak, jak by chciała, a ja w ogóle nie musiałabym 
się odzywać, ponieważ byłby tu wyważone, kompe-
tentne wypowiedzi. Jednak to, co usłyszałam później 
ze strony PiS-u… Szanowni Panowie, już dawno nie 
byłam tak oburzona w tym miejscu, w tej Izbie.

(Senator Jerzy Czerwiński: A dlaczego?)
Powiem tak. Ja szanuję poglądy innych. Ja nawet 

uważam, że dobre jest to, że są takie osoby, które 
uważają, że Unia Europejska nie powinna nam się 
do niczego wtrącać. Ja to szanuję. Są osoby, które 
mają takie poglądy. I nie o to mi chodzi. Chodzi mi 
o argumenty, które zostały tu dzisiaj użyte. Chodzi 
mi o kompletne niezrozumienie przez większość 
z państwa – odzywali się tu właściwie sami pano-
wie z PiS – po co jest ta dyrektywa i niezrozumie-
nie roli ojca i roli matki w życiu oraz wychowaniu 
dziecka.

Nawet niektóre osoby, które są mądre, jak pan 
senator Obremski, mój kolega z Wrocławia, potrafią 
pięknie mówić takie bzdury…

(Senator Robert Mamątow: Nieładnie!)
Proszę posłuchać, ja to zaraz uzasadnię…
(Poruszenie na sali)
(Senator Robert Mamątow: Nieładnie, Pani 

Senator. Nieładnie.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Nikt nie będzie nas 

obrażał.)
Proszę posłuchać…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, Panie 

Senatorze.)
Ja panów bardzo uważnie słuchałam, chociaż na-

prawdę mnie ponosiło.
(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę nas nie obrażać. 

Jakie bzdury?)
Zaraz powiem, jakie bzdury, i to udowodnię. 

„Bzdury” to nie jest obraźliwe słowo.
Powiedziałam, że pan senator Obremski jest mą-

drym człowiekiem. Mądremu też się niestety zdarza 
mówić bzdury. O co mi chodzi?

Szanowni Państwo, nie można mówić czegoś ta-
kiego, że dziecko potrzebuje miłości ojca w wieku 
późniejszym. Dobrze wiemy o tym… Państwo po-
winniście to wiedzieć. I albo jest to cynizm, albo 
państwo udajecie, że nie wiecie…

(Senator Robert Mamątow: My to wiemy.)
…że są badania świadczące o tym, że jeżeli u ma-

łego dziecka nie zostanie nawiązana więź z ojcem, 
to ta więź w przyszłości może nie być już w ogóle 
nawiązana albo bardzo trudno będzie ją nawiązać. 
Tak to, proszę państwa, funkcjonuje. Tu nie chodzi 
o obarczanie mężczyzn pieluchami. A padały tutaj 
takie słowa. Padały tu też zadziwiające słowa o od-
humanizowaniu, o wynaturzeniach, o tym, że ta dy-
rektywa spowoduje jakieś wynaturzenia.

nam się wydaje. To, że w momencie porodu następuje 
przecięcie pępowiny, wcale nie oznacza, że kontakt 
dziecka z matką nagle się urywa. On jest niezbędny 
i nieodzowny po to, żeby wykształcić taki sposób 
poznawania świata, taką wrażliwość, która później 
jest również nieodzowna w młodzieńczym czy doro-
słym życiu. Ojciec oczywiście również jest potrzebny 
w rozwoju małego dziecka, ale jego rola – przecież 
od wieków jest to wpisane w naturę człowieka – to 
rola pomocnicza, rola polegająca na obecności, na 
wspieraniu. I tylko taki podział ról, naturalny podział 
ról warunkuje to, że później nie będziemy mieli do 
czynienia z sytuacjami patologicznymi – takimi, że 
nagle kobieta z dzieckiem jest pozostawiana sama 
sobie.

Unia Europejska jakoś nie kwapi się do tego, żeby 
przymusić mężczyzn chociażby do wywiązywania się 
z obowiązku alimentacyjnego. Gdyby na poziomie 
europejskim zostało wprowadzone takie prawo, aby 
skutecznie zmusić mężczyzn do tego, żeby czuli od-
powiedzialność za rodziny, które pozostawili często 
bez środków do życia… Niestety jest tak, że w bardzo 
wielu przypadkach zadanie z tym związane spada 
na państwo.

Małe dziecko w rodzinie to nie jest coś takiego 
jak zabawka Tamagotchi, popularna niegdyś zabawka 
japońska, za pomocą której można było sobie wy-
pracować jakieś instynkty opiekuńcze – bo można 
było tą zabawką się opiekować, a jak się popełniło 
jakieś błędy, to ta zabawka często odmawiała posłu-
szeństwa. Dziecko nie jest wypożyczane rodzinie. 
Dziecko wymaga tego, aby mogło w sposób naturalny 
w tej rodzinie się wychowywać. Nie możemy aktami 
prawnymi zmuszać rodziny do postępowania wbrew 
jej naturalnym potrzebom. 

Jestem za całkowitą zasadą pomocniczości w tej 
materii i za tym, by rola państwa polegała na wspiera-
niu rodziny. I państwo również będzie dbało o to, żeby 
rodzina była cały czas podstawową komórką rozwoju 
dobrego, zdrowego społeczeństwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską. Bardzo proszę.
Pilnujemy czasu, Szanowni Państwo. 10 minut na 

pierwsze wystąpienie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Ja przede wszystkim chciałabym podzięko-

wać panu senatorowi Wachowi i panu senatorowi 
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(senator B. Zdrojewska) żeby ojcowie właśnie dla dobra dzieci włączali się 
w ich wychowanie. Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Kogut: To tak, jakby ojcowie 
nie wychowywali dzieci.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Ryszard Majer. Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Ja wychowałem sam 

czworo. Czworo wychowałem.)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panowie jako 

relikt przeszłości. W przyszłości ich nie będzie.)

Senator Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Dziękujemy 

za relikty przeszłości.)
Gdybym zamknął oczy, gdybym zamknął uszy 

i stanął tyłem do rzeczywistości, to, mam wrażenie, 
zachowywałbym się tak, jak zachowali się urzędnicy 
w Brukseli, którzy konstruowali tę dyrektywę.

Drodzy Państwo, powiem o przyczynach. Dużo 
było mowy o zasadzie pomocniczości. Pięknie mówił 
pan senator Obremski i pan senator Wiatr. Pan senator 
Cichoń mówił o rodzinie i o zasadzie pomocniczości. 
Na ile, Drodzy Państwo, Unia Europejska będzie sza-
nowała głos parlamentów krajowych, a na ile będzie 
nas wyręczała? Czy za kilka lat nie okaże się, że nasze 
prace w Senacie są zupełnie zbędne i nikomu niepo-
trzebne? Może tak być, bo Bruksela ureguluje nam 
w pełni naszą rzeczywistość. O tym było. Ale, Drodzy 
Państwo, wrócę do przyczyn, wrócę do tego, co spo-
wodowało, że brukselscy urzędnicy zdecydowali się 
równoważyć życie zawodowe oraz prywatne rodzi-
ców i opiekunów, czyli wrócę do samego początku.

To jest, Drodzy Państwo, w motywach tego aktu. 
Mówi się, że główną determinantą, która spowodo-
wała, że brukselscy urzędnicy – wydaje się, mocno 
oddaleni o rzeczywistości – zajęli się tą sytuacją, było 
to, że kobiety nadal nie podejmują pracy zawodowej 
albo podejmują, ale w stopniu niedostatecznym.

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie było ani słowa 
na ten temat.)

Czyli tak naprawdę przyczyną i źródłem tej dy-
rektywy jest to, że kobiety nie są aktywne zawodowo. 
My z naszej historii, Drodzy Państwo, pamiętamy ten 
etap, kiedy kobiety szły na traktory. To było zaraz po 
wojnie. Były takie plakaty. Nie wiem, czy to było do-
bre. Ale dzisiaj Bruksela mówi tak: kobiety muszą iść 
do pracy, kobiety muszą pracować, bo to jest źródło 
szczęścia, entuzjazmu etc.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest!)
I, Drodzy Państwo, to jest… Ja rozumiem… Pani 

senator Zdrojewska, przepraszam, pewnie powie, że 

Szanowni Panowie, to jest całkowite niezrozu-
mienie tego, po co jest ta dyrektywa. I smutne jest 
to, że panowie nie rozumieją tego, jak myśli młode 
pokolenie, jak myślą młodzi rodzice – i kobiety, i męż-
czyźni. Państwo kompletnie odlecieli w tym swoim 
pojmowaniu świata. Mówicie państwo… Której części 
społeczeństwa jesteście reprezentantami? Jak kobie-
ty wyjdą na ulicę z parasolkami, to wy się znowu 
wycofacie?

(Senator Stanisław Kogut: Które kobiety?)
Zastanówcie się nad tym, kogo państwo repre-

zentujecie.
(Senator Stanisław Kogut: Nie feministki.)
Tu nie chodzi o feminizm, Panie Senatorze. Chodzi 

o to, żeby ojcowie, podobnie jak kobiety, wychowy-
wali dzieci. Myślałam, że wszystkim nam na tym 
zależy, ale widzę, że niektórym nie.

Chciałabym się odnieść do takich rzeczy jak kar-
mienie piersią. Czy to był żart? Pytam, bo ja się wtedy 
akurat spóźniłam. Panie Senatorze Czerwiński, czy 
pan powiedział żartem, że ma być obowiązek kar-
mienia piersią?

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja to pani wytłumaczę, 
jak pani skończy.)

Ja państwu coś powiem. Powinniście państwo… 
Później o karmieniu piersią mówił jeszcze jeden z pa-
nów senatorów.

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Panie Senatorze, musi pan wiedzieć, że nie może 

być obowiązkowego karmienia piersią, ponieważ jest 
to kwestia fizjologii. Nie wszystkie kobiety, Szanowny 
Panie Senatorze Czerwiński, mogą karmić piersią. 
Niektóre bardzo chcą, ale nie mogą karmić piersią.

Proszę zwrócić uwagę na to, że liczba matek kar-
miących wielokrotnie wzrosła w ostatnich latach. 
Jest tak dzięki dobrej polityce promującej macie-
rzyństwo, a także ojcostwo. Chodzi o równe prawa 
dla wszystkich. To nie jest zmuszanie nikogo, to jest 
uczenie społeczeństwa pewnej dobrej drogi. Choćby 
się państwo z tym nie zgadzali, to i tak to wejdzie, 
a państwo ze swoimi przekonaniami z XIX wieku 
na temat ojcostwa, rodziny i wychowania dzieci, po 
prostu będą już niedługo reliktem przeszłości.

I chciałabym, Szanowni Państwo, powiedzieć 
tak: jesteście bardzo daleko od młodych rodziców, 
jesteście bardzo daleko od kobiet. To, co tutaj sły-
szałam à propos kobiet, niestety też od pana senatora 
Obremskiego… Dlaczego tylko dziecko ma być pod-
miotem w ustawie, dlaczego kobieta nie może być 
tym podmiotem, dlaczego mężczyzna nie może być 
tym podmiotem? Dlaczego? Są pewne ustawy, które 
się zajmują dzieckiem, a ta dyrektywa zajmuje się, 
Szanowni Państwo, ojcostwem i dążeniem do tego, 



43. posiedzenie Senatu w dniu 22 czerwca 2017 r.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę… 83

(senator R. Majer) Senator Grzegorz Napieralski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chyba nie o tym samym rozmawiamy, mam ta-

kie wrażenie, jak słucham niektórych senatorów, nie 
o tym samym akcie prawnym. Otóż on dotyczy tak 
naprawdę opieki nad dzieckiem i trochę też pokazania 
drogi, pokazania, że można, a nawet trzeba, aby ojciec 
sprawował opiekę, był w domu, był z dzieckiem i to 
dziecko wychowywał.

I mówiąc szczerze, to jest chyba bardzo ciekawa 
dyrektywa dla polityków. Dla polityków mężczyzn, 
którzy najczęściej zajmują się własną karierą i są da-
leko od własnych dzieci. Ja wiem, co mówię, bo sam 
byłem właśnie w bardzo dużym ciągu politycznym, 
kiedy moje córki były bardzo małe. I muszę panom 
senatorom powiedzieć – bo panowie dzisiaj byli bar-
dzo aktywni, kiedy ich słuchałem – że dla ojca to 
duży ubytek, który bardzo trudno naprawić przez 
lata. I mówię to z własnego doświadczenia, Panie 
Senatorze.

Ta dyrektywa, ten dokument nie mówi o tym, 
co mamy robić, żeby więcej dzieci się rodziło, tylko 
mówi, jak nimi się opiekować. I tak jak są przepisy 
prawa, które nakazują nam iść do lekarza albo na-
kazują nam się uczyć – iść do lekarza, szczepić się, 
żeby być zdrowym, żeby nie zarażać chorobami, żeby 
rozwijać się prawidłowo, żeby się badać – tak są też 
przepisy prawa… Musimy chodzić do szkoły, żeby 
zdobywać wiedzę, aby być mądrym, aby rozwijać 
siebie, ale również budować naszą ojczyznę. I inten-
cją, która pojawiła się w tym dokumencie, było to, 
aby pokazać, że również ojciec może być tym, który 
zostanie w domu i będzie opiekował się dzieckiem. 
Sam z dzieckiem, kiedy jego żona, matka dziecka, 
będzie w pracy. A kiedy usłyszałem wypowiedzia-
ną przez jednego z senatorów opinię, że zasysamy 
czy ściągamy z Europy jakieś dziwne wzorce, bo 
np. karmienie piersią staje się w Polsce niemodne, to 
stwierdziłem, że to ów senator stoi trochę tyłem do 
rzeczywistości, bo ja mam wrażenie, że od pewnego 
czasu staje się całkowicie inaczej. Że to właśnie pew-
ne nowe wzorce, które przychodzą do Polski, poka-
zują, że karmienie piersią jest zdrowe, potrzebne i nie 
jest niczym, co powinno być wstydliwe dla kobiety. 
Kiedy dzisiaj jesteśmy na lotnisku, w restauracjach, 
w różnych miejscach, widzimy specjalne miejsca dla 
kobiet – tego do tej pory nie było. Więc kto dzisiaj 
mówi, że jest jakiś inny system, nie wiem, nakłaniania 
kobiety do karmienia?

Ja urodziłem się w 1974 r. i pamiętam do dziś, że 
kiedy byłem małym dzieckiem, piłem coś, co nazywa-
ło się Humana. Nie wiem, kto to wyprodukował wte-
dy, czyjej to było produkcji, ale przyszedł taki czas, 
że musiałem to pić. Wcześniej piłem pokarm mojej 
mamy. I pamiętam tę Humanę, ona stała w domu. To 

mówię bzdury. To jest wybór indywidualny każdej 
kobiety, każdego mężczyzny, jak decyduje się reali-
zować swoje życie, czy chce realizować się zawodowo 
czy rodzinnie.

Ale, Drodzy Państwo, od Brukseli oczekiwałbym 
bardzo szerokiego spojrzenia na Europę. Ja, Drodzy 
Państwo, jestem euroentuzjastą, ja bardzo szanuję 
Unię Europejską i jej instytucje, ale cały czas mó-
wię, że głos parlamentów narodowych powinien być 
dominujący.

I wracam do przyczyn, czyli do powodów. 
Bruksela uważa, że kobiety powinny zwiększyć 
swoją aktywność zawodową. Zastanawia mnie 
takie podejście, bo nie patrzy się na demografię 
Europy. Drodzy Państwo, wiecie, co dzieje się dzi-
siaj z Europą? Europa wymiera. Następuje proces 
depopulacji Europy. Żeby nie być gołosłownym: 
mieliśmy, Drodzy Państwo, w Europie 727 mi-
lionów mieszkańców w roku 2000, a szacuje się 
– to są szacunki ONZ, więc dość wiarygodne – że 
do roku 2050 liczba ludności Europy spadnie do 
600 milionów. Czyli, Drodzy Państwo, 120 milio-
nów Europejczyków nie będzie. Ja pomijam kwestie 
inne, pomijam kwestie starzenia się populacji. Ale, 
Drodzy Państwo, przyczyną depopulacji jest niska 
dzietność rodzin. Bo żebyśmy mogli zachowywać 
naszą populację w stanie względnego trwania, ten 
współczynnik powinien wynosić 1,8–2,3, to jest 
optimum. Drodzy Państwo, teraz mamy współ-
czynnik dzietności 1,1–1,3. I, Drodzy Państwo, co 
waszym zdaniem Bruksela powinna zrobić, patrząc 
na statystykę? No, powinna przygotować programy, 
projekty, rozwiązania, które będą zwiększały liczbę 
ludności, poprawiały demografię, rozwijały ludność 
Europy, a nie, Drodzy Państwo, próbowała zastą-
pić rdzennych Europejczyków imigrantami, którzy 
z różnych przyczyn i w różnych celach przybywają 
do Europy.

Drodzy Państwo, te głosy, które tu padają, tak 
naprawdę, mam wrażenie, wskazują, że bardzo czę-
sto nie bierze się pod uwagę przyczyny. Nie bierze 
się pod uwagę tego źródła, którym Bruksela po-
winna się zająć, tego, co tak naprawdę jest dla nas 
najważniejsze. Dla Europy nadal najważniejsze jest 
zachowanie tożsamości poszczególnych krajów eu-
ropejskich. Ale żeby zachować tożsamość, musimy 
mieć naród, musimy mieć rodzinę i to są wartości 
najważniejsze, których Bruksela nie powinna nam 
odbierać. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Napieralski. Proszę bardzo.
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(senator G. Napieralski) stroną pokrzywdzoną w tych sporach, w dostępie do 
dziecka. To są kwestie, o których powinniśmy rozma-
wiać. Być może jest tak, jak mówicie, być może macie 
rację, że to trochę jest próba narzucenia z zewnątrz 
pewnych zachowań, ale jeżeli spojrzymy na cały sys-
tem prawa, jaki funkcjonuje w Polsce czy w innych 
krajach, to zauważymy, że ten system narzuca nam 
pewne zachowania, ale tylko po to, żeby nas chronić, 
żeby nam pomagać budować naszą drogę życia jak 
najbardziej bezpieczną.

Jeżeli mówimy o przyroście naturalnym, to szu-
kajmy takich rozwiązań, które spowodują, że kobieta 
i mężczyzna – powtórzę: kobieta i mężczyzna – będą 
się czuli na tyle bezpiecznie, że wspólnie podejmą 
decyzję o urodzeniu dziecka. Są kraje europejskie, 
które szukają takich rozwiązań np. dla studentek 
i studentów, namawiają ich do tego, żeby dziecko 
się urodziło nawet na studiach, i chcą tym młodym 
rodzicom pomóc. To są mechanizmy, o których po-
winniśmy rozmawiać na tej sali: jak pomóc rodzi-
com, żeby decydowali się na dziecko, żeby czuli się 
bezpiecznie, żeby wiedzieli, że jak urodzą dziecko 
i wspólnie będą je wychowywać, to państwo im po-
może, wtedy kiedy tej pomocy będą potrzebowali, 
kiedy np. stracą pracę, kiedy jeszcze się uczą. I to 
jest najważniejsze. Ważne jest to – i tu zwracam się 
do kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości 
– żeby budować świadomość tego, że to dwójka ro-
dziców powinna wychowywać dzieci. W tym trady-
cyjnym modelu niestety stało się tak, że cały ciężar 
wychowania spadł na kobietę. To jest złe i dla ko-
biety, i dla mężczyzny, bo mężczyzna traci kontakt 
z dzieckiem, a kobieta traci wiele z możliwości wła-
snego rozwoju. I skoro jest tak, że do wychowania 
dziecka w tym modelu tradycyjnej rodziny, o którym 
mówicie, potrzebny jest mężczyzna i potrzebna jest 
kobieta, no to dzielmy tak naprawdę te obowiązki 
na mężczyznę i na kobietę. I pomagajmy im w tym. 
Pomagajmy i mężczyźnie, i kobiecie. Proszę, spójrz-
cie na tę dyskusję i na te dokumenty, które płyną, 
właśnie w ten sposób. Nie tak, że ktoś palcem coś 
nakazuje, że ktoś ingeruje, że ktoś chce, nie wiem, 
rozbić jakiś model rodziny. Nikt nie chce rozbijać 
żadnego modelu rodziny. Ja patrzę na to w taki spo-
sób, że ktoś chce nam pomóc, że ktoś chce pokazać 
drogę, pokazać, że można. I w taką właśnie drogę 
pomocy ja wierzę. A my dokładajmy tylko mądrze 
w naszym kraju dodatkowe elementy, które pomogą, 
które sprawią, że i młodzi ludzie, i starsi, bardziej 
doświadczeni będą decydować się na dzieci i będą 
umieli je wychowywać. I wtedy będziemy mogli 
powiedzieć, że przyrost naturalny jest prawdziwie 
wysoki. I że nie boimy się tego, że będzie ujemny. 
Głęboko w to wierzę. Proszę was: naprawdę trochę 
mniej tej demagogii, trochę mniej tego ataku, bo on 
nie ma żadnego sensu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

było bardzo smaczne, mój brat też to pił. Nikt nikogo 
nie namawia… To nie jest tak, że ktoś musi karmić 
piersią albo musi podawać taki czy inny produkt. 
Już nie chcę wymieniać nazw, żeby nikt mnie nie 
oskarżył o jakąś kryptoreklamę. Nie widziałem, aby 
Bruksela coś takiego narzucała. Wręcz przeciwnie, 
jest dzisiaj cały system nie tyle przepisów czy na-
kazów, ale takiego budowania świadomości wycho-
wywania dziecka, dbania o jego zdrowie w oparciu 
o wszystko, co jest naturalne. Jest tak zresztą nie 
tylko w przypadku dzieci, tak samo jest z dorosłymi. 
Zdrowe życie, zdrowa żywność jest dzisiaj czymś, co 
jest w takim obiegu czy w debacie publicznej bardzo 
popularne.

Czasami jest tak – rozmawialiśmy, Panie 
Senatorze, o tym na posiedzeniu komisji – że war-
to podjąć decyzje, które trochę na nas wymuszają 
pewne zachowania, ale wymuszają je w sposób bar-
dzo pozytywny i dobry. W tym codziennym biegu 
czasami zapominamy o tym, co dla nas najważniej-
sze. Zapominamy o tym, że matka i ojciec mogą 
się podzielić obowiązkami związanymi z wycho-
wywaniem dziecka. Możemy spowodować, że my 
jako mężczyźni na chwilę się zatrzymamy i z tym 
dzieckiem będziemy w domu, a nasza partnerka 
czy żona pójdzie do pracy i będzie budowała swoją 
karierę, co nie jest przecież niczym złym. I kobieta, 
i mężczyzna chcą się rozwijać, chcą wracać do pracy 
i rozwijać swoje talenty. Prawda? Chcą rozwijać 
się w pracy, zdobywać szczyty w firmach, w urzę-
dach, w których pracują. Tak samo mężczyźni, jak 
i kobiety chcą czuć się potrzebni w swojej pracy. 
Wiemy dokładnie, że w świecie, który jest dzisiaj 
bardzo dynamiczny, bardzo szybko się zmienia, 
wyjście z rynku pracy na dłuższy czas powoduje 
duże ubytki.

Nie wiem, skąd narodziła się u was taka niechęć, 
dlaczego tak nagle uważacie, że to godzi w budowę 
silnej rodziny. W czym ojciec jest gorszy od matki 
w wychowywaniu dziecka? Dziwię się, że to mówią 
mężczyźni. W czym jesteśmy gorsi w wychowywa-
niu córki czy syna? Czy jeżeli weźmiemy te 2, 3 czy 
4 miesiące urlopu i będziemy z dzieckiem, będziemy 
je wychowywać, to będziemy gorszym rodzicem? 
Przecież będziemy tego czasu spędzać z dzieckiem 
więcej. Mamy taką samą miłość do dziecka jak matka. 
I proszę, nie wrzucajcie do tej dyskusji kwestii ali-
mentacyjnych, bo to w ogóle nie ma nic do tego. Tych 
złoczyńców, którzy nie płacą alimentów, oczywiście 
trzeba ścigać, bo to jest patologia, tylko że nie o tym 
dzisiaj rozmawiamy. Moim zdaniem bardzo złe jest 
też to – już nie chcę tego nazywać patologią – że oj-
ciec bardzo często przegrywa bitwę z matką w sądzie, 
kiedy im się w życiu nie układa. Ojciec jest często 
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słyszeliśmy – rzeczywiście trzeba je propagować po 
to, żeby ono było stosowane jak najszerzej – ale wska-
zywał również na rolę ojca. Nie chodzi o to, żeby 
ojciec karmił piersią, ale badania wyraźnie wskazują, 
że tam, gdzie ojciec jest osobą wspierającą, tam kobie-
ty częściej i skuteczniej karmią piersią swoje dzieci 
i robią to dłużej. On w końcu walczył o to, żeby ojciec 
mógł uczestniczyć przy narodzinach swojego dziecka. 
Bardzo wiele par dzisiaj decyduje o tym wspólnie. 
Ja takiej okazji nie miałem, jestem z tego rocznika, 
który był ze szpitala wypychany i tylko pod oknami 
mógł stać. Dzisiaj jest inaczej – dzięki działalności 
prof. Fijałkowskiego i dzięki temu, że młodzi rodzice, 
matka i ojciec, decydują wspólnie o tym, że chcieliby, 
żeby ojciec był przy tym ważnym wydarzeniu, żeby 
to on, a nie pielęgniarka, przeciął pępowinę, żeby on 
zrobił. I to dla więzi ojca z dzieckiem jest bardzo, 
niezmiernie istotne. W końcu prof. Fijałkowski mówił 
o dwurodzicielstwie i dlatego warto go dzisiaj w tej 
debacie przypomnieć.

Tak że nie róbmy takiej dychotomii, że osoby, któ-
re są przeciwne dyrektywie, są przeciwne ojcostwu. 
Wręcz przeciwnie, w rozmaity sposób wielu z nas 
się angażuje w ojcostwo i osobiście, i w działaniach 
społecznych.

Na koniec jeszcze kilka słów. Dziecko potrzebuje 
mamy i taty, aby wychowywać się w atmosferze mi-
łości, czerpać od obojga rodziców wzorce płci oraz 
uczyć się wzajemnego odnoszenia się mężczyzny 
i kobiety. 

Czego dziecko potrzebuje konkretnie od taty? 
Lubelska Inicjatywa Tato.Net, gromadząca tysiące 
ojców z Polski, na podstawie badań zachodnioeuro-
pejskich, amerykańskich i polskich wskazuje kluczo-
we postawy charakteryzujące efektywnych ojców. 
Należą do nich: po pierwsze, świadome i aktywne 
zaangażowanie w bycie tatą, po drugie, coraz lepsze 
poznawanie własnych dzieci, po trzecie, stałość cha-
rakteru ojca i wierność podjętym zobowiązaniom, po 
czwarte, zapewnienie bezpieczeństwa i troska o co-
dzienne potrzeby rodziny, po piąte, szacunek i miłość 
do żony, matki swoich dzieci, po szóste, aktywne 
słuchanie dziecka i dobra z nim komunikacja, po 
siódme, dbałość o rozwój duchowy i moralny dzieci. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Miałem się nie udzielać w tej dyskusji, ale „wy-

ciągnęła” mnie na mównicę pani senator Zdrojewska. 
Wobec tego tłumaczę: ten przykład miał być wskaza-

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie…
(Głos z sali: Senator Szymański.)
Przepraszam, pan senator Antoni Szymański. 

Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam uprawnienie tylko do krótkiego wystąpienia, 

dlatego że moje zasadnicze wystąpienie złożyłem na 
piśmie. Ono dotyczy głównie tego, o czym mówił 
pan senator Obremski, czyli zasady pomocniczości 
i tego, jak nadużyto tę zasadę w ramach tej propo-
zycji dyrektywy. Nie jest to dyrektywa o ojcostwie, 
jak zechciała powiedzieć pani senator Zdrojewska, 
ona jest zatytułowana inaczej i jej treść jest zupełnie 
inna. Z tej dyskusji, która jest dyskusją bardzo cieka-
wą, bardzo głęboką… Chciałbym bardzo wyraźnie 
podkreślić, że jestem przeciwny tej dyrektywie, ale 
jestem również za tym, o czym mówił przed chwilą 
pan senator Napieralski, czyli za tym, żeby ojcowie 
angażowali się od najwcześniejszych chwil w życie 
swojego dziecka, bo oni są ważni. Myślę, że bardzo 
wielu moich kolegów, którzy są przeciwni dyrekty-
wie i którzy podczas posiedzenia komisji i podczas 
swoich wystąpień wskazywali na to, że dyrektywa 
jest zła… Ja np. mówiłem wyraźnie o tym, że gdy-
by ją wprowadzić, duży procent dzieci straciłby na 
4 miesiące opiekę rodzicielską, musiałby korzystać 
z opieki instytucjonalnej. To jest po prostu złe, zbyt 
daleko idące rozwiązanie. Ale to nie oznacza, że ktoś, 
kto odrzuca tę dyrektywę jako zbyt daleko idącą, jako 
łamiącą pewne zasady Unii Europejskiej, które nam są 
bliskie, jednocześnie jest przeciwko temu, żeby ojcowie 
się angażowali w wychowanie dzieci. W wielu wy-
powiedziach zauważałem refleksję na ten temat. Być 
może to dobrze, że taka dyskusja przetacza się przez 
Senat i że ona idzie w kierunku pokazania ojcostwa.

Niedawno 28 senatorów podpisało wniosek do pana 
prezydenta o to, żeby uhonorować prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego Orderem Orła Białego. Stulecie jego 
urodzin było właśnie w czerwcu, 4 czerwca. Dziękuję 
senatorom, którzy podpisali ten wniosek. Mam na-
dzieję, że on będzie zrealizowany. Dlaczego warto 
przypomnieć tę osobę? Z tego powodu, że on tworzył 
w Polsce szkoły rodzicielstwa, które do dzisiaj funk-
cjonują, które są wzorcem dla Europy. Nie szkoły dla 
matek, tylko szkoły rodzicielstwa. Do polskich szkół 
rodzenia przychodzą kobiety w ciąży, bardzo często 
z partnerami, bardzo często z mężami, dlatego że 
przygotowanie do porodu i do wychowania już wtedy 
się zaczyna. To prof. Fijałkowski propagował kar-
mienie naturalne, o którym dzisiaj tyle słów dobrych 
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(senator J. Czerwiński) Proszę zauważyć, że mamy tutaj do czynienia 
z naruszeniem zasady pomocniczości, ja bym to 
nazwał, kwalifikowanym, takim do kwadratu. Bo 
oto Unia daje sobie możliwość wchodzenia nie tylko 
w uprawnienia parlamentów narodowych czy ogólnie 
w stanowienie polityki narodowej, polityki państwo-
wej, ale także w kwestie prywatne. Ja przeczytam ty-
tuł dyrektywy – to dyrektywa w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym rodziców 
i opiekunów! Ja jako obywatel Polski, ale także… no, 
może nie obywatel, ale mieszkaniec Unii Europejskiej 
nie życzę sobie, żeby Unia mi narzucała, jak ma wy-
glądać równowaga między moim życiem prywatnym 
a życiem zawodowym. To po prostu kwestia mojej 
wolności. Ja nie chcę, żeby Unia w to ingerowała. Nie 
wiem, czy jasno się wyrażam… To jest moje prawo, 
tzn. ja sam sobie określę, gdzie jest ta równowaga. 
Unia nie jest od tego. I po prostu wara mi od ustalania 
tego tupu praw! Niech Unia zajmie się gospodarką, 
niech zajmie się alimentami, bo to jest ważne, niech 
zajmie się tymi problemami, które sama sobie spro-
kurowała, czyli imigrantami, ale niech nie wchodzi 
z butami w moje życie prywatne.

I tu jest kwestia ogólna, myślę, że chyba podsta-
wowa. Otóż często łączone są ze sobą dwa hasła: rów-
ność i wolność. Wolność i równość – to zestawienie 
czasami na niektórych transparentach występowało. 
Otóż ich nie da się pogodzić, proszę państwa. O ile 
równość na pewno ma sens i jest podstawową dy-
rektywą, podstawowym punktem odniesienia, jeśli 
chodzi o prawa społeczne – bo wszyscy ludzie są rów-
ni, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek itd. 
– o tyle nie można równości zadekretować w kwestii 
biologii. A role ojca i matki to nie jest tylko kwestia 
społeczna. To przede wszystkim kwestia biologiczna, 
przynajmniej w pierwszych okresach życia dziecka. 
I tam nie da się zadekretować równości, bo to byłoby 
po prostu bez sensu. Tam właśnie powinna być wol-
ność. Już nie mówię tu o tym, że wolność przynależy 
do jednostki i jednostka powinna mieć tej wolności 
jak najwięcej, oczywiście w takim zakresie, żeby nie 
szkodzić innym.

Mieliśmy takie ustroje, w których był przechył 
w stronę równości – to był komunizm, w nim wszyscy 
mieli takie same ubranka. No a teraz mamy unizm, 
na naszych oczach rodzi się nowy ustrój, nazywa się 
on „unizm”. Tu właśnie jest ta równość, zadekreto-
wana równość. Mieliśmy też takie ustroje, w których 
wolność była… no, było tej wolności w nadmiarze 
– to był anarchizm czy też jakiś liberalizm w wersji 
najbardziej wyostrzonej. I tu jest źle, i tu jest źle. 
Trzeba więc to wszystko mierzyć odpowiednio, ale 
i, jak mówię, przykładać miarę równości do tego, do 
czego ona się stosuje. No przecież wagą nie mierzymy 
długości. Miara równości powinna być tam, gdzie 
chodzi o prawa obywatelskie, społeczne. Nawiasem 

niem poprzez doprowadzenie do absurdu – jest taka 
metoda – do czego może doprowadzić polityka Unii 
Europejskiej w zakresie zrównywania szans.

Zaś co do kwestii, które są tutaj ważne i o których 
rozmawiamy… No, ten, kto przemawia na końcu jest 
albo apologetą, albo krytykiem tych, którzy przema-
wiali wcześniej. Wiele nowego nie da się powiedzieć, 
ale spróbujemy. Do dwóch sformułowań, które tutaj 
padły, chciałbym się odnieść.

Pierwsze to to, w którym zarzuca się nam, tym po 
prawej stronie sali, jakobyśmy nie rozumieli dzisiej-
szej młodzieży, tych, którzy są w okresie rozrodczym, 
tych, którzy mogą mieć dzieci. Myślę, że rozumiemy. 
Na pewno rozumiemy 99% tych rodzin, tych mło-
dych. Bo tylko 1% ojców decyduje się na zamianę 
z kobietami, jeśli chodzi o możliwość wzięcia urlopu. 
Tak czy nie? Tu nie chodzi o nas, starszych. Tylko 
1% ojców na to się decyduje z własnej woli. No więc 
pytanie: kto bardziej rozumie? Czy ten, kogo poglądy 
są podzielane przez 99% osób w wieku rozrodczym, 
czy ten, kogo poglądy są podzielane przez 1%? Logika 
odpowiada jednoznacznie.

I druga wypowiedź, która tu padła jako pewnego 
rodzaju zarzut, że my jakoby uważamy, że ojciec jest 
zły czy jest gorszy niż kobieta. To nieprawda. Ojciec 
po prostu jest inny. Tu się nie porównuje na jakiejś 
skali, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy. Jest po prostu 
inny. To jest najlepsze określenie. Po prostu pewnych 
ról nie można ze sobą porównać, pewnych zachowań, 
pewnych postaw.

Mam jeden zasadniczy żal, zarzut co do tekstu 
tej uchwały, ja zresztą formułowałem go w sposób 
taki, powiedziałbym, dość miękki, ale teraz go być 
może utwardzę. Mianowicie my tylko się powołujemy 
na naruszenie zasady pomocniczości. Oczywiście 
to jest słuszne, bo rzeczywiście ciągłe naruszanie 
zasady pomocniczości spowoduje, że przestaniemy 
jako izby narodowe, nie tylko w Polsce, ale w ogóle 
w tych wszystkich krajach Unii Europejskiej, być po-
trzebni do uchwalania prawa. Będziemy zezwalać na 
zawłaszczanie przez organy Unii Europejskiej metodą 
małych kroków faktycznych coraz większego pola dla 
naszej kognicji. Uważam, że to jest niewłaściwe. A to 
jest kwestia leżąca w interesie nie tylko nas, jako par-
lamentów, ale także w interesie Unii Europejskiej. Po 
prostu Unia Europejska zadławi się tymi wszystkimi 
uprawnieniami, które ma. Efekt będzie taki, że będzie 
to ciało nieefektywne. No, już się śmiejemy z niektó-
rych praw, których Unia Europejska jest autorem, ale 
może być jeszcze gorzej. Niestety może być jeszcze 
gorzej, jeśli temu pewnego rodzaju szaleństwu, jak to 
mówiła pani premier, nie postawimy tamy – będzie 
to zawłaszczanie możliwości stanowienia prawa we 
wszystkich możliwych obszarach.
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(senator J. Czerwiński) są działaniem przeciwko woli bożej, jeżeli tak bym 
mógł to zrozumieć…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale tego nie po-
wiedział.)

Ale ja tak zrozumiałem, Panie Senatorze, w ten 
sposób. Chciałbym powiedzieć, skoro mówimy o na-
turze i o Bogu, że również pewne odstępstwa, których 
pan nie pochwala, zamiana tych ról… Skoro wynikają 
z tego, co wewnętrznie człowiek czuje, no to jest to 
dopust boży, niczyj inny, według pana logiki, myśle-
nia. Po prostu tak jest.

(Senator Jerzy Czerwiński: Istnieje…)
(Senator Jan Rulewski: Działanie szatana.)
(Senator Piotr Zientarski: Dopust boży.)
I tak też – według logiki, którą pan prezentuje – 

Bóg dopuścił. Powiedział pan, że reprezentujecie pań-
stwo zdanie 99% Polaków. Ale jednocześnie mówił 
pan, a wcześniej pan senator Szymański… Pan podał 
przykład, że jesteśmy właśnie tym krajem, który dał 
kobietom prawo głosu. Tylko że przed tym to pewnie 
99% było przeciwko daniu tych praw kobietom. Więc 
to, że akurat dzisiaj 99% tak uważa… No, w historii 
mieliśmy tego typu przykłady, że trzeba było przeła-
mywać pewne zaszłości, które były szkodliwe.

Również senator Szymański mówił o tym, że 
przecież ojców nie wpuszczano i odsuwano od wcze-
snych momentów życia dzieci. I tak było przez wiele 
lat, nie tylko za komunizmu, ale również wcześniej. 
No i okazało się… Trzeba było to przełamać i dzisiaj 
wszyscy mówimy, że to było bardzo dobre przeła-
manie. Więc ta sytuacja zastana… Nie chciałbym, 
żebyśmy mówili, że tylko ona jest dobra. Powiedział 
pan – to jest właśnie oś naszego sporu i różnica mię-
dzy nami – że pan nie chce, żeby w takich obszarach 
Unia decydowała o tym, jacy mamy być, bo to jest 
kolejny jakiś tam twór, który coś nam narzuca. Panie 
Senatorze, jesteśmy w tym tworze przede wszystkim 
dlatego, że tak zdecydował naród w referendum. 
W momencie, w którym przystępowaliśmy do Unii, 
na pewne rzeczy się zgodziliśmy. I chciałbym panu 
zwrócić uwagę, że oczywiście łatwo jest mówić, że 
to jest taki abstrakcyjny twór jakichś 5 technokra-
tów, którzy coś tam sobie wymyślają, ale to nie jest 
prawda.

Panie Senatorze, 6 lat temu zostałem wysłany 
przez Senat do Danii i brałem tam udział w konfe-
rencji na temat migracji siły roboczej, bo już wtedy 
Unia zaczęła dostrzegać… No, przepraszam bardzo, 
to właśnie nie Unia, tylko kolejni przedstawiciele 
klasy robotniczej w poszczególnych krajach zaczęli 
dostrzegać, że powstaje pewien problem. I doszło 
tam do, że tak powiem, zderzenia z szefem związ-
ków zawodowych budowlańców, który wyszedł na 
mównicę i załamany mówił o tej straszliwej, niemoż-
liwej do wytrzymania konkurencji na rynku pracy. 
I wie pan, jakich on używał argumentów? Oto my, 

mówiąc, Polska powinna chwalić się tym, co posiada, 
tym, jaką miała historię, jeśli chodzi o równość – przy 
czym tu już abstrahujemy od Rzeczypospolitej szla-
checkiej. No bo kto jako jedno z pierwszych państw 
dał kobietom prawa wyborcze? I to zaraz po powsta-
niu niepodległości, jeszcze w listopadzie roku 1918? 
To właśnie Polacy je dali. To właśnie jest ta równość, 
którą trzeba naśladować – równość w sferze społecz-
nej. A czym innym jest wolność – tę należy stosować 
w obszarze biologii. I tego po prostu nie zmienimy. 
A próby narzucania tak zwanych płci społecznych, 
czyli gender, skończą się tragicznie.

My, nawiasem mówiąc, paradoksalnie, być może 
już widzimy ten tragizm. Bo, proszę państwa, to, że 
w Europie mężczyźni przestają być mężczyznami, 
wiąże się niestety także z tym, że kobiety przestają 
być kobietami. To się jakby zjeżdża… Efekt jest taki, 
że wchodzi islam z „prawdziwymi” mężczyznami. 
Chcecie państwo tutaj mieć taką równość? Bo ja nie. 
Ja chcę mieć w Polsce po prostu kobiety i mężczyzn. 
Bo tak po prostu urządziła nam to natura, a właściwie 
Bóg. Chcę, żeby to było do końca w Polsce. I już. I tyl-
ko tyle. I chcę, żeby zgodnie z naszymi obyczajami 
pierwsza miała możliwość przejścia kobieta, żeby-
śmy jej ustępowali miejsca, bo to są nasze tradycje, 
nasze obyczaje. Ja sobie nie życzę, żeby Unia nam to 
zmieniała.

Niech się zajmie tym, do czego została na początku 
stworzona, bo z tym sobie nie daje rady. Więc jak nie 
potrafi się tym zająć porządnie, to się zaczyna „re-
alizować” tam, gdzie nie powinna nigdy ze swoimi 
buciorami wchodzić. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję. 
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałem powiedzieć trochę co innego, niż po-

wiem, ale tak się zdarza, że wystąpienia poprzedni-
ków zmieniają trochę kontekst wypowiedzi i to, co 
nagle staje się ważne.

Na początku chciałbym się w pełni zgodzić z sena-
torem Czerwińskim. Faktycznie jako ojciec 4 dzieci 
też uważam, że ojciec ma być ojcem, matka ma być 
matką i mieszanie tych dwóch porządków nie jest 
najzdrowsze.

(Senator Robert Mamątow: Niebezpieczne.)
Jednak, Panie Senatorze, powiedział pan, że tak to 

urządziła natura, czyli Bóg, i że odstępstwa od tego 
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(senator A. Pociej) że z korzyścią dla dzieci, dla małżeństwa i dla oj-
costwa, popchną mężczyzn w tym kierunku, żeby 
nie było 99%, tak jak pan powiedział… Bo uważam, 
i tutaj zapewne w odróżnieniu od pana, że to jest 
patologia. Jeżeli mężczyzna może przez jakiś czas 
wychowywać dziecko, to powinien się na to częściej 
decydować, li tylko po to, żeby zobaczyć, z czym to 
się je, jak wygląda życie kobiety przez cały dzień 
albo przez cały tydzień, żeby to docenić.

Ja wiem, to może nie jest bezpośrednio powią-
zane, ale mówiliśmy tutaj wielokrotnie i o alimen-
ciarzach, i o problemach związanych z rozwodami 
itd., itd. Ja do tego wracam. Głęboko czuję tragedię 
bardzo wielu ojców, którzy jeszcze w poprzedniej 
kadencji pikietowali naprzeciwko Sejmu, którzy 
walczyli o prawo wychowywania. Takich osób jest 
bardzo dużo. I teraz dlaczego oni, między innymi, są 
w tak koszmarnej sytuacji? Otóż dlatego, że mamy 
takie postrzeganie – i tutaj panu powiem zapewne 
odwrotnie, niż pan myśli – matriarchalne. To jest 
matriarchalne postrzeganie, że tylko kobieta może 
dać dziecku szczęście. To jest pewne pokłosie sposo-
bu rozumowania, który tutaj, w tej dyskusji, wielo-
krotnie się pojawił. I obawiam się, Panie Senatorze, 
bo wiem… Słuchałem pana uważnie, wielokrotnie, 
jestem przekonany, że pan chce jak najlepiej, wiem 
o tym. Pan chce gwarancji dla rodziny. Tylko uwa-
żam, że, paradoksalnie, odrzucanie pewnego typu 
myślenia… Ja już nie mówię… już nie chcę się kłócić 
o dyrektywę, nie chcę wchodzić w to, co było nieste-
ty osią pana wystąpienia, czyli „nie chcę, żeby Unia 
mi coś mówiła”. Nie chcę w to wchodzić, ponieważ 
tutaj się nie dogadamy. Więcej: częściowo będę po-
dzielał pana poglądy, że w pewnym kwestiach Unia 
nie powinna wjeżdżać z butami. Mówię to trochę 
w kontrze do tego, co powiedziałem na początku, że 
jak się wchodzi do pewnego klubu, gdzie są ustalone 
zasady, to nie można…

(Senator Janina Sagatowska: Czas.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, nie 

chcę wjeżdżać z butami w pańskie przemówienie…)
Już kończę. Już kończę.
(Wicemarszałek Adam Bielan: …ale minął czas.)
Jeżeli jest powiedziane, że trzeba chodzić w tramp-

kach, to nie można chodzić w klapkach.
Ale boję się, że ta generalna negacja Unii akurat 

tutaj, w tym miejscu, poprowadzi właśnie do odwrot-
nego skutku, niż pan to zamierzył. Czyli pogorszy 
stan polskiej rodziny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

ojcowie duńscy czy francuscy, żyjemy w ramach 
pewnego etosu ojca. Musimy wyjść o godzinie piątej 
z pracy…

(Senator Alicja Zając: Do pracy.)
O piątej, czyli 17.00, jest już po pracy.
Dlaczego? Dlatego, że mamy obowiązki wzglę-

dem swoich dzieci. U nas jest tak, że ja muszę odbie-
rać dziecko ze szkoły na zmianę z matką, bo tak to 
wygląda. Tak jest skonstruowane nasze społeczeń-
stwo i myśmy się na to zgodzili. Kiedy jest sobota 
czy niedziela, nie mogę wziąć fuchy i pracować, bo 
muszę i chcę spędzić te dwa dni z dzieckiem. Biorę 
na siebie obowiązki dotyczące np. tego, że muszę 
być w szkole nieodpłatnym trenerem. A teraz wy 
tutaj przyjeżdżacie i dla was w ogóle nic nie istnieje. 
Nie istnieje dla was rodzina, bo jesteście tutaj na 
saksach. Jesteście odłączeni od swoich rodzin i mo-
żecie pracować 24 godziny na dobę. Paradoksalnie 
po tych 6–7 latach od tej konferencji powoli te same 
głosy pojawiają się w Polsce, a dotyczą one imi-
grantów z… Najwięcej mamy Ukraińców, o czym 
mówimy teraz bardzo często. Kiedy rozmawiamy 
z tymi Ukraińcami, którzy tutaj przyjeżdżają, wszy-
scy widzimy, jak jest. Z każdej rozmowy przeziera 
jakaś głęboka tragedia ludzka, bo oni są odłączeni 
od swoich rodzin.

A więc jeśli chodzi o ten model, o którym 
pan mówił, że jest on po prostu narzucany przez 
tego abstrakcyjnego legislatora, tego diabła Unii 
Europejskiej, to nie jest to do końca prawda, Panie 
Senatorze, ponieważ to przecież społeczeństwa kreu-
ją wszystkich urzędników, którzy zasiadają we wła-
dzach w Brukseli, poprzez to, jak są skonstruowane 
i jak patrzą m.in. na podział obowiązków w rodzinie 
i na rolę ojca, o której od wielu, wielu lat się dyskutu-
je. Jeżeli popatrzymy na to historycznie, zobaczymy, 
że te dyskusje przetaczały się we Francji i w krajach 
skandynawskich 40 lat temu. I był tam zapewne, 
w każdym z tych parlamentów, taki człowiek jak pan 
senator, który mówił: wy, lewacy, nie wjeżdżajcie 
nam tutaj ze swoimi pomysłami, bo ojciec to jest oj-
ciec, a kobieta to jest kobieta. I zapewne był również 
ktoś, kto mówił: nie, my musimy zmienić ten model, 
który jest zły, doświadczenie ostatnich lat i pewne 
naukowe poglądy podpowiadają nam, że należy go 
zmienić. I on tam został zmieniony. I teraz my się 
z tym… I tu ma pan rację: my się z tym zderzamy. 
Bo tam emanacja większości doprowadziła do cze-
goś takiego, co w moim przeświadczeniu, akurat 
w tym fragmencie… Bo są – zgodzę się z panem 
– pewne kwestie, na które ani pan, ani ja nie bę-
dziemy się godzić. Ale teraz mówimy o ojcostwie. 
I w tym zakresie uważam, że te rozwiązania i pewne 
popychanie w pewnym kierunku, bardzo możliwe, 
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wynika z opatrzności bożej… No, nic lepszego nie 
wymyślono. I człowiek może sobie budować kolejne 
utopie, kolejne raje na ziemi… A mieliśmy komu-
nizm, mieliśmy PZPR, mieliśmy próbę uszczęśliwia-
nia, mieliśmy hitleryzm, mieliśmy inne utopie, które 
się pojawiały, no, niektóre trwają do dnia dzisiejszego. 
Pojawiają się tendencje utopijne regulowania absolut-
nie całej rzeczywistości, wszystkiego od A do B…

(Senator Marek Borowski: Do Z.)
…tego, jak człowiek powinien mówić, jak powi-

nien wyglądać, jak powinien być wyedukowany, co 
powinien myśleć, co powinien robić w swoim życiu 
itd., itd. Takie uszczęśliwianie na siłę.

Mało tego, niektórzy nawet łączą to ze sprawami 
gospodarczymi, jak pan prezydent Macron, który 
domaga się protekcjonizmu, jak wiadomo, absolut-
nie sprzecznego z ideą wolnego handlu i swobodnej 
wymiany kapitału, towarów i usług.

A więc, Szanowna Izbo, Wysoki Senacie, przy-
chodzi czas, gdy trzeba powiedzieć: dosyć tego sza-
leństwa. Rozumiem, że Unia może regulować kształt 
banana, może twierdzić, że marchewka to owoc, dla-
tego że akurat w Portugalii dżem marchewkowy jest 
bardzo popularny i żeby nie robić krzywdy Portugali, 
tak z uprzejmości, uznano, że marchewka jest owo-
cem, ponieważ w dyrektywie unijnej wpisano, że 
dżemy mogą być tylko z owoców itd.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ad rem.)
A więc budujemy rzeczywistość pewnej paranoi, 

pewnej utopii.
Teraz, przechodząc do tej dyrektywy… Proszę 

państwa, przecież ta dyrektywa jest sprzeczna 
z prawami muzułmanów, z ich prawami religijnymi. 
Mówimy w tej chwili…

(Senator Piotr Wach: Bo o to chodzi.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale o to chodzi.)
Mówimy teraz, że…
(Senator Piotr Wach: O to chodzi.)
O to chodzi. Pan profesor Wach przyznaje mi rację.
(Senator Piotr Wach: Tak.)
A więc możemy powiedzieć, że ta dyrektywa jest 

antyislamska, potwierdził to pan profesor. Tak jest. 
Jeżeli taki jest cel tej dyrektywy, to nie wiem, jak 
ona się ma do zasady równości poglądów, swobód 
obywatelskich, wolności poglądów itd.

(Poruszenie na sali)
Dziękuję, Panie Profesorze, że pan to przyznał…
(Senator Piotr Wach: Dlatego mówimy, że dla 

wszystkich…)
Mnie do głowy nie przyszło, że taka mogłaby być 

intencja tej dyrektywy. Do głowy mi to nie przyszło, 
ale dzięki panu senatorowi już to wiem.

A więc widzimy, że takie przeregulowanie rzeczy-
wistości prowadzi do absurdu. Dlatego wydaje mi się, 
że opinia komisji, która jest bardzo wyważona – bo 
można by więcej na ten temat napisać, mówię o tek-

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Ministrowie! Szanowni Zebrani!

Z uwagą przysłuchuję się tej debacie. I odnosząc 
się do wypowiedzi mojego znakomitego poprzednika, 
chcę przypomnieć pewną sytuację. Otóż na początku 
lat dziewięćdziesiątych „Gazeta Wyborcza” zapropo-
nowała czy podjęła taką kampanię uświadamiającą, 
społeczną „Rodzić po ludzku”. To była bardzo dobra 
inicjatywa, ponieważ było to na początku przemian 
po 1989 r. i chodziło o to, że sposób, w jaki na świat 
przychodzili młodzi Polacy, dzieci, przeczył jakimś 
zasadom i standardom rozwoju położnictwa i jakiejś 
takiej empatii w stosunku do tego nowego życia, które 
pojawia się na świecie. Ta kampania była bardzo do-
bra i m.in. szpital św. Zofii w Warszawie, jako jeden 
z pierwszych w Polsce, wprowadził możliwość obec-
ności ojca przy porodzie swojego dziecka. Ja akurat 
miałem to szczęście, że skorzystałem z tego, i przy 
narodzinach 6 moich córek byłem obecny.

(Senator Piotr Zientarski: 6?)
Tak.
I muszę powiedzieć, że wydawało mi się wtedy, że 

to jest w ogóle wspaniała akcja, to jest właśnie rozwój, 
jaki mamy. Aż do momentu, kiedy powstała dyskusja 
na ten temat i jeden z uczestników tej dyskusji powie-
dział: „A co to za nowina? Ja pamiętam, mi dziadek 
opowiadał, że dawniej, jak na wsi dziecko się rodziło, 
to mężczyzna aktywnie uczestniczył przy porodzie. 
Bardzo aktywnie oczywiście kobiety uczestniczy-
ły, przychodziła położona, jak nie było położnej, to 
sąsiadka, ktoś, kto pomagał przy narodzinach. Ale 
mężczyzna bardzo aktywnie w tym uczestniczył”. 
I niczego takiego nadzwyczajnego ta akcja nie wpro-
wadziła poza tym, że od tego sterylnego sposobu, 
kiedy kobiety dochodziły do momentu zaczęcia akcji 
porodowej w salach zbiorowych, na leżąco, w warun-
kach często uwłaczających, powrócono do warunków 
właśnie rodzenia po ludzku.

I drugi przykład. Otóż większość z nas w tej sali 
pochodzi z okresu, kiedy była moda na sztuczne 
mleko i było karmienie nie na żądanie, bo to było 
nienaukowe, niesłuszne, tylko co 3 godziny mle-
kiem z proszku i z butelki. Pani profesor, która to 
bardzo lansowała swego czasu – mówię tu o latach 
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych – gdy urodziła się 
jej wnuczka, zmieniła pogląd i stwierdziła: tylko na-
turalna pierś i naturalne karmienie. Bo okazuje się, 
że w naturalnym mleku matki są najlepsze składniki. 
I w tej chwili nawet mamy dyskusję, która jest wła-
ściwie oczywista, bo nikt tego faktu nie kwestionuje.

Dlaczego o tych dwóch przykładach mówię? Bo 
chciałbym powiedzieć, że przeregulowywanie rze-
czywistości, która niejako wynika z natury, jak po-
wiedział pan senator Czerwiński, a dla wierzących 
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(senator J.M. Jackowski) również pamiętać o tym, że – mówię to jako autor 
wielu książek o problematyce rodzinnej i problema-
tyce ideologizacji naszej rzeczywistości – myśmy już 
mieli takie systemy, które próbowały ideologizować 
rodzinę. Mieliśmy. Był model szwedzki, był model 
sowiecki, gdzie była wspólna kuchnia dla paru rodzin. 
To wynikało nie tylko z warunków gospodarczych, 
lecz także z pewnej ideologii, ale to nie jest czas, żeby 
o tym dyskutować.

Chrońmy Unię Europejską, żeby nie robiła takie-
go programu. Chrońmy Unię Europejską, żeby nie 
była ani przeciwko katolikom, ani przeciwko mu-
zułmanom, ani przeciwko ateistom, ani przeciwko 
wyznawcom religii mojżeszowej, ani przeciwko ni-
komu. Chrońmy taką Unię, żeby każdy mógł w tym 
zakresie decydować sam o sobie. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Alicja Zając: Nie chrońmy, tylko buduj-
my! Budujmy!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pani senator Zdrojewska.
5 minut. Zostałem poinformowany, że to już dru-

gi raz.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak jest.
Szanowny Panie Senatorze Jackowski, zapomniał 

pan dodać, że był jeszcze model niemiecki, gdzie 
kobieta była traktowana jak inkubator.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tych modeli, Pani 
Senator, było bardzo dużo.)

Ale ja przypominam akurat ten, bo akurat o tym 
pan zapomniał, a przytoczył pan ideologię szwedzką 
i norweską.

Chciałabym jeszcze zwrócić się do pana senatora 
Czerwińskiego. Cieszę się…

(Senator Jerzy Czerwiński: Znowu?)
Nie z pretensją, tylko…
(Senator Jerzy Czerwiński: Będę musiał wycho-

dzić.)
Panie Senatorze, cieszę się, że to był sarkazm. 

Bardzo dziękuję. Tylko tyle.
Szanowni Państwo, może dla niektórych z pań-

stwa będzie to szokujące. Ja wychowałam swoje 
dzieci – mam 2 dzieci – w latach osiemdziesiątych. 
Myśmy byli jak na owe czasy dosyć nowoczesnym 
małżeństwem i wychowywaliśmy nasze dzieci wspól-
nie. Mój mąż umie wykąpać i przewinąć dziecko. I nie 
odbiera mu to męskości. Tak uważam i zwracam na to 
państwa uwagę. To były lata osiemdziesiąte. Dzisiaj 
młode rodziny, panowie i panie, wspólnie opiekują 
się dziećmi. Proszę popytać i zobaczyć, jak to w tej 
chwili wygląda. Po prostu czasy się zmieniają.

ście uzasadnienia opinii – absolutnie odzwierciedla 
pogląd… Ponieważ tak naprawdę – czy to się komuś 
podoba, czy komuś się nie podoba – tzw. zasada sub-
sydiarności w Unii Europejskiej jest niczym innym 
jak przeniesioną z katolickiej nauki społecznej zasadą 
pomocniczości. Tylko w laickiej Unii ona się zazwy-
czaj nazywa zasadą subsydiarności, a w katolickiej 
nauce społecznej nazywa się zasadą pomocniczości. 
Bez względu na to, jakiej nomenklatury byśmy uży-
wali, chodzi o to samo. A chodzi generalnie o to, 
że struktury, która jest wydolna w jakimś zakresie 
obowiązków czy tego, co ma spełnić, i jest samowy-
starczalna w tym zakresie, nie potrzeba zastępować 
strukturą wyższego rzędu. Dlatego, szanując jak naj-
bardziej prawa pracownicze, szanując jak najbardziej 
myślenie o rodzinie, bo przypuszczam, że też i troska, 
i myślenie o rodzinie… Bo przecież nie jest tajemnicą, 
że Europa jest w zapaści demograficznej. Dlatego 
jesteśmy świadkami takich zjawisk politycznych, spo-
łecznych, kulturowych i wszelkich innych. Wynika to 
m.in. z kryzysu demograficznego. Lepiej pozostawić 
rodzicom szansę, żeby oni mogli w porozumieniu, 
w dialogu, uzgadniać między sobą wiele kwestii, a nie 
wprowadzać dyrektywę, która powoduje, że jeżeli 
ojciec się nie określi, to traci cała rodzina. Mało tego, 
oczywiście najbardziej traci dziecko, któremu właśnie 
rodzice w tej pierwszej fazie życia po urodzeniu – 
bezpośredni kontakt z rodzicami, głównie z matką, 
ale też i z ojcem – są jak najbardziej potrzebni.

Wreszcie ważna przesłanka innego rodzaju. Otóż 
mamy w Europie potężny kryzys i wysokość bezro-
bocia jest bardzo duża w niektórych krajach. W tej 
chwili wprowadzenie sztucznego administracyjnego 
modelu tego, kto w danym momencie może skorzy-
stać z urlopu, może być teoretycznie piękną ideą, ale 
realia życia są takie, jakie są, jeżeli chodzi o poziom 
bezrobocia, o poziom dostępu do rynku pracy. Nie 
mówię o Polsce, bo Polska akurat, dzięki Bogu, obec-
nie jest w bardzo dobrej sytuacji pod tym względem, 
ale mówię o wielu krajach starej Unii, i to takich re-
nomowanych, które z problemami bezrobocia na co 
dzień się spotykają.

Reasumując, popieram treść tej opinii. Co do 
uzasadnienia, to zgadzam się z panem senatorem 
Czerwińskim, że można by było więcej na ten temat 
napisać, ponieważ niewątpliwie mamy do czynienia 
z taką uzurpacją przez struktury międzynarodowe 
prawa do tego, żeby łamiąc zasadę pomocniczości, 
wkraczać nie tylko w sprawy podstawowej komórki 
społecznej, jaką jest rodzina, lecz także w kompe-
tencje parlamentów krajowych, które mają prawo do 
tego, żeby o sprawach ważnych dla ich obywateli de-
cydować w sposób suwerenny. Z tego punktu widze-
nia należy jak najbardziej poprzeć tę opinię. Trzeba 
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(senator B. Zdrojewska) Ojciec również może nakarmić, przytulić, utulić do 
snu i poczekać na mamę, która wróci z pracy. Tak 
uważam, to jest moje zdanie. Tylko tyle chciałam 
jeszcze dodać. Dziękuję bardzo.

(Senator Janina Sagatowska: Jedno i to samo…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Napieralski. Nie wiem, czy pierwszy, 

czy drugi raz.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Drugi.)
Drugi. Czyli 5 minut.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Gdyby jakiś młody człowiek przysłuchiwał 

się tej debacie, powiedziałby do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości tak: jesteście mistrzami świata we 
wrzucaniu do jednego worka różnych tematów, które 
nie mają ze sobą związku. A gdy usłyszałem senato-
ra Jackowskiego, który mówi, jak będzie wpływała 
opieka jednego czy drugiego rodzica nad dzieckiem 
na bezrobocie, jego zwiększenie na rynku pracy… 
Mistrzostwo świata, Panie Senatorze, mistrzostwo 
świata, naprawdę. To nie ma żadnego wpływu. Wręcz 
przeciwnie. Tak naprawdę to pomaga kobiecie wrócić 
do zawodu, rozwijać się, robić karierę. Takie przepisy 
właśnie jej pomogą.

W tym worku znalazła się również filozofia, bo 
okazało się, że 2 wartości nie można ze sobą połączyć, 
nie można połączyć wolności i równości. Ja uważam, 
że można, uważam, że wolność i równość absolutnie 
można ze sobą powiązać i trzeba je wiązać. Są dwie 
wartości, o których mówił filozof Leszek Kołakowski, 
bezpieczeństwo i wolność, to są te dwie wartości, 
które mogą się nawzajem wykluczać, pokazał, że tam, 
gdzie jest coraz więcej bezpieczeństwa, zabiera się 
coraz więcej wolności.

Te przepisy prawa, to, co proponuje Unia 
Europejska, ma tak naprawdę pokazać pewien ka-
non postępowania rodziców z dzieckiem. I nie mogę 
się zgodzić na to, że nagle próbujecie wrzucić w tę 
dyskusję wiele pobocznych tematów. To, że ojciec 
będzie dłużej z dzieckiem, nie oznacza, że za chwilę 
mężczyźni w Polsce staną się kobietami. To już było 
naprawdę dosyć wesołe, śmieszne, Panie Senatorze. 
To, że jakieś tradycje do nas napływają albo jakieś 
wzorce spoza granic naszego kraju i coraz więcej 
mężczyzn staje się kobietami… Ja nie zauważyłem 
ani na tej sali, ani poza tą salą tego, żebyśmy się 
zmieniali w kobiety, naprawdę. Zresztą w pierw-
szym swoim wystąpieniu przytaczałem wiele przy-
kładów naprawdę bardzo dobrych tradycji, wzorców, 

(Senator Antoni Szymański: Popieram to.)
Cieszę się, że niektórzy z państwa to popierają.
Chciałabym się zwrócić do pana senatora 

Szymańskiego. Zapewniam – ja tak to zrozumiałam 
– że ta dyrektywa jest o ojcostwie, chociaż nie ma tego 
w tytule. Ona jest także o ojcostwie. Tak uważam. To 
taka drobna uwaga.

Teraz chciałabym sprostować pewne rzeczy. 
Jeden z panów senatorów – przepraszam, nie zdą-
żyłam zanotować który – powiedział, że kobiety 
muszą pracować, że ta dyrektywa zmusza kobiety 
do pracy. To jest nieprawda. Tam tego nie ma.

Następna rzecz to zdanie, które tutaj padło. 
Chciałabym teraz popolemizować z panem senato-
rem Cichoniem. Bardzo cenię jego zdanie, ale przy 
przytaczaniu danych socjologicznych na temat prze-
mocy… Proszę zwrócić uwagę na to, że wymienił 
pan kraje, gdzie jest największa przemoc. To są kraje 
skandynawskie. Jest tak dlatego, że tam przemoc 
jest najczęściej ujawniana. W Polsce niestety na-
dal mamy do czynienia ze zjawiskiem składania, 
a potem wycofywania zawiadomień o popełnieniu 
przestępstwa przemocy w rodzinie czy w stosunku 
do dzieci. Niestety tak się w Polsce dzieje, więc nie 
cieszmy się tak z tego, że jesteśmy tacy świetni i nie 
ma przemocy. Co chwila czytamy o tych biednych 
dzieciach, które są w szpitalu. Tak że proszę trak-
tować te dane socjologiczne z pewnym przymru-
żeniem oka.

Szanowni Państwo, padło tu takie zdanie, że ro-
dzina to jest polska tradycja.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Rulewski, padło tu takie zdanie, 

że rodzina to jest polska tradycja. Chcę powiedzieć, 
że rodzina to jest również włoska tradycja, hisz-
pańska tradycja, niemiecka tradycja. Naprawdę nie 
wiem, skąd się komuś coś takiego wzięło, dlaczego 
wydaje się, że jeśli chodzi o rodzinę, to my jeste-
śmy jakimś wyjątkowym i szczególnym krajem. Nie 
jesteśmy. Jeśli chodzi o rodzinę, to u nas, w Polsce 
nie jest źle, i to trzeba podkreślić, ale sporo jest też 
do zrobienia.

I jeszcze na koniec taka rzecz, bo my mówiliśmy 
tu o biologii. Nie będę polemizować z tym, że są 
różnice pomiędzy płciami, ale chciałabym zwró-
cić uwagę, przypomnieć o tym, że kobiety mogą 
karmić, mogą pracować i karmić dziecko. Nasze 
prawo pozwala na to kobietom. Więc kobieta może 
pracować, karmić dziecko, a jednocześnie mężczy-
zna może się tym dzieckiem zajmować. Tak napraw-
dę poza tym karmieniem ja tu nie widzę jakichś 
ogromnych różnic, poza tym pierwszym okresem, 
początkowym okresem po urodzeniu dziecka ja nie 
widzę tutaj jakichś większych różnic biologicznych. 
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(senator G. Napieralski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest również drugie wystąpienie, więc ja bar-

dzo krótko. Ja bym powiedział, że ta dyskusja, mimo 
że bardzo rozstrzelona, jest bardzo interesująca, bo 
oprócz tego, że w wielu wypowiedziach jakoś praw-
nie odnoszono się do zasady pomocniczości i często 
ją kwestionowano, to jednak ta dyskusja pokazała 
emocje i pokazała nasze stanowiska, i w jakiś sposób 
obnażyliśmy się w znacznie większym stopniu, niż 
może niektórzy by chcieli, a może niektórzy chcieli. 
W każdym razie w tym sensie ona była bardzo inte-
resująca.

Ja właściwie tylko dwa wątki, bardzo konkretne, 
chciałbym poruszyć. Jeden przed chwilą omawiał pan 
senator Napieralski, więc ja już bardzo krótko; to jest 
na temat tego, że prawo jednak wymusza. W niektó-
rych wypowiedziach była mocna opozycja przeciw 
temu, ale generalnie większość prawa wymusza. Nas 
trochę boli, jeżeli to się dzieje w dziedzinie rodziny 
i uregulowań rodzinnych, ale to również ma miejsce 
i na wielu przykładach można pokazać, że my się 
z tym zgadzamy i jest to niezbędne. To jest pierwsza 
rzecz.

Drugi z tych konkretnych wątków – kwestionowa-
na była w sposób bardzo zasadniczy zasada pomocni-
czości tej regulacji unijnej, przeciw której zamierza-
my wystąpić, przynajmniej większość, jak się wydaje, 
w postaci żółtej kartki. Moim zdaniem to zależy od 
założenia. Jeżeli założymy, że taki stan, jaki obec-
nie jest u nas, który zapewne jest jeszcze w innych 
krajach, że urlopy związane z wychowaniem małego 
dziecka – niemowlęcia i małego dziecka, ale już po 
okresie tych co najmniej 14 tygodni, jak u nas – po-
legający na tym, że właściwie urlopów rodzicielskich 
podejmuje się 1% mężczyzn, a urlopów ojcowskich, 
czyli równoważnych macierzyńskim, 10% mężczyzn 
w stosunku do liczby kobiet, bo wydaje mi się, że 
to… Jeżeli uznamy, że ten stan jest niewłaściwy, że 
on źle służy, po pierwsze, rozwojowi kobiety, po dru-
gie, dzietności, a po trzecie, społeczeństwu, jeżeli 
uznamy, że to jest źle… Bo tutaj nie było co do tego 
zgody. W pewnych wypowiedziach stwierdzano, że 
właśnie tak jest dobrze, tak należy trzymać i dążyć do 
tego. Ale moim zdaniem to nie jest dobrze. Należy to 
zmienić, i to należy zmienić inaczej niż drogą ewo-
lucji trwającej wiele dziesięcioleci. I wtedy, jeżeli 
przyjmiemy takie założenie, tutaj nie można kwe-
stionować zasady pomocniczości, bo my nie umie-
my tego wykonać, jak dotąd. Pan minister bardzo 

które są w naszym kraju obecne, przykład choćby 
karmienia piersią czy zdrowego wychowywania 
dzieci i opieki nad nimi. Więc bardzo proszę, że-
byśmy nie mieszali tych tematów, dlatego że to jest 
krzywdzące i dla ojca, i dla matki, i żebyśmy do 
tego tematu podeszli naprawdę bardzo poważnie.

Jedna ciekawa rzecz, która z tej dyskusji wy-
nika – i mam nadzieję, że to się stanie – jest taka, 
że faktycznie w Polsce pojawią się przepisy pra-
wa pozwalające na ściganie tych ojców, którzy nie 
płacą alimentów. Ja jestem ciekawy, czy pojawią 
się przepisy prawa, które będą zachęcały młodych 
ludzi… albo inaczej, dawały im takie możliwości, 
takie bezpieczeństwo, by oni chcieli mieć dzieci 
i nie bali się mieć dziecka, szczególnie nie bali się 
ze względów ekonomicznych.

Chciałbym, żeby były też takie przepisy w Polsce, 
żebyście takie przepisy wprowadzili – o czym mówił 
senator Pociej – które są bardzo istotne… Ta dyrek-
tywa właśnie łamie pewne stereotypy, to, że najlep-
szym rodzicem jest matka. Bo w wielu sprawach, 
które nie powinny się odbywać, ale mają miejsce 
w Polsce – mówię o sprawach rozwodowych – tak 
jest, że ten kanon myślenia o rodzicu jest taki, że 
mężczyzna jest poszkodowany, i najczęściej jest 
tak, że raz w tygodniu może spotkać się z własny-
mi dziećmi, bo tak właśnie sąd orzeka. I te pikiety, 
o których mówił senator Pociej, i spotkania przed-
stawicieli ojców z szefami klubów miały miejsce 
i cały czas mają miejsce, bo to się nie zmienia. Są 
więc próby tak naprawdę pokazywania, że ten model 
może być bardzo ciekawy, sprawiedliwy, nowocze-
sny, ale też dobry dla dziecka. I nie zgadzam się 
z tymi tezami, że nagle ktoś ingeruje w nasze życie 
prywatne. No, wiele przepisów reguluje nasze życie. 
Włącznie z takim drobnym przepisem, który mówi 
o ciszy nocnej, no i należy być cicho po 22.00 we 
własnym domu, bo trzeba dobrze współżyć z sąsia-
dami i nie hałasować, bo oni też chcą mieć spokój.

Są po prostu przepisy nasze krajowe, które mówią 
nam o wielu naszych zachowaniach i które można 
by określić tak, że ingerują w naszą wolność. Ale 
mądrość polityków, którzy uchwalają polskie pra-
wo i każde inne, jest taka, żeby przepisy prawa tak 
kierowały naszym życiem, abyśmy byli bezpieczni, 
wolni, równi, czuli, że jest nad nami ktoś, kto nas tak 
naprawdę chroni przed wszystkim złym. To miesza-
nie pojęć i wrzucanie wszystkiego do jednego worka 
jest bardzo szkodliwe i ta dyskusja zeszła absolutnie 
na bardzo zły tor.

Chciałbym zaapelować do prawej strony tej sali, 
aby zmieniła jednak tok myślenia i zobaczyła, że 
tu chodzi tak naprawdę o dobro dziecka i dwojga 
rodziców.
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(senator P. Wach) chcę podkreślić, że to była jedna z nielicznych, jeśli 
nie jedyna, inicjatywa podjęta tu, w Senacie, w zgo-
dzie. Dotyczyła ona jakże istotnego, przewlekłego… 
powiedziałbym, przewlekłej ciąży prawodawczej 
w zakresie zadośćuczynienia, uhonorowania osób, 
które w szczególny sposób wyróżniły się w dziejach 
Rzeczypospolitej.

Jak wiadomo, uchwalono ją już w roku… Grupa 
senatorów reprezentujących wszystkie poglądy poli-
tyczne zgłosiła ją już w grudniu 2015 r., bodajże we 
wrześniu następnego roku inicjatywa została prze-
słana do Sejmu, a tam, zgodnie z zasadą, która nie 
obowiązuje żadnych partii politycznych, czekała na 
swoje rozstrzygnięcie ponad rok. W Sejmie wynikły 
różnice zdań co do tej ustawy między rządem a posła-
mi, przecięte jednak w końcu działaniem środowisk 
opozycyjnych, które przekazały swoje propozycje 
– z wdzięcznością przyjęte przez posłów, a także 
przez uczestniczących w tych działaniach senatorów 
– w tym szarżą senatora Mamątowa… Wszystko to 
doprowadziło do tego, że po roku tej przewlekłej ciąży 
ustawa została uchwalona. Ustawa została uchwalona, 
że tak powiem, z kręgosłupem i większością zmian 
wynikłych już w trakcie prac w poprzedniej kadencji 
Sejmu. Przypominam, że istotne zmiany właściwie 
sprowadzały się do zmian ilościowych. 

Mianowicie wolą Senatu wprowadzono właśnie 
zasadę powszechności świadczenia, nieuzależnio-
nego od werdyktu czy też opinii pomocy społecznej. 
Wprowadzono dozgonność tego świadczenia, czyli 
było ono na czas nieograniczony. Wprowadzono także 
zasadę przejętą z ustawy kombatanckiej – bo takie 
były mniej więcej działania Wysokiej Izby, aby ta 
ustawa była zbliżona do ustawy kombatanckiej i nagle 
pozostawała, mając odrębny status… Wprowadzono 
też parę uprawnień dodatkowych, m.in. uprawnienia 
w zakresie opieki medycznej i ulgi komunikacyjnej. 
Dobrocią tej ustawy, tej zmiany ustawy, bo tak ją wła-
ściwie się nazywa, było również upoważnienie wła-
ściwego kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, obecnego na tej sali, do 
tego, aby mógł w szczególnych przypadkach, tam, 
kiedy kwota, która w tej ustawie została wprowadzo-
na jako obowiązująca i powszechna, czyli 400 zł… 
Mógł on występować o przyznanie tzw. renty socjal-
nej. W swoim ostatnim postanowieniu ustawa wpro-
wadzała też obowiązek jej uchwalenia, wprowadzenia 
w życie wraz z ustawą dezubekizacyjną plus czy też 
drugiego gatunku.

W czasie prac w Sejmie, jak powiedziałem, docho-
dziło do kontrowersji, przy czym nie było złej woli, 
jeśli chodzi o uchwalenie tej ustawy. Jednak ciągle 
w grze były pieniądze, pieniądze, których wartość jest 
między dziesiątkami milionów a kilkoma miliardami 
złotych. W końcu – w minionych dniach – ta usta-
wa została uchwalona przez Sejm, a teraz w trybie 

porządnie i uczciwie pokazał to, że są prowadzone 
prace, a przynajmniej studia, które miałyby ewentu-
alnie do tego doprowadzić. I apeluję, żebyśmy poszli 
w tę stronę. Ale jeżeli przyjmiemy, że my własnymi 
siłami nie potrafimy – tak jak dotąd – w większym 
stopniu przekonać rodzin i mężczyzn do podjęcia 
urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich, to za-
sada pomocniczości jest zachowana i to wymuszenie 
unijne jest w pełni uzasadnione. Pytanie, czy od razu 
w takim stopniu, jako wymuszenie 4 miesięcy. Co 
do tego mam wątpliwości i tutaj nasza uchwała pew-
ne uzasadnienie ma. Ale nie można mówić, że Unia 
działa bez sensu, że wkracza z buciorami w naszą 
rzeczywistość, ponieważ my sami nie potrafimy tego 
wykonać. Pytanie, czy my chcemy to wykonać. Ja 
uważam, że powinniśmy.

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

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 526, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 526 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Jana Rulewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli pan marszałek pozwoli, a Izba nie będzie 

protestować, to rozszerzę swoje sprawozdanie o… 
Bo Wysoki Senat powierzył mi jeszcze inną funkcję, 
a mianowicie taką, że byłem reprezentantem Senatu, 
tej inicjatywy w trakcie prac Sejmu.

Chcę też zwrócić na początku uwagę, że przedmiot 
tego sprawozdania nie jest objęty prawodawstwem 
Unii Europejskiej. A nadto, sprawozdając prace, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator J. Rulewski) których jest zmiana definicji, a polega to na wskaza-
niu czasu, w którym miały miejsce prześladowania 
i działała podpozycja. I to jest w dwóch fragmentach. 
Mianowicie chodzi o termin, który zakreślony był 
w poprzedniej ustawie, termin do 1989 r. – to wydłuża 
się do momentu, o ile dobrze pamiętam, rozwiązania 
Służby Bezpieczeństwa, czyli do 31 lipca 1990 r. Ale 
w mniej może interesującym, dopisanym zresztą z in-
nych powodów wersecie tej ustawy mówi się też, że 
ustawa kombatancka – kombatancka, nie należy jej 
mylić z tą rozpatrywaną tu ustawą – wydłuża swój 
czasokres do momentu ustania… właściwie do mo-
mentu zejścia z tego ziemskiego padołu ostatniego 
prezydenta… przepraszam, może byłby on prezy-
dentem, ale chodzi o ostatniego partyzanta, a więc 
uczestnika walk o wolność, tj. „Lalusia” Franczaka, 
to jest do momentu… Jak gdyby przedłuża się to do… 
przepraszam, do 1983…

(Senator Wiesław Dobkowski: 1963.)
1963, do momentu jego śmierci, chyba 21 paź-

dziernika. Poprawiłem się. Tak, Panie Ministrze? 
Dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jeszcze jedno pytanie senatora Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Mam pytanie. Tu mam przed sobą tekst ustawy… 

Jakby i pan sięgnął, ma pan zapewne ten druk, to 
jest…

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Ust. 3 lit. b na stronie 2, tu chodzi o ten status… 

Uznawana jest za taką osobę osoba, która „była in-
wigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa 
i podjęto wobec niej bezprawne działanie polegające 
na popełnieniu na jej szkodę przestępstwa lub wy-
kroczenia”. Czy np. osoba, która ma status pokrzyw-
dzonego w Instytucie Pamięci Narodowej, i to status 
z tego pierwotnego, czyli do 2005 r… Bo przypomnę, 
że po 2005 r. status pokrzywdzonego mogła uzyskać 
również osoba, która miała za sobą okres prześlado-
wań, ale np. była też w jakimś okresie tajnym współ-
pracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

(Senator Robert Mamątow: Status jest statusem…)
Taka była modyfikacja tej ustawy…
(Senator Robert Mamątow: Nie…)
No przecież na tej zasadzie jeden z bardzo znanych 

opozycjonistów otrzymał status…
(Senator Robert Mamątow: To na zasadzie tego, 

że nie było dokumentów.)
No, dobrze, to już nie wchodzę w szczegóły, wy-

cofuję w takim razie ten wątek mojego pytania.

przyspieszonym mam okazję ją przekazywać, nieco 
zmienioną w porównaniu do tej uchwalonej, jak po-
wiadam, we wrześniu 2016 r.

Czego dokonał Sejm? Dokonał skreśleń. Skreślił 
przywileje komunikacyjne. Skreślił również obo-
wiązek samorządów dotyczący udzielania pomocy, 
pozostawiając formułę możliwości. Skreślił również 
uprawnienie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych do występowania o renty 
specjalne. Z kolei dopisał możliwość występowania 
do lekarzy specjalistów bez uprzedniego skierowania 
od lekarzy służby medycznej podstawowej, a także 
skrócił termin, przyspieszył wdrożenie tej ustawy, 
wskazując dzień 31 sierpnia tego roku, nomen omen 
dzień znaczący dla tych wszystkich, którzy się pod 
tymi i nie tylko pod tymi sztandarami gromadzili.

Potem, czyli przedwczoraj, Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej obradowa-
ły nad przedstawionym projektem i poparły wniosek 
senatora Mamątowa, aby przyjąć ustawę w niezmie-
nionym kształcie, czyli bez poprawek. Wniosek ten 
uzyskał pełne poparcie. 

A więc moim tutaj obowiązkiem jest przedstawić 
prośbę Wysokiej Komisji o uchwalenie tej ustawy 
jeszcze w trakcie tego posiedzenia. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Na czym konkretnie polega redefinicja bycia osobą 
represjonowaną? Bo rozumiem, że takowa została 
dokonana. Jakie kryteria łącznie trzeba spełniać, żeby 
podlegać reżimowi… tzn. żeby uzyskać te uprawnie-
nia, które wynikają z ustawy?

Senator Jan Rulewski:
Zasadniczo, jak powiedziałem, kręgosłup tej 

ustawy, ustawy z poprzedniej kadencji, nie został 
zmieniony, w tym oczywiście definicja działaczy opo-
zycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. 
Ale myślę, że pan chwyta tu już te szczegóły, co do 
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(senator J. M. Jackowski) władz samorządowych dla osób uprawnionych? Bo 
teraz jest tylko możliwość, no, tak właściwie może, 
ale nie musi…

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
A dawniej była obligatoryjność, to znaczy w tek-

ście pierwotnym… Co przeważyło? Bo to w sumie 
też jest miękki zapis, a… no, jakby wypadł z ustawy.

Senator Jan Rulewski:
Rzeczywiście, ten zapis miał obrońców, bo uważa 

się, że samorząd dziś dysponuje różnymi możliwo-
ściami, zwłaszcza socjalnymi, których państwo, rozu-
miane jako administracja centralna, nie reprezentuje. 
I bywa też, że te samorządy udzielają… W drugim 
aspekcie to się też odnosiło do ulg komunikacyjnych, 
które są w tej chwili wyłączną domeną samorządu, 
zatem ewentualne przyznanie ulg, na wzór ulg przy-
znawanych kombatantom, nie wchodzi w grę jako 
konieczność.

Jak rozumiem, z tych delikatnych rozmów wy-
nikało, że rząd nie chce narzucać samorządom de-
cyzji, które pociągają za sobą skutki finansowe. Jak 
rozumiem również, tak każdy rząd czyni: uważa, 
że samorząd powinien w ramach własnej domeny 
czy zachowań, czy woli mieszkańców te zagadnienia 
rozwiązywać w atmosferze pewnego konsensusu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze jedno pytanie, tak? Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy w ogóle 

w toku prac nad tą ustawą pojawiała się idea, żeby, 
że tak powiem, z automatu spowodować… No, bo 
w większości to są osoby, które w tej chwili dobiega-
ją wieku emerytalnego albo już są na emeryturach, 
i bardzo często te świadczenia emerytalne… no, już 
wiemy, jakie one są, po prostu są niewystarczające 
i bardzo niskie. Czy był pomysł, żeby wprowadzić 
w ustawie stały instrument, który zwiększałby świad-
czenia emerytalne?

Kiedyś, w okresie minionym co prawda, ale było 
np. powiązanie, że jak ktoś miał tzw. chlebowy order, 
to miał 25% dodatku do świadczenia emerytalnego. 
Czy tego rodzaju mechanizm… Ja nie mówię, że to 
powinno być za ordery. Ale czy w ogóle dyskutowano 
na ten temat, żeby była to jakaś satysfakcja dla tych 
osób, bo jednak Rzeczpospolita docenia ich zaangażo-
wanie, ich odwagę, ich patriotyzm? Czy taka dyskusja 
była na posiedzeniu komisji? I jakie by było pańskie 
zdanie, gdyby tego rodzaju rozwiązanie wprowadzić, 
nie określony w czasie, tylko stały element, składnik 
otrzymywanego świadczenia?

Ale czy osoba, która ma status pokrzywdzone-
go, ma dokumenty w Instytucie Pamięci Narodowej 
i np. jest tam napisane, że na jej szkodę prowadzono 
działania w zakładzie pracy, w miejscu, gdzie się 
uczyła, względnie np. zatrzymano korespondencję, 
którą później zniszczono i jest protokół z jej zniszcze-
nia, a więc popełniono wykroczenie… Czy ta osoba 
ma status osoby w rozumieniu tej ustawy, czy musi 
jeszcze jakieś inne łączne przesłanki spełniać, żeby 
ten status uzyskać? Dziękuję.

Senator Jan Rulewski:
Nie można wiązać statusu osoby pokrzywdzo-

nej, który już w ustawie o ujawnieniu informa-
cji niejawnych nie obowiązuje, mocą Trybunału 
Konstytucyjnego… Ta ustawa definiuje, na użytek 
tej ustawy, te osoby lub te działania organów ścigania 
byłej PRL i innych, które naruszały prawa polityczne 
i prawa człowieka, prawa społeczne. I w tym szcze-
góle, o którym pan mówił… To jest opisane w art. 3 
w pkcie 3 ustawy. Czyli inwigilacja… ustawa zmie-
nia, dopuszcza, czego nie było poprzednio, kwestię 
niejawnych działań. Czyli że poza wiedzą samej tej 
osoby, która być może do dzisiaj się nie orientuje, że 
wobec niej były prowadzone działania inwigilacyj-
ne, nie tylko restrykcyjne, dyskryminacyjne, ale też 
niejawne, i z tego wynikała jej pozycja życiowa…

Wycofał się pan, że tak powiem, z problemu czy-
stości zachowań tych, powiedzmy, patriotów. I tu 
przyjęliśmy jednolitą definicję, która jest zawarta 
w ustawie o kombatantach i w ustawie o odznacze-
niach, która określa związki między przyznaniem 
osobie np. statusu pokrzywdzonego a jej kontaktami 
z SB. Podkreślam, w tej ustawie też przyjęto surową 
cezurę tych zachowań, ustawa nie ogranicza się tylko 
do tajnych współpracowników, względnie agentów 
służb czy pracowników służb, ale obejmuje również 
tych wszystkich, którzy współpracowali, poszerza-
jąco, w tym zakresie.

Tu pan senator Czerwiński, ja pozwolę sobie…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Zapewne trudne pytanie 

zada, ja właśnie dlatego…)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie 

związane z pracami w Sejmie. Pan obserwował te pra-
ce jako przedstawiciel Senatu. Jaka była argumentacja 
przy usunięciu przepisu o obligatoryjności pomocy 
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak.)

Pan minister Marcin Zielenecki…
(Senator Robert Mamątow: Zieleniecki.)
…podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja przede wszystkim chciałbym Wysokiemu 

Senatowi podziękować za tę inicjatywę zmiany prze-
pisów dzisiaj obowiązujących regulujących uprawnie-
nia osób korzystających ze statusu działacza opozy-
cji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych 
z powodów politycznych.

Chciałbym powiedzieć, że projekt, który opuścił 
Senat, uległ zmianie. Pan senator Rulewski o niektórych 
tych zmianach wspominał. Myślę, że warto zaakcen-
tować najważniejszy element tej ustawy, mianowicie 
zmianę dotychczasowego charakteru świadczenia adre-
sowanego do osób, które posiadają status działacza opo-
zycji antykomunistycznej albo osoby represjonowanej. 
Zmiana ta polega na tym, że eliminujemy w tej ustawie 
kryterium dochodowe, warunkujące nabycie prawa do 
takiego świadczenia. To jest wyraz, jak myślę, realizacji 
oczekiwań, postulatów bardzo mocno podnoszonych 
w trakcie prac w Sejmie, ale także artykułowanych 
w trakcie posiedzenia połączonych komisji senackich.

Zmianę charakteru tego świadczenia można okre-
ślić jako odejście od takiego charakteru socjalnego 
i nadanie mu charakteru, jak pan senator powiedział, 
powszechnego. W trakcie tych prac używano okre-
ślenia „charakter godnościowy”. Każda osoba, która 
spełnia warunki określone w ustawie, która uzyska 
status takiej osoby, działacza opozycji antykomuni-
stycznej czy osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych, nadany w drodze decyzji szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, po 
prostu otrzyma tego typu godnościowe, symboliczne 
w swej wymowie, świadczenie.

Chcę powiedzieć, że wpływ na kształt rozwiązań, 
które zostały ustanowione czy określone w ustawie 
uchwalonej już przez Sejm, miały właściwie 2 kwe-
stie. Z jednej strony to, że dziś mamy do czynienia 
z rozwiązaniami, z których korzysta niewielka liczba 
osób spełniających warunki określone w ustawie. Na 
dzień dzisiejszy liczba osób, które mają potwierdzo-
ny status działacza opozycji antykomunistycznej czy 
osoby represjonowanej, wynosi 2 tysiące 731. Z uwa-
gi na to, że dziś obowiązujące przepisy wymagają 
spełniania kryteriów dochodowych, mniej aniżeli 1/4 
spośród tych osób korzysta ze świadczenia, które sta-

Senator Jan Rulewski:

Mówi pan o odznaczeniach?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie…)
W ogóle świadczeniach…
(Senator Jan Maria Jackowski: Mówię…)
Do emerytalnych?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Tak. Tak to zrozumiałem. 
Po pierwsze, ustawa nie ogranicza się tak zasadniczo, 

tak jak kombatancka, do emerytów i rencistów. Powiada, 
że te uprawnienia uzyskują wszyscy, począwszy od bez-
robotnych, poprzez pracujących, a skończywszy na ren-
cistach, emerytach, choć – nie jak ustawa kombatancka 
– nie obejmuje wdów lub wdowców. To po pierwsze.

Po drugie, rzeczywiście padały propozycje, nawet 
środowisk, niekoniecznie pojedynczych posłanek i po-
słów, które inaczej ustawiały sprawę tego świadczenia, 
ustawiały je jako wyrównywanie do poziomu eme-
rytury w kwocie 2 tysięcy 100 zł. Dlaczego 2 tysiące 
100 zł? Bo one wiązały to z tą narracją wprowadzoną 
tutaj w trakcie prac nad tą ustawą, że tyle będą wyno-
siły emerytury ubeckie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nową średnią…)
I była sugestia, żeby ofiary prześladowań nie były 

traktowane gorzej i żeby ich dochody, a więc nie tylko 
wynagrodzenia, były uzupełniane do tego poziomu 
2 tysięcy 100 zł. To nie znalazło uznania w oczach 
większości zarówno komisji, jak i Sejmu. I od razu 
wyjaśniam. Byłaby to bardzo trudna operacja finanso-
wa, nadto to by wprowadzało element pomocy. Trzeba 
by było co chwilę ustalać te dochody i ewentualnie 
uzupełniać do kwoty 2 tysięcy 100 zł. No i oczywiście 
byłoby to po części niesprawiedliwe, bo niektórym by, 
nie tak jak to chlebowe uprawnienie, wyrównywało z 1 
tysiąca 990 zł do 2 tysięcy 100 zł, a niektórym z pozio-
mu 880 zł, bo tyle wynosi najniższa renta, do 2 tysięcy 
100 zł, co by dzieliło, a przede wszystkim, jak sądzę 
– mimo gorącej dyskusji środowisk opozycyjnych, 
która trwała nawet do przedwczorajszego dnia, mimo 
tej gorącej dyskusji – po prostu zrywałoby zawarte 
porozumienie, nie chcę powiedzieć, że kompromis, ale 
porozumienie co do procedowania tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mamy dużą grupę kombatantów, mamy na razie nie-
określoną grupę osób z opozycji antykomunistycznej. 
Jest jeszcze jedna grupa, ona jest już ściśle określona, 
a mianowicie osoby deportowane do pracy przymuso-
wej. Ich uprawnienia są w praktyce bardzo niewielkie, 
minimalne. Przedstawiciele tego środowiska proszą… 

I tu chciałbym uzyskać odpowiedź pana ministra: 
czy jest możliwe niezwiększanie uprawnień material-
nych… Bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o osoby na 
ogół starsze. Im najbardziej zależy, powiem wprost, 
na możliwości po prostu pójścia do lekarza bez ko-
lejki, czyli na uprawnieniach niematerialnych, które 
się nie wiążą z wydatkami budżetu, a które by im po 
prostu w tej ostatniej fazie życia umożliwiły godne 
przeżycie… Im też jesteśmy coś winni. Jakie jest 
zdanie pana ministra?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, takich grup jest 

więcej. My z tymi grupami rozmawiamy i podejmu-
jemy działania idące jak gdyby w stronę oczekiwań 
artykułowanych przez te grupy. Tutaj wymienię 
tzw. żołnierzy-górników, przymusowo zatrudnia-
nych w kopalniach w latach pięćdziesiątych, czy też 
osoby, które są cywilnymi ofiarami, niewidomymi 
ofiarami działań wojennych czy okresu powojennego. 
Właściwie tę ustawę, o której dzisiaj rozmawiamy, 
traktowaliśmy do tej pory w pewnym sensie priory-
tetowo. Wiemy, że prace nad tą ustawą trwały dość 
długo. Ale to nie jest tak, że my zapominamy o tych 
pozostałych grupach, które wymagają naszym zda-
niem również pewnego dowartościowania. Powiem 
tak: w tej chwili jesteśmy już w fazie ostatecznych 
prac nad stanowiskiem rządu do projektu ustawy do-
tyczącej właśnie żołnierzy-górników. No, i chcemy 
sukcesywnie uruchamiać podobne działania legi-
slacyjne, jeżeli chodzi o inne grupy osób, o których 
wspominałem. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Moje pytanie nie wynika wprost z treści ustawy, 

ale jest związane z ustawą. Jak wiadomo, po raz ko-
lejny na rzecz tej ustawy w budżecie zarezerwowano 
środki w wysokości 50 milionów zł. Wszystko wska-

nowi formę takiej pomocy finansowej – osób, którym 
przyznano świadczenie, na dzień dzisiejszy jest 695. 
Zakładamy, że ta zmiana charakteru świadczenia, jak 
powiedziałem, z socjalnego na godnościowy, ta elimi-
nacja kryterium dochodowego, będzie się wiązać ze 
zwiększeniem zainteresowania środowiska uzyska-
niem statusu działacza opozycji antykomunistycznej 
bądź też osoby represjonowanej z powodów politycz-
nych, a tym samym ze zwiększeniem zainteresowa-
nia uzyskaniem takiego jednorazowego świadczenia 
o charakterze godnościowym. Problem w tym, że nie 
byliśmy w stanie w trakcie prac w Sejmie precyzyjnie 
określić liczby takich osób. Można więc powiedzieć, 
że możemy operować jedynie szacunkami, opierając 
się na różnych źródłach. Te szacunki opieraliśmy na 
pewnych przewidywaniach, danych Instytutu Pamięci 
Narodowej, a także korzystaliśmy z danych określo-
nych w „Encyklopedii «Solidarności»”. Te dane… 
Wyniki tych prognoz były różne, rozbieżne. Wynikało 
z nich, że liczba osób, które mogą ubiegać się o status 
i o świadczenie może wynieść od 30 do nawet 60 ty-
sięcy. Tak że brak precyzyjnych danych dotyczących 
liczby beneficjentów ustawy też wpłynął na kształt 
dzisiaj dyskutowanych rozwiązań. Chcę powiedzieć, 
że ta ustawa zakłada, że rozwiązania, które są propono-
wane Wysokiej Izbie, umożliwią w pierwszym okresie 
obowiązywania nowej ustawy precyzyjne określenie 
liczby osób, które spełniają czy spełnią warunki uzy-
skania prawa do wspomnianego świadczenia. I, można 
powiedzieć, ten warunek zostanie zrealizowany.

Z drugiej strony chcę powiedzieć, że takim czyn-
nikiem, który wpłynął na kształt rozwiązań okre-
ślonych w ustawie, był poziom uprawnień, z jakich 
korzystają inne grupy, przede wszystkim kombatanci. 
A więc wysokość świadczenia, którą określamy na 
poziomie 400 zł, a po waloryzacji marcowej z tego 
roku – 402 zł 72 gr, wynika z tego, że… Chodzi, 
o to, aby wysokość tego świadczenia korespondowała, 
pozostawała w pewnej relacji w stosunku do wysoko-
ści świadczeń dla innej grupy osób zasłużonych dla 
państwa, mianowicie kombatantów.

Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ogólne stanowi-
sko w odniesieniu do tej ustawy. Jeżeli będzie takie 
oczekiwanie Wysokiej Izby, to z chęcią odpowiem na 
ewentualne pytania. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński pragnie zadać py-

tanie. Tak?
Bardzo proszę.
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(senator J. Rulewski) opozycji antykomunistycznej. Taka pomoc też jest 
w tej ustawie przewidziana. Może to być chociaż-
by pomoc o charakterze socjalnym adresowana do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do 
tej pory miała ona charakter jednorazowy, a w myśl 
tej ustawy nabierze charakteru okresowego, a więc 
nie ma przeszkód, aby rezerwa niewykorzystana na 
świadczenia została wykorzystana na inne formy 
wsparcia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę chętnych.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Jest z nami pan minister Jan Józef Kasprzyk, 
szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos w tej 
sprawie?

(P.O. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk: Pani 
Marszałek, właściwie wszystko zostało już w wystą-
pieniu pana ministra Zielenieckiego ujęte.)

Tak, ale zapewne są pytania.
Czy są pytania do pana ministra Kasprzyka?
(Senator Antoni Szymański: Tak, właśnie panu 

ministrowi Kasprzykowi chciałbym zadać pytanie.)
Panie Ministrze, to zapraszam.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu ministrowi za ak-

tywny udział urzędu i pana ministra osobiście w kon-
struowaniu tej ustawy i za kontakt z osobami, które 
są tym bardzo zainteresowane.

Chciałbym też poruszyć temat, który jest mi 
znany. Pan to wyjaśniał na posiedzeniu komisji, ale 
mam świadomość, że nasze obrady są oglądane, bo 
bardzo wiele osób jest zainteresowanych tym, jaki 
będzie kształt tej ustawy. Wiemy, że to świadczenie 
jest świadczeniem określonym. To jest nieco ponad 
400 zł. Ale istotne jest również to, z jakich innych 
możliwości mogą korzystać te osoby. Prosiłbym, żeby 
pan publicznie przedstawił te możliwości, ponieważ 
dla szerokich środowisk jest to bardzo istotne.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę.

zuje – choć i cuda też się zdarzają – że ta kwota nie 
zostanie wydana w kilku procentach. 

Zatem mam pytanie: czy resort ma pomysł na to, 
co zrobić ze środkami niewydatkowanymi w ciągu 
minionego i tego roku nie z winy środowisk, które 
obejmuje ta ustawa? Czy ma pomysł na ich zago-
spodarowanie jeszcze w tym roku, tak aby one nie 
przepadły?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

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

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Powiem tak: 
w wystąpieniu pana senatora była mowa o tym, że 
ustawa wchodzi w życie 31 sierpnia, a zatem już 
w tym roku środki będące w rezerwie budżetowej, 
w dyspozycji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, będą mogły być wydatko-
wane na świadczenia dla działaczy opozycji antyko-
munistycznej i osób represjonowanych. Z uwagi na to, 
że do tej pory liczba osób korzystających z tego typu 
świadczenia wynosiła ok. 700, można powiedzieć, 
że wejście ustawy w życie 31 sierpnia spowoduje, że 
nagle, jednego dnia ponad 2 tysiące osób – w sumie 
2 tysiące 731 osób ma obecnie ustalony status dzia-
łacza opozycji antykomunistycznej bądź też osoby 
represjonowanej z powodów politycznych – nabędzie 
dodatkowo prawo do tego świadczenia. Nie jesteśmy 
w stanie powiedzieć, jak duża liczba osób, które nie 
mają dzisiaj tego statusu, uzyska ten status jeszcze 
w roku 2017 i tym samym spełni warunki uzyska-
nia prawa do tego świadczenia. To wynika z tego, 
że konieczne jest przejście procedury zmierzającej 
do nadania tego statusu, a to się wiąże z wydaniem 
opinii przez Instytut Pamięci Narodowej i z proce-
durami administracyjnymi w Urzędzie do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wiąże się 
to również z ewentualnymi odwołaniami. Musimy 
pamiętać o tym, że to jest procedura administracyj-
na, a więc że mamy do czynienia z zasadą wieloin-
stancyjności i z możliwością odwołania się do sądu 
administracyjnego. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie 
określić, jaka będzie liczba osób, które skorzystają 
z tego świadczenia jeszcze w roku 2017. Ta pula środ-
ków znajdujących się w rezerwie budżetowej może 
zostać wykorzystana również na inne formy pomocy 
adresowanej do osób represjonowanych czy działaczy 
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Słowa wsparty w tym roku dotacją Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Celem pro-
jektu jest nagranie relacji uczestników wydarzeń 
walk o niepodległość po 1956 r.

Są z nami panie internowane w stanie wojennym, 
dla których w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
miłą, jak sadzę, uroczystość środowiskową. W tym 
roku zamierzamy tę rzecz powtórzyć.

Poza sprawami, które wynikają z zapisów usta-
wy… Z aktywności urzędu, z naszej pracy dzia-
łacze mogą korzystać w ramach konkursów ofert 
– przydzielamy wtedy dotacje – czy też współ-
organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Takie 
rzeczy się dzieją i to też jest bardzo ważne dla tych 
środowisk. Mówimy o tym, że ta nowelizacja nieja-
ko przekształca charakter działań z pomocowych, 
socjalnych w godnościowe. My chcemy, aby w ra-
mach tych działań godnościowych te środowiska 
czuły się zaopiekowane i aby mogły też działać 
w granicach swojej aktywności, która ma na celu 
ich integrowanie i przekazywanie młodemu poko-
leniu wspaniałej historii o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej.

Na zakończenie chcę dodać, że ta nowelizacja ma 
naprawdę fundamentalne znaczenie. Jak rozmawia-
my z działaczami opozycji antykomunistycznej… 
W momencie, w którym ich uprawnienia są w du-
żym stopniu zbliżone do uprawnień kombatanckich, 
pokazujemy, że walka o niepodległość nie zakoń-
czyła się wraz z walką Żołnierzy Wyklętych, ale 
trwała dalej. I ten sztandar niepodległości ponieśli 
również obecni tu na sali przedstawiciele środowisk 
antykomunistycznych.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dwa pytania, wynikające z troski o powodzenie 
już realizacji tej ustawy – bo wierzę, że ona będzie 
uchwalona. 

Pierwsze. Czy pan ma dostateczną obsadę perso-
nalną? Odnoszę się tu do spostrzeżenia, które wyra-
ził prof. Zieleniecki, że możliwy jest duży napływ 
wniosków i konieczność ich pilnego rozstrzygnięcia, 
w krótkim terminie.

I drugie. Czy nie uważa pan, że zmiany politycz-
ne w tej ustawie, mianowicie delegujące dotychcza-
sowe rady konsultacyjne spod opieki samorządu, 
zarządu wojewódzkiego na rzecz wojewody, nie 
spowodują zwłoki w niektórych rozstrzygnięciach?

P.O. Szef  
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie 
i Panowie Senatorowie! Świadczenie pienięż-
ne, które będzie teraz powszechnie przyznawane 
wszystkim osobom, które uzyskają status działacza 
opozycji antykomunistycznej, będzie wynosiło, jak 
pan senator wspomniał i jak państwo doskonale wie-
dzą, 402 zł 72 gr, czyli tyle, ile mają kombatanci, 
osoby walczące o niepodległość w latach II woj-
ny światowej i powojennych. Zgodnie z zapisami 
ustawy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych może w szczególnych przypad-
kach, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia lub 
np. koniecznością przystosowania mieszkania do po-
trzeb osoby niepełnosprawnej, a także w sytuacjach 
zdarzeń losowych wypłacać pomoc pieniężną. W za-
pisach obecnie obowiązujących taka pomoc mogła 
być przyznawana raz na 12 miesięcy. Nowelizacja 
wprowadza możliwość objęcia danej osoby okre-
sową, 6-miesięczną pomocą. Najniższa kwota wy-
płacana w ramach takiej pomocy jest w wysokości 
najniższej emerytury. Oznacza to, że przez okres 
pół roku taka osoba otrzyma 6-krotność najniższej 
emerytury. Ale jest też zapis, że po rozpatrzeniu 
wniosku… To też jest bardzo ważna rzecz. Ta pomoc 
jest wypłacana na wniosek osoby zainteresowanej. 
I istnieje zapis mówiący, że w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, a takie się zdarzają, ta pomoc 
może być wyższa.

W ramach odpowiedzi na wcześniejsze pytanie 
pana senatora Rulewskiego powiem, że w ubiegłym 
roku wdrożyliśmy dodatkowy program, o którym 
ustawa nie mówi, a który jest realizowany w ramach 
wsparcia leczenia sanatoryjnego działaczy opozycji 
antykomunistycznej. Działacz opozycji wybiera so-
bie sanatorium, do którego nie musi mieć skierowa-
nia z Narodowego Funduszu Zdrowia, i do kwoty 
3,5 tysiąca zł w przypadku 3-tygodniowego pobytu 
– kwota zależy od czasu przebywania w sanatorium 
– urząd do spraw kombatantów na podstawie faktury 
proforma wystawianej przez sanatorium dopłaca do 
pobytu w tej placówce działacza opozycji. Z takiej 
pomocy skorzystało w ubiegłym roku kilkudziesię-
ciu działaczy. W tym roku program również cieszy 
się dużą popularnością.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych działa na rzecz integracji śro-
dowisk zrzeszających działaczy dawnej opozycji 
antykomunistycznej poprzez udzielanie wsparcia 
czy dotacji na spotkania środowiskowe, a także na 
realizację różnych projektów, nawet filmowych. 
Jest bardzo dobry projekt Stowarzyszenia Wolnego 
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Dodam również, że rady konsultacyjne działające 
obecnie przy marszałkach województw, też nie zosta-
ły powołane wszędzie. Są 2 województwa, w których 
do tej pory marszałkowie nie wykonali żadnego ru-
chu, aby radę powołać. I mam nadzieję, że właśnie 
uczytelnienie tego i spowodowanie, że te rady będą 
działały przy wojewodach, ułatwi pewne relacje mię-
dzy szefem urzędu a wojewodami.

Dodam również, że w ramach tej nowelizacji – ona 
w paru punktach zmienia również ustawę kombatanc-
ką – wprowadzamy po raz pierwszy, bo wcześniej 
tego nie było, ustawowy zapis o radach kombatanc-
kich. Takie rady działały przy marszałkach, ale to nie 
wynikało absolutnie z zapisów ustawowych. Dodam 
również, że do roku 2009 rady kombatanckie działały 
i były powoływane – różnie powoływane, bo to nie 
wynikało z ustawy – przy wojewodach. A więc to jest 
tak naprawdę powrót do sytuacji, która miała miejsce 
w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwuty-
sięcznych. I jest to w moim przekonaniu czytelne, nie 
sądzę, aby powodowało to jakieś problemy związane 
z funkcjonowaniem tych rad.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Chróścikowski. Proszę 

bardzo

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Moi koledzy z grona, można tak powiedzieć, 

osób internowanych, których rzeczywiście można 
tu zakwalifikować – bo nie ma żadnej wątpliwości, 
że byli prześladowani – dziękują rządowi, dziękują 
panu ministrowi za te podjęte inicjatywy, działania, 
ale też zwrócili się do mnie z pewną prośbą. Wielu 
z nich nie dosyć, że było w tamtych czasach prześla-
dowanych, to jeszcze wtedy, gdy rozpoczynali dzia-
łalność gospodarczą, zostali także „załatwieni” – tak 
powiem, potocznie – w ramach konkurencyjności lub 
czasami po prostu nie udało im się w życiu. No, róż-
nie to było. Oni mówią wprost: słuchajcie, dobrze to 
robicie, ale my niestety nie potrafiliśmy się wyplątać 
z problemów i mamy komorników, pytamy więc, czy 
te uzyskane teraz świadczenia będą podlegały działa-
niom komornika, a więc nic z tego nie weźmiemy. Oni 
obawiają się, że… Chodzi o to, żeby to było chociaż 
na zasadach takich, jakie są w przypadku emerytury, 
bo w sumie emerytury nie wolno zabrać, musi się 
jej część takiemu człowiekowi zostawić. Stąd jest to 
pytanie od tych moich rolników, od tych działaczy, 
którzy rzeczywiście… Nie jest to pewnie duża liczba 
osób, ale znam kilka takich przypadków, ludzie się 

P.O. Szef  
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk:

Pani Marszałek! Szanowny Panie Senatorze! 
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwszą część pań-
skiego pytania: damy radę, będzie to przebiegało 
sprawnie, dobrze. A jeżeli będzie potrzeba, być 
może będzie należało też nieco powiększyć zaso-
by kadrowe urzędu. To nie jest duża instytucja, ale 
radzimy sobie. Niech państwo łaskawie pamiętają, 
że nasi podopieczni kombatanci to jest grono ma-
lejące, w naturalny sposób. W związku z tym ak-
tywność pracowników urzędu będzie sukcesywnie 
przenoszona na opiekę nad działaczami opozycji 
antykomunistycznej. Choć oczywiście dzieje się to 
też równolegle.

Co ciekawe… Bo tutaj pan minister Zieleniecki 
wspomniał o tych liczbach, których nie znamy, 
czy to będzie docelowo 30 tysięcy czy 60 tysię-
cy… Zastanawiające jest to, że ruch wokół nowe-
lizacji ustawy, który jest przecież też opisywany 
w mediach, nie spowodował teraz nagle jakiegoś 
szczególnego przyrostu liczby wniosków działaczy 
o przyznanie statusu działacza opozycji antyko-
munistycznej. To jest mniej więcej, jeśli liczyć od 
półtora roku, średnio 140 wniosków miesięcznie. 
I np. przez ostatnie miesiące mimo uchwalenia przez 
Sejm nowelizacji liczba ta znacząco nie wzrosła. 
Być może znacząco wzrośnie wraz z – mam na-
dzieję – wejściem omawianej tu ustawy w życie. To 
w odpowiedzi na pierwszą część pańskiego pytania.

A jeżeli chodzi o zmiany i usytuowanie rad 
konsultacyjnych przy wojewodach… Szanowni 
Państwo, ten postulat był zgłaszany wielokrotnie 
przez środowiska zrzeszające działaczy opozycji an-
tykomunistycznej, ponieważ ta zmiana w jakiś spo-
sób uczytelnia opiekę państwa nad środowiskami 
i kombatanckimi, i zrzeszającymi działaczy opozycji 
antykomunistycznej. Urząd do spraw kombatantów 
jest organem administracji rządowej, wojewodowie 
są organami administracji rządowej w terenie. I nie 
sądzę, żeby z tego powodu dochodziło do jakichś 
szczególnych problemów w funkcjonowaniu tych rad.

Pragnę również przypomnieć, że rady konsul-
tacyjne zgodnie z zapisami ustawy z jednej strony 
mają integrować środowisko na danym terenie, ale 
z drugiej strony ich rolą jest przede wszystkim opi-
niowanie wniosków, co do których szef urzędu ma 
wątpliwości. On wtedy odsyła, jak to się mówi kolo-
kwialnie, w teren, aby działacze związani z danym 
regionem mogli się wypowiedzieć i wyrazić swoją 
opinię. A czy ta opinia będzie wyrażana przez radę 
usytuowaną przy marszałku, czy przy wojewodzie, 
to już nie ma dokładnie żadnego znaczenia.
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(senator J. Chróścikowski) w związku z tym także rozwiązania – ale one także są 
do ewentualnej poprawy – dotyczące okresu wojen-
no-powojennego, do 1956 r., i dotyczy to szczególnie 
dzieci, które dzisiaj są ludźmi już bardzo wiekowymi. 
Np. kategorię, którą rozważano kilkukrotnie, jeśli 
chodzi o ustawę o kombatantach, stanowią np. dzieci 
z jednej strony urodzone w więzieniach, a z drugiej 
strony wychowywane w domach dziecka, czyli re-
presjonowane pośrednio bądź też wręcz odbierane 
rodzicom, którzy to rodzice po wyjściu z więzienia 
nie byli w stanie tych dzieci odzyskać. Mówię o tej 
kategorii, ponieważ ona jest, że tak powiem, do sta-
łego monitorowania. Wielka prośba o to, żeby zdjąć 
ten znak zapytania.

P.O. Szef  
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowni 

Państwo! Przypadki osób… To są np. wspomniane 
na końcu pańskiej wypowiedzi przypadki tzw. dzie-
ci Żołnierzy Wyklętych. Przypadki osób, których 
dotknęły istotnie bezpośrednie represje… To są oso-
by wpisane, podlegają one ustawie kombatanckiej. 
Chodzi tu np. o kazus urodzenia w więzieniu na zamku 
lubelskim – mieliśmy parę takich przypadków – albo 
kazus najmłodszego kombatanta w Rzeczypospolitej, 
czyli syna majora Żubryda, który został aresztowany 
na podstawie rozkazu Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego w wieku 5 lat i ma uprawnienia komba-
tanckie. Jako anegdotę przytacza, że kiedy pokazuje 
legitymację, jadąc pociągiem, konduktor zawsze się 
dziwi i pyta, czy nie ma błędu w dacie urodzenia. 
Nie ma, bo on został aresztowany i poddany repre-
sjom jako dziecko, to była zemsta na rodzicach. My 
oczywiście te środowiska monitorujemy i to jest być 
może pomysł na przyszłość, jak sytuacje nie aż tak 
drastyczne rozstrzygać.

Jeżeli chodzi o wdowy i wdowców, to, jak państwo 
wiedzą, ustawa kombatancka powoduje, iż wdowy 
i wdowcy po kombatantach otrzymują mniej więcej 
połowę tego, co kombatanci za żywota, czyli ryczałt 
energetyczny i dodatek kompensacyjny. Na ogólną 
liczbę około 300 tysięcy osób objętych ustawą kom-
batancką ponad połowa to wdowy i wdowcy. Czasami 
przez środowiska kombatanckie wyrażany jest taki 
oto postulat, że może lepiej by było przeznaczyć 
większe środki na pomoc kombatantom niż potem 
rodzinom, ale to jest oczywiście kwestia do dyskusji. 
Przypomnę, że ten pierwotny projekt, który w Senacie 
się zrodził w grudniu 2015 r., projekt autorstwa m.in. 
pana senatora Rulewskiego, zakładał podwyższenie 
progów dochodowych, ale również objęcie tą pomocą 
wdowy i wdowców. Myślę, że jesteśmy na tym eta-

do mnie z tym zwracali. Czy więc coś należałoby 
tu zmienić? Czy to jest możliwe, żeby nie zabrać im 
tego, co oni mogliby tu uzyskać?

P.O. Szef  
Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk:
W moim przekonaniu – ale tutaj musiałbym się 

podeprzeć ekspertyzą prawną – to świadczenie pie-
niężne nie podlega komorniczemu zaborowi, jeśli 
tak można powiedzieć. Tak mi się… Mówię o tym, 
dlatego że takie sygnały dochodziły już też do nas 
i chyba kilka takich przypadków mamy. W moim 
najgłębszym przekonaniu nie podlega to zaborowi 
komorniczemu, ale oczywiście to jest rzecz na gruncie 
wykładni prawnej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie, ale jedno-

cześnie w zasadzie tezę, choć ze znakiem zapytania. 
I mam nadzieję, że pan ten znak zapytania zabierze 
tej tezie.

Mianowicie ta ustawa, tak samo jak każda, będzie 
podlegała weryfikacji przez życie. Jednym z takich 
problemów, o którym zresztą wielokrotnie mówi-
liśmy, jest problem skali, liczby potencjalnych be-
neficjentów, czyli tych faktycznie zasłużonych jako 
działacze opozycji. Bez wątpienia urząd jest przygoto-
wany na stałe monitorowanie sytuacji i na ewentualne 
informowanie czy to Sejmu, czy Senatu, jeżeli będzie 
potrzeba dokonania jakiegoś zapisu uzupełniającego. 
Ale wydaje mi się, że ta weryfikacja ustawy powin-
na iść też w kilku innych kierunkach. Jeden z tych 
kierunków to m.in. nadal poszukiwanie tych skrzyw-
dzonych, którzy nie zostali ujęci w dotychczasowych 
zapisach. Taką istotną tu kategorią – bardzo trudną do 
uchwycenia, bo rozumiemy, że życie człowieka jest 
skomplikowane – jest kwestia represji pośrednich, 
które dotykały i dotykają w jakiejś mierze do dzi-
siejszego dnia szczególnie bliskich, czyli małżonka, 
dzieci. Chodzi tu o całą sytuację, że tak powiem, ro-
dzinną, o to, że rodzina była w totalnym dyskomforcie 
wynikającym z zaangażowania się danego człowieka 
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest 
to oczywiście problem pokoleniowy, a więc nie tylko 
tego pokolenia, które walczyło w latach 1956–1989. Są 
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(p.o. szef J.J. Kasprzyk) triotycznych, już zapadną. Można się zatem postarać 
o krótki bilans. W jego wyniku można ujawnić, że oto 
Senat był tą Izbą, która przeprowadziła w poprzedniej 
i obecnej kadencji kilka ustaw – naliczyłem ich 3. 
Dotyczyły one uznawania stażu emerytalnego, prze-
dłużenia obowiązywania ustaw antytotalitarnych. 
Ale na ten bilans składają się też wcześniejsze prace 
państwa polskiego, w szczególności ustawa o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych przez władze byłej 
PRL i jej sojuszników. Nie jest to układ przeźroczysty. 
Wiele działań miało charakter epizodyczny – czy to 
w przypadku zmian do ustawy kombatanckiej, czy 
nawet zmian do tej ustawy. To jest prawda, że państwo 
polskie nie dopracowało się jednolitego systemu. Ale 
chciałbym przy okazji bilansu zwrócić uwagę, że nie 
ma jednolitego systemu na świecie. Są różne – od 
rozwiązań obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, 
w państwach anglosaskich, gdzie ta pomoc jest oparta 
na fundacjach czy funduszach, przez bardzo skromną 
pomoc w Anglii, ograniczoną do pomocy medycznej, 
aż po jednorazowe rozwiązanie w formie ryczałtu 
w Czechach czy chyba nawet na Litwie. Ale prawdą 
jest, że z powodu tego, można powiedzieć, chaosu 
wśród naszych gości panuje rozgoryczenie przede 
wszystkim co do długotrwałego załatwiania tych 
spraw, a także co do niedostatecznego uznania czyn-
nika godnościowego.

Powiedziałbym, że przyczyny są jednak obiek-
tywne. Ten czas, który był wydłużony, spowodował, 
że dyskusja wokół tego tematu przechodziła do coraz 
to innych obszarów. M.in. narracja dotycząca ustawy 
dezubekizacyjnej, w której słusznie podkreślono nie-
równość, niesprawiedliwość, powodowała, że każde 
działanie legislacyjne nagle stawało się staroświeckie, 
nieaktualne. A poza tym musimy pamiętać, że ustawa 
nie mogła abstrahować od innych, podobnych śro-
dowisk kombatanckich, o czym mówił pan minister 
Zieleniecki.

I tu nasuwa się pierwszy wniosek: jeśli następcy, 
inni parlamentarzyści bądź środowiska, podejmą ja-
kąś inicjatywę, to muszą się liczyć z tym, że trzeba 
solidarnie podejść do uposażenia czy też honorowania 
również środowisk kombatanckich, które są znacz-
nie liczniejsze, bo liczą 300 tysięcy osób. Zatem to 
jest ta granica świadczeń materialnych, ale nie tyl-
ko materialnych, która jest przeszkodą w spełnieniu 
w stopniu dostatecznym oczekiwań opozycji i osób 
prześladowanych.

Ta narracja była zresztą poszerzana również o inne 
elementy. Padały różne koncepcje. Ale prawdą jest też, 
że dziś porównujemy się i te świadczenia, i tę pomoc 
państwa – skromniutką, na poziomie zaledwie paru 
milionów – do tych osiągnięć III Rzeczypospolitej, 
w której już wyrosły, i chwała Bogu. Wielu ludzi 
nabyło, że tak powiem, pewien dostatek czy nawet 
bogactwo, zaś ci, którym się nie powiodło, czują się 

pie, na którym, że tak powiem, warto się policzyć, 
zobaczyć, ilu będzie beneficjentów tej ustawy, jaka 
będzie ich liczba. Być może znajomość tych liczb 
pozwoli nowelizować ustawę w dalszym ciągu pod 
kątem wspomnianym tu przez pana senatora, ale być 
może także pod kątem… Były pewne wątpliwości 
ministerstwa infrastruktury dotyczące zniżek kole-
jowych, bo nie wiemy, ilu jest działaczy, ilu będzie 
działaczy.

Dodam jeszcze na marginesie, kończąc, że te licz-
by 30 tysięcy, 60 tysięcy, ale i 50 tysięcy czy 100 ty-
sięcy, pokazują, że są to absolutnie szacunki. Nie jest 
tak, że są to liczby brane spod palca, tylko po prostu 
Instytut Pamięci Narodowej wyraźnie stwierdził, że 
nie jest w stanie przytoczyć, ile spośród tych osób 
żyje, ile wyemigrowało. W związku z tym w oce-
nie Instytutu Pamięci Narodowej szacuje się, że to 
będzie 60 tysięcy docelowo, bo tak wynika z zapi-
sów archiwalnych, natomiast, tak jak pan minister 
Zieleniecki wspomniał, redaktorzy „Encyklopedii 
«Solidarności»” mówią o 30 tysiącach. Mówiąc szcze-
rze, jak rozmawiamy z działaczami, ze środowiskami, 
które zrzeszają osoby bezpośrednio zainteresowane 
tą ustawą, ta okazuje się, że ta niższa liczba wydaje 
się bardziej wiarygodna. To prawdopodobnie spo-
woduje, że będzie można wrócić do tematu innych 
korzyści dla tych osób, a może rozszerzenia katalogu 
uprawnionych o wdowy i wdowców, tak żeby te roz-
wiązania były porównywalne z tymi z ustawy kom-
batanckiej. Przy czym, tak jak mówię, w przypadku 
ustawy kombatanckiej zawsze zwracamy uwagę na 
to, że ponad połowa świadczeń to są świadczenia dla 
wdów i wdowców, które nie zawsze są w sędziwym 
wieku, mówiąc najbardziej ogólnie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania ze strony państwa sena-
torów?

Skoro nie ma, otwieram dyskusję.
Dziękuję panu ministrowi.
Do głosu zapisany jako pierwszy jest pan senator 

Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że wraz ze spodziewanym przyjęciem tej 

ustawy zapanuje taka cezura, bo w zasadniczej formie 
decyzje dotyczące zobowiązań państwa polskiego, 
wynikających z art. 19 konstytucji, ale i ogólnego 
przekonania o konieczności wspierania środowisk pa-
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(senator J. Rulewski) wadziły polityki odmiennej niż ta, która była. Te 
rady dopracowały się – sam jestem członkiem, choć, 
powiedziałbym, przegranym w głosowaniu – wielu 
dobrych rozwiązań, zintegrowały się, a więc stało się 
to, czego oczekuje ministerstwo, i uważam, że w tym 
kształcie personalnym jeszcze te 2 lata mogłyby ist-
nieć. I tym apelem o rozsądek i pokój w środowisku 
kombatanckim kończę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście ma rację pan senator Jan Rulewski, 

że jesteśmy na pewnym finiszu, o który to finisz wiele 
osób i środowisk zabiegało, m.in. siedzące tu panie, 
ale także właśnie pan senator Jan Rulewski czy pan 
senator Mamątow. Trzeba sobie powiedzieć, że po-
winniśmy jako parlament, a może zwłaszcza Senat, 
odczuwać w tej chwili pewną satysfakcję, która to 
satysfakcja prowadzi także do bilansu i formułowania 
ewentualnych postulatów dotyczących przyszłości 
tego na dziś zamkniętego rozwiązania. W ramach 
bilansu chcę powiedzieć – tu chciałbym znowu po-
deprzeć się słowami pana Jana Rulewskiego – że bez 
wątpienia dopracowaliśmy się rozwiązania, które… 
Ta ustawa o działaczach opozycji antykomunistycz-
nej i osobach represjonowanych w latach 1956–1990 
jest ustawą jak najbliższą – nie można było bliżej ze 
względu chociażby na różnice historyczne – usta-
wie obejmującej kombatantów z lat 1944–1956. To 
jest kolejne pokolenie wpisujące się w pewien rytm 
naszej historii, czyli rytm oporu wobec komunizmu 
i narzuconej Polsce władzy. W związku z tym ten 
wymiar godnościowy ewidentnie jest wymiarem 
najważniejszym, choć oczywiście z pola widzenia 
ustawodawców zaangażowanych w treść tej ustawy 
nie zniknął nigdy ten wymiar, który można nazwać 
socjalnym i który jest wynikiem tego, że bohaterowie 
są na ogół w wieku starszym i wymagają opieki ze 
strony państwa. Taka jest też logika polskich dziejów. 
Często przypominamy – w takich sytuacjach też mo-
żemy o tym wspomnieć – że powstańcy styczniowi 
byli honorowani przez wolne i niepodległe państwo 
polskie po 1918 r. i najwyżsi rangą oficerowie, ge-
nerałowie mieli chylić czoła, czyli salutować, przed 
tymiż powstańcami. A więc te wymiary – godnościo-
wy i socjalny – są, można powiedzieć, równoczesne, 
i cały czas są gdzieś z tyłu głowy polskich parlamen-
tarzystów. Dobrze, że w związku z tym tak to zostało 
skonstruowane. To tyle, jeśli chodzi o bilans.

nie tyle dyskryminowani, ile przegrani czy nawet 
gorzej, zapomniani. Ale z drugiej strony, powtarzam, 
w tych chaotycznych odruchach legislacyjnych usta-
wa o uznaniu za nieważne, która jeszcze jest w grze, 
została już przyjęta w Sejmie, wyznaczała dużo więk-
sze pole świadczeń niż te, które otrzymywały inne 
środowiska, bo traktowała je w sposób indywidualny. 
Kwoty, które tam padały, nie będę nimi epatował 
słuchaczy, były wysokie.

Kończę ten wątek prośbą do urzędu, do pana pro-
fesora, do rządu, aby ruszył sprawy kombatanckie. 
Zwracam uwagę, że wartość tych świadczeń prak-
tycznie nie wzrastała, waloryzacja wynosiła parę gro-
szy. Zatem należy oczekiwać, że to będzie wiązało 
również na przyszłość, jeśli chodzi o świadczenia, 
które dzisiaj z taką sympatią uznajemy.

I wreszcie to, co zawarłem w pytaniu. Otóż, 50 mi-
lionów. Prawdą jest, że będzie większy napływ wnio-
sków, ale prawdą też jest, że te wnioski uzyskają war-
tość realną, czyli wpłyną do mieszkań, do kieszeni, 
dopiero po 2–3 miesiącach, można liczyć na wrzesień, 
październik, dlatego że będą musiały być wzmocnio-
ne, uzbrojone w opinie IPN, z wyjątkiem tych, którym 
przyznano Krzyż Wolności i Solidarności. Dlatego 
obstaję, Drodzy Panowie Ministrowie, którzy wyka-
zywaliście tu dobrą wolę i zrozumienie, umieliście się 
nawet dogadywać z ministrem finansów, przy tym, 
aby tych 50 milionów nie zatracać. Jeśli już, to jest 
prawo, które powiada, nie ma tu z komisji… że resort 
może wystąpić o przeznaczenie tych środków na to, 
co już m.in. robi pan kierownik urzędu Kasprzyk, 
czyli na opiekę medyczną, może niekoniecznie tylko 
sanatoria, ale też dla samorządów na to, o co tu pan 
senator Czerwiński wnosi, żeby mogły nieść tę po-
moc, robić to, co dzisiaj ukrywają za formułą „mogę, 
ale nie muszę”. A nawet jestem życzliwy wobec pani 
premier, która według deklaracji rządu ma z większej 
puli przyznawać renty specjalne, chodzi o problem, 
którego ta ustawa nie rozwiązuje. A więc z myślą 
o tych wszystkich drukarzach, tych wszystkich, któ-
rzy przez lata się poświęcali i dziś mogą liczyć, jeśli 
nie mają innych dochodów, zaledwie na te 400 zł, 
może ta rezerwa mogłaby przepłynąć do Urzędu Rady 
Ministrów i tam być w większym stopniu uzupeł-
niona.

I wreszcie ostatnia prośba. Ustawa, jak wiadomo, 
rozstrzygnęła, że składy personalne rad konsulta-
cyjnych, rad, które się rodziły przez cały rok – nie 
bez konfliktów, myślę, że nie powinno być dalszych 
konfliktów – jeśli będą podlegały zarządowi woje-
wództwa, przynajmniej do końca kadencji zostały, 
można powiedzieć, adoptowane przez wojewodę. To 
jest prośba przede wszystkim do środowisk opozy-
cyjnych, aby przy zgłaszaniu kandydatur nie pro-
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(senator J. Żaryn) i rzeczywistości, która jeszcze nie została dookreślo-
na, bo jesteśmy w trakcie jej budowania, czyli tego 
pozytywnego mitu o kolejnym polskim pokoleniu, 
które nie poddało się totalitarnym reżimom.

Każde pokolenie, rzecz jasna, miało własną dy-
namikę działań, miało swoje wyzwania. I naprawdę 
nie jest winą działaczy Solidarności to, że walczyli 
o wolną Polskę w innych warunkach niż żołnie-
rze Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych 
w latach II wojny światowej. Jedni i drudzy wal-
czyli o niepodległą Polskę, a warunki, rzecz jasna, 
określane były nie przez działaczy Solidarności, 
a przez rzeczywistość od nich niezależną, przynaj-
mniej w dużej mierze.

Ostatnia kwestia, już mniej koncyliacyjna. 
Mianowicie mam wrażenie, że dzisiaj ta reaktywa-
cja dobrego mitu o ludziach Solidarności jest nam 
potrzebna tym bardziej, że – z mojej perspektywy 
przynajmniej – część tychże działaczy Solidarności 
w wolnej Polsce się niestety nie sprawdziła. Nie chcę 
wskazywać palcem, kto się sprawdził, a kto się nie 
sprawdził w roku 2017, tylko mówię o pewnej kon-
sekwencji bardzo wyraźnego dzisiaj w polskim spo-
łeczeństwie zjawiska i wyraźnej opinii mówiącej 
o tym, że skoro ci niektórzy wielcy niegdyś ludzie 
Solidarności tak się dzisiaj zachowują, to czy tamta 
Solidarność była taka wielka… Otóż jest to dodat-
kowe wyzwanie…

Wiem, Panie Senatorze, że pan pewnie rozumie 
to inaczej niż ja, ale to właśnie nie jest takie proste. 
Ja też specjalnie nie chciałem podawać żadnych na-
zwisk. Jednak faktem jest, że pokolenia żyjące tkwią 
również w swoich współczesnych błędach, które 
możemy odnosić do przeszłości tychże pokoleń. To 
oznacza tym większą pracę nad tym, żeby nie stracić 
tego, co jest dorobkiem Solidarności tylko dlatego, 
że nie wszyscy się sprawdzili w innych warunkach 
funkcjonowania. Żołnierze Wyklęci – wiem, że to 
zabrzmi może tragicznie – sprawdzili się, bo w dużej 
mierze zostali wymordowani, a pamięć o nich została 
zabita. I musieliśmy ich niejako odszyfrować, na czy-
stym papierze zapisywać ich życiorysy od początku 
do końca. A w przypadku pokolenia Solidarności 
zawsze będzie nam towarzyszył garb współczesności. 
Musimy go przebić i z tego, co jest naszym dzisiej-
szym kłopotem, nie robić determinanty…

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

Już kończę. …Determinanty uniemożliwiają-
cej nam, że tak powiem, zdobycie tego pokolenia 
w opinii Polski, Europy i świata, ponieważ było ono 
bardzo ważnym pokoleniem na drodze niszczenia 
systemu jałtańskiego, niszczenia obozu państw ko-
munistycznych. Tam jest olbrzymi kapitał. I ważne 
jest, żeby współczesność nie zabiła tego kapitału. 
Dziękuję. (Oklaski)

A teraz o pewnej wizji tego, co się dzisiaj na 
naszych oczach dzieje. Otóż bez wątpienia – nie 
chcę twierdzić, że jest to zasługa tylko i wyłącznie 
urzędów, bo oczywiście tak nie jest; jest to zasługa 
bardzo, bardzo wielu ludzi – nie mamy dzisiaj pro-
blemu, przynajmniej większego problemu w spo-
łeczeństwie, a przynajmniej dominanta taka jest… 
Nie mamy dzisiaj problemu z zakwalifikowaniem 
bohaterów i zdrajców lat 1944–1956, ale mamy pro-
blem dotyczący lat 1956–1990. Otóż ja mam wraże-
nie… Bardzo bym chciał, żeby ta ustawa w takim 
kształcie, jaki tutaj wypracowaliśmy w zgodzie mię-
dzy dwoma dominującymi klubami, mogła także 
posłużyć jako instrument edukacyjny, instrument 
wychowawczy do budowania bardzo ważnego dla 
nas w skali zarówno Europy, jak i świata, nie tylko 
wewnątrzpolskiej, etosu ludzi Solidarności, etosu 
ludzi opozycji demokratycznej lat 1956–1980, czyli 
przed powstaniem Solidarności. Otóż ta ciągłość 
polskiego oporu, opozycyjności wobec reżimu ko-
munistycznego jest niesamowitą wartością, która 
konstytuowała nas, nawet jeżeli nie byliśmy czyn-
nymi współtwórcami tego oporu, a tylko biernymi, 
jako większość narodu, beneficjentami, to konstytu-
owała nas po to, żebyśmy mogli dzisiaj mówić o nie-
podległej Polsce nie ze wstydem i z brakiem własnej 
woli uczestniczenia w tej niepodległej Polsce, tylko 
jako współgospodarze, wszyscy obywatele. Bo mie-
liśmy tę ciągłość oporu.

Otóż przed nami jeszcze bardzo poważna lek-
cja. Lekcja, która może być zdana, jeżeli będzie-
my potrafili wydobyć to, co najlepsze z tego wła-
śnie wielkiego pokolenia, które praktycznie od 
Ligi Narodowo-Demokratycznej… od przełomu 
roku 1956 i 1957 zaczęło tworzyć opór – już po 
Żołnierzach Wyklętych – a skończyło się choćby 
na rocznikach, pokoleniach działaczy, którzy two-
rzyli Solidarność Walczącą. Dlatego o tym mówię, 
że akurat niedawno obchodziliśmy trzydziestą piątą 
rocznicę powstania.

To jest wielkie wyzwanie dla nas jako tej części 
społeczeństwa polskiego, której został nadany man-
dat czy posła, czy senatora. Tak jak myśmy odbudo-
wali pozytywny mit Żołnierzy Wyklętych, tak teraz 
jesteśmy w drodze do odbudowania bądź budowania 
nie tylko pozytywnego mitu postaw polskich w la-
tach 1956–1989, ale także pośrednio udzielenia od-
powiedzi na pytania: gdzie była zdrada, a gdzie był 
patriotyzm, gdzie była sprawiedliwość, a gdzie była 
hańba i bezkarna niesprawiedliwość, które w tych 
latach były jakże widoczne i obowiązujące. A za-
tem mam nadzieję, że ta dzisiejsza ustawa i to, co 
dzisiaj wypowiadamy tutaj, będzie służyło zarówno 
rzeczywistości wyrastającej wprost z ustawy, jak 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Klich. Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Razem zaczynaliśmy w poprzedniej kadencji pra-

ce nad tą ustawą. Przypominam o tym, że to była 
wspólna inicjatywa Platformy Obywatelskiej i Prawa 
i Sprawiedliwości. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili 
razem tę ustawę rozwinęli. Traktuję to, co zostało 
przedłożone, jako rozwinięcie tej ustawy. Oczywiście 
można mieć pewne wątpliwości odnośnie do niektó-
rych rozwiązań, np. przeniesienia niektórych kom-
petencji do wojewody, ale uważam, że działaczom 
opozycji antykomunistycznej, naszym kolegom 
z podziemia, którzy w tej chwili są w trudnej sytuacji 
materialnej – a niemało jest ich w Polsce– należą się 
odpowiednie świadczenia, i to nie tylko honorowe, 
ale także materialne. Taka była przyczyna, dla której 
podjęliśmy te prace w poprzedniej kadencji, i taki 
jest powód, dla którego te dobre rozwiązania zawarte 
w tej nowelizacji jako klub Platformy Obywatelskiej 
będziemy z przekonaniem popierać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
Pan Senator do głosu chciał się zapisać?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Przepraszam, Panie Marszałku, że tak późno się 

zdecydowałem, bo pan marszałek…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest jeszcze 

czas.)
…już właściwie zamykał listę mówców. Dziękuję 

bardzo za dopuszczenie mnie do głosu.
Chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że mimo 

wszystko ta ustawa, o której dzisiaj dyskutujemy, 
wreszcie dochodzi do skutku. Cieszę się z tego z bar-
dzo ważnego powodu, o którym mówił bardzo wyraź-
nie m.in. pan senator Jan Żaryn. Mianowicie jest taka 
stara zasada, że jeżeli nie szanujemy tych, którzy do 
naszej wspólnej skarbnicy wnosili te wartości, które 
były nam bliskie od pokoleń, to trudno oczekiwać, 
żebyśmy jako społeczeństwo budowali swoją własną 
tożsamość w oparciu o wartości, jakie stanowią na-
sze dziedzictwo. I w związku z tym każde działanie, 
które ma na celu odpowiednie uhonorowanie tych, 
którzy kiedyś absolutnie… I to warto podkreślić: oni 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejnym mówcą jest pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu. Ta ustawa, o czym 

troszkę zapominamy, miała służyć działaczom opo-
zycji antykomunistycznej, działaczom Solidarności, 
którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Taki był jej 
cel. Jak pierwszy raz spotkałem się z panem mar-
szałkiem Janem Wyrowińskim – z tego miejsca 
chciałbym mu podziękować, bo był pierwszą osobą, 
która wyszła z taką inicjatywą – on zaprosił mnie do 
zespołu, który miał zaproponować tę ustawę. Fakt, 
że później mnie stamtąd usunięto, nie ma znacze-
nia. Byłem jedyną osobą z opozycji, która została 
zaproszona do tego zespołu.

Powstał niezły projekt, który został później ob-
warowany różnymi ograniczeniami, tak że – mówił 
o tym pan senator Rulewski – skorzystało z niego 
tylko parę osób. To po prostu była ustawa, która 
w wielu, wielu miejscach była dla działaczy nie do 
przyjęcia. Nie chcę używać mocnych słów, ale dzia-
łacze przyjęli ją tak… Powiem najkrócej: oni poczuli 
się obrażeni tym, że stawiało im się takie warunki, 
że musieli chodzić po urzędach i prosić.

Pamiętam naszą rozmowę, Panie Senatorze 
Rulewski, i pytanie: dlaczego wy tak psujecie tę 
ustawę? Pana słowa były wtedy takie, że to się po-
prawi w następnej kadencji. I jak się tylko zaczę-
ła ta kadencja, to pan przyszedł do mnie z kartką, 
z propozycją dotyczącą ustawy, za co panu dziękuję. 
Wywiązał się pan z tego wszystkiego i ruszyliśmy 
z tematem.

Ja dzisiaj bardzo się cieszę. Może długo to 
wszystko trwało, ale ustawa objęła tak wielu dzia-
łaczy, że można się tylko cieszyć. Bardzo duży 
wkład miał w to kierownik urzędu do spraw kom-
batantów, pan Jan Kasprzyk, który nam bardzo 
dużo pomagał. Oczywiście nie będę… Nie mogę 
nie powiedzieć tu o panu senatorze Żarynie, który 
też był bardzo zaangażowany w te prace. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili, bo jest to takie spłacenie 
naszego długu wobec ludzi, dzięki którym ja mogę 
tu stać, pan, Panie Senatorze, tu siedzi, a pan, Panie 
Janie, tam siedzi. Szczególnie dziękuję paniom, bo 
panie były internowane. Ja to wszystko czuję, bo ja 
też to przeżyłem. Mam nadzieję, że finanse publicz-
ne będą kiedyś w jeszcze lepszym stanie i pomoc 
będzie większa. Dzisiaj myślę, że zrobiliśmy dobry 
krok do przodu i za to wszystkim dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator J.M. Jackowski) ta zmiana, demokratyzacja, wolność – że to wszyst-
ko przyniesie wreszcie życie takie, powiedziałbym, 
normalne. W ich wypadku czasami to się kończyło po 
prostu bardzo trudnymi warunkami codziennej egzy-
stencji, utratą zdrowia no i innymi konsekwencjami.

Tak że chciałbym z tej trybuny wyrazić uznanie 
dla tych wszystkich bohaterów naszej niepodległości, 
którzy w różnych nurtach ideowych, w różnych struk-
turach opozycyjnych maszerowali, czasami oddziel-
nie, ale wszyscy w jednym kierunku: do odzyskania 
niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drogie Koleżanki i Koledzy 
Internowani!

Ja naprawdę ogromnie się cieszę z tej dysku-
sji, z tego, że dyskusja jest bardzo spokojna, ponad 
podziałami politycznymi. I naprawdę my, ludzie 
Solidarności powinniśmy cały czas przemawiać tak 
jak w polskim Senacie: dla dobra ukochanej ojczyzny, 
dla dobra Rzeczypospolitej.

Trzeba chylić czoła przed tymi bohaterskimi ludź-
mi Solidarności, którzy naprawdę w tym bardzo cięż-
kim czasie, kiedy za wyjcie na ulicę groziły nawet 
areszty… Trzeba chylić czoła, że faktycznie dzisiaj 
cała prawda jest powiedziana o wszystkich bohaterach 
z kopalni „Wujek”, ze Stoczni Gdańskiej. Naprawdę 
ogromnie się cieszę. Bo, Państwo Drodzy, naprawdę 
trzeba podziękować senatorowi – niech nie wychodzi 
– Mamątowowi, bo ci ludzie są już w bardzo pode-
szłym wieku i naprawdę ci ludzie odchodzą. Wczoraj 
w naszej Małopolsce odszedł bohaterski chłopak, 
który walczył o wolną Polskę w Solidarności, Jan 
Sikoń. I proponowałbym, abyśmy uczcili minutą ci-
szy jego pamięć. Bo to jest legenda Solidarności, nie 
tylko Solidarności, ale także Solidarności Walczącej. 
Serdecznie bym poprosił o powstanie i uczczenie Jego 
pamięci minutą ciszy.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj mu świeci.)
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Państwo Drodzy, naprawdę ci ludzie ogromnie się 

cieszą. I naprawdę jak myśmy dyskutowali… Cieszę 
się, że ci oprawcy, którzy naprawdę otrzymywali 
niebotyczne emerytury… że myśmy w tym Senacie, 
w tym czasie doprowadzili do tego, że im zaczęto 

absolutnie nie kierowali się myślą, że w przyszłości 
ojczyzna będzie im to w jakiś sposób wynagradzała. 
Pamiętam, że jako młody student z drugiej połowy 
lat siedemdziesiątych i człowiek związany z tworzą-
cą się już wówczas oficjalnie – choć to pojęcie jest, 
powiedziałbym, bardzo umowne – tzw. demokra-
tyczną opozycją… No, tak się to przyjęło określać. 
Doskonale pamiętam, że nikt wtedy… Oczywiście, 
były marzenia, ale absolutnie nikt nie liczył, że 
w przyszłości będzie to po prostu doceniane i w jakiś 
sposób wynagradzane. A więc można powiedzieć, 
że ta motywacja nie polegała na kalkulacji, czy to 
się będzie w przyszłości opłacało. Wręcz przeciw-
nie, zaangażowanie w opozycję i bycie opozycjonistą 
w czasach PRL wiązało się niejednokrotnie z bardzo 
surowymi konsekwencjami, a dotyczyło to nie tylko 
utraty możliwości zarobkowania, rozwoju kariery za-
wodowej czy możliwości edukacyjnych. No, przecież 
całe mnóstwo ludzi było represjonowanych, zwłasz-
cza w latach pięćdziesiątych czy wcześniej, właśnie 
w ten sposób, że po prostu nie dopuszczano do tego, 
żeby mogli się oni uczyć na uczelniach wyższych, 
a z kolei ich rodziny przesiedlano obowiązkowo na 
taki teren, gdzie szanse rozwoju były znacznie ogra-
niczone. Tak że takich indywidualnych przypadków 
i sytuacji było bardzo wiele, ale trudno mówić, że 
mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś sobie 
kalkulował, że w przyszłości będzie wypinał pierś, do 
której będą przypinane medale i ordery. Tak nie było. 
Proszę państwa, obowiązek ojczyzny jest taki, żeby 
docenić te osoby. Ja mogę tylko ubolewać, że zakres 
tego wsparcia jest tylko taki, jaki jest. Wiem, że była 
już tutaj dyskusja na ten temat. Rząd ma swoje stano-
wisko i swoje argumenty w tym zakresie, ale sądzę, 
że z czasem, gdy sytuacja się poprawi i możliwości 
budżetowe będą większe, warto będzie pomyśleć 
o całym systemie wsparcia dla tych osób, tak żeby 
nie ograniczać się tylko do świadczenia w kwocie 
400 zł, ale również szerzej na tę kwestię spojrzeć. 
I miejmy nadzieję, że tak jak porządkujemy różne ob-
szary funkcjonowania naszego państwa, bo przecież 
z inicjatywy Senatu czy kwestia dekomunizacji ulic, 
czy kwestia dekomunizacji przestrzeni publicznej, 
jeśli chodzi o pomniki czy inne formy upamiętnienia 
tych ludzi, którzy byli związani z reżimem komuni-
stycznym… Skoro po prawie 30 latach trzeba było 
tego dokonać, bo to się samoczynnie nie dokonało, 
to również w tym zakresie to wsparcie jest potrzebne 
i można ubolewać, że stosunkowo późno ono następu-
je, bo niestety wiele osób po prostu fizycznie nie do-
żyje tej możliwości skorzystania z dobrodziejstw tej 
ustawy. A bardzo wiele osób znajdowało się w bardzo 
trudnych warunkach właśnie po przemianach 1989 r., 
kiedy wydawało się, że ten sen, to, o czym marzyli, 
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z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

(senator S. Kogut) W efekcie często pozostawali i bez dachu nad głową, 
i bez środków do życia, natomiast ich oprawcy, ube-
cy, cieszyli się bardzo wysokimi emeryturami, które 
przeznaczali na bardzo dostatnie życie – nie tracili 
dachu nad głową, a nawet mieszkania przeznacza-
li pod wynajem. Teraz, nawet jeżeli ich emerytury 
zostały zmniejszone, mają dostateczne dodatkowe 
źródła utrzymania poza emeryturami. W związku 
z tym te świadczenia, które zostały teraz przyznane 
w wysokości 400 zł – aczkolwiek jest to wysokość 
tylko trochę wybiegająca poza poziom symboliczno-
ści – trzeba przywitać z aplauzem.

Uważam, że jest to następny krok w doce-
nieniu tych ludzi, którzy tworzyli wolną Polskę. 
Przypominam, że również z udziałem Senatu na-
stąpiła zmiana ustawy o świadczeniach dla osób, 
które walczyły o niepodległy byt państwa polskiego 
– wprowadziliśmy zmianę, która umożliwia wypłatę 
odszkodowania i zadośćuczynienia nie tylko za skutki 
wykonania skandalicznych wyroków okresu stanu 
wojennego, ale i za samo wydanie wyroku. Albowiem 
czymś innym są skutki wydania wyroku – tu jest 
dużo węższy zakres okoliczności – i czymś innym 
są konsekwencje wykonania wyroku, one są dalej 
idące. O tym poprzednia ustawa mówiła, zawężając 
tę odpowiedzialność, wprowadzając inne zawężenia 
tej odpowiedzialności. Przypominam, że kiedyś było 
tak, że można było wypłacić odszkodowanie albo 
za okres tymczasowego aresztowania, albo za okres 
wykonania wyroku. Poza tym właściwość sądów była, 
powiedziałbym, skandaliczna, bo wiele osób musiało 
jeździć na drugi koniec Polski, bo tam był sąd wła-
ściwy dla miejsca, gdzie zapadł pierwotny wyrok.

Te wszystkie utrudnienia są po kolei usuwane 
i wreszcie można powiedzieć, że idziemy w kierun-
ku normalności. Aczkolwiek ten stan normalności 
zostanie osiągnięty dopiero wtedy, kiedy nie będzie 
takich przypadków, w których oprawcy cieszą się 
lepszą sytuacją materialną od tych, którzy dźwigali 
na swoich ramionach ciężar walki o niepodległy byt 
państwa polskiego i okupywali to więzieniem, utratą 
pracy, często wilczym biletem nawet na dziesiątki lat. 
Wiele jest takich przypadków, w których ludzie nie-
jednokrotnie do 1989 r. mieli problem ze znalezieniem 
pracy tylko dlatego, że byli skazani w opresyjnym 
systemie komunistycznym. Dobrze, że kładziemy 
temu kres. Gratulacje dla Senatu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie i Panowie Senatorowie, lista mówców zo-

stała wyczerpana.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

odbierać te emerytury. Naprawdę wiele, wiele zrobił 
ten Senat.

Panie Ministrze, także panu serdecznie dziękuje-
my za to, że pan pochylił się nad tą ustawą. W jakiś 
sposób rekompensujemy. Ja wiem, że wszystkiego 
nie zrekompensujemy.

I naprawdę, Panie Przewodniczący PO, Panie 
Senatorze Klich, apeluję, żeby taki duch był tutaj w cza-
sie wszystkich obrad – dla dobra Rzeczypospolitej. 
Bo dziś ino trzeba powiedzieć…

(Senator Bogdan Klich: Myślałem, że pan podzię-
kuje, Panie Senatorze.)

Jeszcze nie skończyłem.
(Senator Bogdan Klich: Aha.)
Jeszcze nie skończyłem, przepraszam. Niech pan 

nie przerywa, Panie Senatorze, powiem „dziękuję 
wszystkim” na końcu. Pan musi pamiętać o tym, że… 
Wspominaliśmy tutaj bohaterskiego chłopaka z Huty, 
Mietka Gila. SB go zaspawała w rurze i chłopak mógł 
umrzeć. Panie Senatorze, wszystkim paniom i panom 
senatorom serdecznie, serdecznie, dziękuję za tę wal-
kę o wolną niepodległą, ukochaną Rzeczpospolitą. 
A ci, którzy działali przeciwko tej Solidarności, niech 
sobie zrobią rachunek sumienia i niech się wstydzą. 
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym wyrazić wdzięczność i podziękowanie 

inicjatorom tejże zmiany ustawowej, która, aczkol-
wiek późno, stara się docenić ten wysiłek, ten trud 
i poświęcenie dla ojczyzny, które były udziałem osób, 
dla których właśnie tę ustawę dzisiaj uchwalamy. 
Trzeba przypomnieć, że ci ludzie po 1989 r. zamiast 
spotkać się z właściwą oceną i uznaniem, bardzo 
często cierpieli niedostatek, odczuwali takie zmiany 
ustawodawcze, które czasami ich pozbawiały dachu 
nad głową. Przypominam tu różnego rodzaju zmiany 
związane z prawem lokalowym. Ustawa regulująca 
te kwestie, w podniosłych słowach sformułowany 
był jej tytuł – ustawę o prawie lokalowym nazwano 
ustawą o ochronie praw najemców… Jako adwokat 
pomyślałem sobie wtedy, że skoro tak szumna jest 
zmiana w tytule ustawy, to pewnie kryje się tu niebez-
pieczeństwo, że zamiast chronić tych lokatorów, to się 
ich uprawnienia sprowadzi niemalże do zera. I w isto-
cie tak było – ci ludzie często tracili dach nad głową. 
Nie mówię już o innych rozwiązaniach ustawowych, 
które powodowały, że tracili również miejsca prac. 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Proszę państwa, otrzymaliśmy dzisiaj druk ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
programu „Za życiem”. Praca nad tym projektem 
trwała w Sejmie bardzo krótko, a w Senacie praktycz-
nie kilka godzin. Efektem dyskusji, która trwała oko-
ło półtorej godziny, jest to, że wszyscy senatorowie 
opowiedzieli się za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Nim przedstawię, czego dotyczą konkretne roz-
wiązania, powiem, jaka jest geneza programu i usta-
wy, czyli zmian wprowadzanych w kilku ustawach. 
Przypomnę, że jesienią ubiegłego roku rozpatrywane 
były inicjatywy obywatelskie dotyczące zmiany usta-
wy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 
Propozycje obywatelskie zostały wówczas odrzucone, 
ale rząd zadeklarował i zobowiązał się, że w trybie 
pilnym przyjmie program „Za życiem”, który poprzez 
rozmaite rozwiązania pomocowe będzie rozwiązywał 
problem, którego dotyczyły inicjatywy obywatelskie 
– nie poprzez zakaz, jak było proponowane w usta-
wach obywatelskich, ale poprzez pomoc, szczególnie 
pomoc rodzinom, w których rodzi się niepełnosprawne 
dziecko.

W bardzo szybkim tempie rząd przygotował 
program, który nazywa się „Za życiem”. Jest on 
uwzględniony w budżecie państwa i finansowany 
kwotą 511 milionów zł. Szereg rozwiązań jest już 
realizowanych. Program jest rozpisany na konkretne 
miesiące i niektóre z rozwiązań powinny wejść w ży-
cie 1 lipca bieżącego roku.

Tempo prac w Senacie, czyli ten wyjątkowy po-
śpiech, jest związane z tym, że szereg rozwiązań, 
które powinny wejść w życie w tym terminie, jest 
zapisanych właśnie w ustawie o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”. 
I to jest podstawowy argument za tym, żeby rozpa-
trywać ją dzisiaj jako dodatkowy punkt. Oczywiście 
podczas posiedzenia komisji podejmowano ten temat. 
Mówiono, że zarówno w przypadku tej, jak i każdej 
innej ustawy właściwe jest dłuższe procedowanie. 
Istotna jest też możliwość konsultacji senatorów z róż-
nymi środowiskami.

Odpowiedź ze strony Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej jest następująca. Program 
był bardzo intensywnie konsultowany, szczególnie 
w ostatnich tygodniach. Pan minister wskazał rozma-
ite grupy, w których takie konsultacje miały miejsce. 
Były to konsultacje zarówno z organizacjami poza-
rządowymi, szczególnie zajmującymi się problemami 
osób niepełnosprawnych, jak i z innymi zaintereso-
wanymi środowiskami.

Jakich ustaw – może właściwiej byłoby powie-
dzieć: jakich segmentów – dotyczą te zmiany? Przede 
wszystkim są to zmiany w ustawie o systemie oświa-
ty. Dotyczą one pomocy uczennicom w ciąży i uczen-
nicom, które potrzebują całodobowej opieki. Chodzi 

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
w dniu dzisiejszym Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją programu 
„Za życiem”. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą po 
przerwie i po przygotowaniu sprawozdania w tej spra-
wie przez komisję senacką porządek obrad bieżącego 
posiedzenia Senatu zostanie uzupełniony o tę ustawę.

Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Komunikat: posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrzenia usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w związku z reali-
zacją programu „Za życiem” – druk senacki nr 532 
– odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 182.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam godzinną przerwę w obradach do go-

dziny 14.20.

(Przerwa w obradach od godziny13 minut 20  
do godziny 15 minut 00)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponuję 

uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z realizacją programu 
„Za życiem” – i rozpatrzenia go jako punktu ósmego 
porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją programu „Za życiem”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 532, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 532 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

w imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) organizacji pozarządowych… Były to uwagi, a nie 
propozycje rozwiązań prawnych na piśmie, które 
moglibyśmy ewentualnie przejąć jako senatorowie. 
Generalny ton wypowiedzi był taki, że są to rozwią-
zania pożądane, oczekiwane od ponad 20 lat. Tu się 
otwiera bardzo ważna droga…

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam. 

Proszę o chwilę ciszy.)
Z uwagi na czas naszej dyskusji, moją wypowiedź 

na tym zakończę, tym bardziej że jest z nami pan mi-
nister pracy i polityki społecznej, który może udzielić 
wszelkich odpowiedzi na temat programu, w któ-
ry ministerstwo jest ogromnie zaangażowane. Sam 
program, jak i ta ustawa rzeczywiście w imponująco 
szybkim tempie były przez rząd przygotowane, co, 
jak myślę, trzeba docenić i co rozmaici partnerzy pod-
kreślają. W kontekście Rady Dialogu Społecznego, 
o której wczoraj rozmawialiśmy… Projekt był kon-
sultowany również z Radą Dialogu Społecznego. 
Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania?
(Rozmowy na sali)
Może pan senator Fedorowicz ma pytanie?
(Senator Alicja Zając: Nie, nie. Ma do mecenasa 

prośbę o poradę.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Co się stało?)
(Senator Aleksander Pociej: Szanowna Pani 

Senator…)
Dziękuję bardzo. Nie ma pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan minister Krzysztof Michałkiewicz pra-
gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: Tak, 
króciutko.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!

o organizację tej opieki. Są tutaj odpowiednie rozwią-
zania prawne. Zostaną też utworzone ośrodki opie-
kuńczo-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych 
z ośrodkiem wiodącym. Dotyczy to głównie dzieci 
do trzeciego roku życia, czyli grupy dzieci, która była 
dotąd najsłabiej reprezentowana w systemie.

Jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej, cho-
dzi głównie o mieszkania chronione. Dzięki temu 
programowi liczba mieszkań chronionych będzie wy-
datnie wzrastała. Przewiduje się, że ta liczba co roku 
będzie wzrastała o 50 mieszkań chronionych, jeśli 
chodzi o sam ten program. Oczywiście oprócz tego 
samorządy tworzą mieszkania chronione. Rozmaite 
organizacje pozarządowe także tworzą mieszkania 
chronione, tak że tutaj mamy istotny wzrost i dobry 
kierunek, jeśli chodzi o mieszkania chronione. Będą 
to mieszkania i treningowe, i mieszkania docelowe.

Następnie – ustawa o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Chodzi o takie instrumenty, które 
pomagałyby w tym, by osoby dorosłe, które opiekują 
się osobami niepełnosprawnymi, mogły powracać na 
rynek pracy – to jest bardzo istotne – ale także umoż-
liwiające zarówno opiekę nad osobą niepełnosprawną, 
jak też pracę zarobkową, pracę zawodową.

Następnie – ustawa o ochronie zdrowia. Tu są 
przewidziane rozwiązania dotyczące koordynacji 
opieki nad kobietą, która jest w tzw. trudnej ciąży. 
Są tutaj ujęte kwestie dotyczące banków mleka. 
Rozmawialiśmy przed chwilą, w ramach innej usta-
wy… Ta ustawa natychmiast realizuje również to, 
o czym rozmawialiśmy tutaj w ramach dyrektywy 
europejskiej. Podkreślamy, że karmienie mlekiem 
naturalnym, mlekiem kobiety, matki jest sprawą 
ważną, a w sytuacjach szczególnych trzeba tworzyć 
właśnie takie banki mleka. I takie rozwiązania są tutaj 
przewidywane. Są tutaj także rozwiązania dotyczące 
wczesnej rehabilitacji dzieci. Im wcześniej dzieci nie-
pełnosprawne, z różnego typu niepełnosprawnością, 
są rehabilitowane, tym lepiej z punktu widzenia ich 
rozwoju, ochrony ich zdrowia. W związku z tym są 
tutaj rozwiązania prawne to przewidujące.

Następnie – ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, głównie w zakresie asystentów rodzin. 
Chodzi o to, że oni są dofinansowywani i ten okres 
dofinansowania z budżetu państwa się kończy. Ten 
okres dzięki tym rozwiązaniom wydłuży się, jeżeli 
chodzi o asystentów rodzin. A więc są tu rozwiązania 
bardzo istotne w kilku ważnych obszarach.

W dyskusji przedstawiono rozmaite problemy 
związane z tymi rozwiązaniami, ale generalny głos 
ze strony senatorów był taki, że te rozwiązania idą 
w bardzo dobrym kierunku, że są bardzo potrzebne. 
Nawet jeśli są jakieś uwagi, a były uwagi ze strony 
Biura Legislacyjnego i zaproszonych przedstawicieli 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) będziemy to nowelizować przy okazji sprawozdań 
rocznych. 

Ale chciałbym zapytać o sprawę następującą: czy 
jednak państwo dacie nam w przyszłości, kiedy bę-
dziemy przyjmować podobne ustawy, trochę czasu na 
to, żebyśmy się mogli zapoznać z tekstem, żebyśmy 
mogli poprawki sformułować, jeśli takie są… A nie, 
żebyśmy z godziny na godzinę dostawali tekst, z któ-
rym nie jesteśmy w stanie się odpowiednio zapoznać. 
Czy to się zmieni w przyszłości, przynajmniej w tym 
obszarze, za który pan minister odpowiada?

(Senator Stanisław Kogut: Tak, zmieni się.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, udało nam się także wpisać ten 

program w program konsultacji, które są finansowane 
ze środków europejskich. Zarządza tym programem 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od jutra zaczy-
namy konsultacje, będziemy we wszystkich woje-
wództwach, będą 32 spotkania sektorowe. I od jutra 
zaczynamy konsultacje następnego pakietu. Chcemy, 
żeby wszedł on w życie dopiero 1 stycznia 2018 r. 
Więc oczywiście staramy się jak najszybciej zacząć 
konsultacje, żeby sytuacja umożliwiała wszystkim 
osobom zainteresowanym zabranie głosu i odniesie-
nie się do tych zmian.

Główną ustawą, nad którą będziemy w tej chwili 
procedować, będzie ustawa o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych. Myślimy 
o zmianie trochę formuły warsztatów terapii zajęciowej 
oraz o zmianie w zatrudnieniu wspieranym, o ulgach 
i ułatwieniach dla przedsiębiorców, o nowych instru-
mentach rehabilitacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych. Mam nadzieję, że nowy pakiet spełni oczekiwa-
nia środowiska osób niepełnosprawnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Zdrojewska zadaje pytanie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak. Ja już szybciutko, bo wiem, że się wszyscy 

spieszymy.
Szanowny Panie Ministrze, w tej ustawie… 

Chciałabym zapytać o to, bo akurat przejrzałam tekst 
i to mnie zastanowiło. W art. 90v jest mowa o tym, 

Ja tylko krótko… Chciałbym po prostu wytłuma-
czyć kilka rzeczy.

Przede wszystkim, tak jak wspomniał pan senator 
sprawozdawca, program został uchwalony w grudniu 
2016 r. W marcu zaczęliśmy prace nad pierwszymi 
rozwiązaniami, które oczywiście są trudne, bo dotyczą 
bardzo różnych dziedzin życia. Niepełnosprawność 
jest bardzo zróżnicowana, a jednocześnie dotyczy 
całego życia osoby niepełnosprawnej, więc zmiany 
dotyczą różnych ustaw i różnych rozwiązań.

Te zmiany są oczekiwane przez środowisko osób 
niepełnosprawnych od dawna i wydaje mi się, że 
warto podjąć wysiłek, żeby jak najszybciej weszły 
w życie. W programie, o którym mówimy, jest zapi-
sany obowiązek złożenia sprawozdania i aktualizacji 
programu. Więc rozwiązania, które proponujemy, 
będą monitorowane. Będzie sprawdzane to, w jakim 
stopniu są funkcjonalne, korzystne, w jakim stopniu 
się sprawdzą, i w zależności od oceny będziemy je 
także aktualizować.

Ostatnia kwestia. Przygotowane przez nas zmia-
ny zostały bardzo szczegółowo przedyskutowane, 
skonsultowane. Była konferencja uzgodnieniowa, 
w której brały udział wszystkie resorty, które miały 
uwagi albo których to dotyczy. Było to bardzo szeroko 
konsultowane ze środowiskiem osób niepełnospraw-
nych, stąd tak długo to trwało. Jednak zostało to tak 
wydyskutowane, tak skonsultowane, że w Sejmie 
ustawa została przyjęta jednogłośnie, co najlepiej 
świadczy o tym, że nie budziła kontrowersji, tylko 
otwierała różnego rodzaju możliwości wsparcia osób 
niepełnosprawnych i uczynienia ich sytuacji bardziej 
przyjazną. Tak że te rozwiązania służą temu, żeby 
osoby niepełnosprawne mogły w większym zakresie 
korzystać ze swoich praw, bo musimy uczynić nasze 
społeczeństwo bardziej dostępnym dla osób niepeł-
nosprawnych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)

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

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

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 
Libicki.)

Pan senator Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jedno krótkie 

pytanie. Rozumiem, że tryb, w którym to przyjmu-
jemy, pan minister próbuje jakoś naprawić tym, że 
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(senator B. Zdrojewska) Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głosy z sali: Głosujemy, głosujemy.)
Proszę mnie nie poganiać.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 10-minutową przerwę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, 5-mi-

nutową.)
(Senator Kazimierz Kleina: 5-minutową.)
Ogłosiłem dziesięciominutową przerwę…
(Senator Alicja Zając: A co potem?)
Po przerwie oczywiście będą głosowania. Od razu 

będą głosowania. Tych głosowań nie będzie dużo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 17  
do godziny 15 minut 27)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 513 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Hamerskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Hamerski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, tj. Komisja Infrastruktury 

i Komisja Środowiska, wnoszą do Wysokiej Izby 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Piotr Florek chce 

jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister uznał te poprawki, które były 

zgłoszone, za zasadne i powiedział, że one zostaną 

że: „na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, 
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 
może udzielić jednostkom samorządu terytorialne-
go wsparcia finansowego w formie dotacji celowej”. 
Czyli jest „może”, a nie „musi”. I o to chciałabym 
zapytać. Chciałabym zapytać, czy to nie zniechęci 
niektórych samorządów do tworzenia tego typu pro-
gramów. Proszę o 2–3 zdania na ten temat. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Dokładnie tak. Dziękuję, Pani Senator, za pyta-

nie. To „może” otwiera możliwości dla samorządów. 
Chcemy, żeby zadania, które te ośrodki realizują, były 
finansowane w różny sposób. Tutaj mówimy, że może 
to być finansowane z dotacji celowej, ale może być 
np. także z subwencji oświatowej. I druga sprawa. 
Ponieważ jest to dotacja celowa, to będzie wymagała 
podpisania umowy między wojewodą a starostą, stąd 
oczywiście… Jest wolność zawierania umów i za-
wsze może dojść do takiej sytuacji, w której starosta 
dojdzie do wniosku, że jednak nie chce realizować 
tego zadania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
(Głosy z sali: Nie ma.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie ma więcej pytań.)
(Senator Bogdan Klich: Nie ma. Dziękujemy.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję państwu. Proszę o poparcie ustawy. 
Dziękuję.)

(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Nie ma zgłoszeń?
(Głosy z sali: Nie ma.)
Dobrze. To ja powiem dwa zdania…
(Głosy z sali: O nie…)
(Senator Alicja Zając: Ale nie ma marszałka na 

zmianę.)
Nie, nie, nie… Chcę powiedzieć, że ustawa nie 

wzbudza kontrowersji, tym bardziej, że sprawozdaw-
cą był senator, do którego mam pełne zaufanie. Ale 
muszę polegać na zaufaniu, dlatego że niestety nie 
było możliwości zapoznania się z tą ustawą. Nie ro-
zumiem, dlaczego nie można byłoby nad tą ustawą 
procedować za tydzień. Dziękuję.

Więcej głosów w dyskusji nie ma.
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(senator P. Florek) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 528 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Połączone komisje, Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, na posiedzeniu w dniu 
22 czerwca 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszo-
ne w toku debaty w dniu 21 czerwca nad ustawą 
o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachun-
kowych oraz niektórych innych ustaw i przedstawiają 
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pkcie III ppktach 7, 8, 9, 13, 14 i 18. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połą-

czonych komisji, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie wniosków popartych przez mniejszość po-
łączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ma zapewnić przeciwdziałanie… 

chodzi o przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu 
się przez jednostki samorządu terytorialnego. I w cza-
sie dyskusji ten problem był jasno postawiony, że 
jest to oczywiście nieprawda, żeby nie powiedzieć 
kłamstwo, dlatego że samorządy nie zadłużają się 
od kilku lat, nie zwiększają zadłużenia. Dlatego jest 
sprawą jasną, że chodzi praktycznie tylko o jedno: 

uwzględnione podczas nowelizacji prawa wodnego. 
Przy czym prawo wodne będzie nowelizowane może 
w przyszłym roku, a decyzje już teraz trzeba podej-
mować. Ustawa dotyczy budowy 1 radaru. Niestety, 
ale zgodnie z tymi zapisami dotyczy to budowli 
przeciwpowodziowej, a radary nią nie są, w związ-
ku z tym będą komplikacje. Jeżeli nastąpi odwołanie 
od takiej decyzji, którą wydaje wojewoda, dotyczącej 
realizacji inwestycji, to należy się spodziewać, że 
będzie to uwzględnione. I wtenczas ten pośpiech, 
o którym mówimy, że specustawa… No, ciekawa 
specustawa, takiej jeszcze nie było, żeby dotyczyła 
praktycznie 1 inwestycji. Taka specustawa zostanie 
uchylona, no i wtenczas ten proces jeszcze się wy-
dłuży. Należało więc wykorzystać czas; 3 miesiące 
ustawa leżała w Sejmie i w tym czasie można było 
już w normalnym trybie ją procedować. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 56 było za, 9 – przeciw, 

15 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania do realiza-
cji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio-
wych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To druk 
senacki nr 525 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 78 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 4)
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(senator sprawozdawca P. Florek) Przypominam, że dziś zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie opinii oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyję-

cie przez Senat projektu opinii zawartego w druku 
nr 520 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem opinii.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 59 – za, 8 – przeciw, 17 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości 
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 526 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją programu „Za życiem”.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 532 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

zgodnie ze zmianami, które nastąpią, regionalne izby 
obrachunkowe zostaną podporządkowane rządowi, 
poprzez te zmiany, które… Czyli wniosek jest z tego 
prosty: że regionalne izby obrachunkowe po tej no-
welizacji nie będą pełnić takich funkcji, jakie miały 
dotychczas. W związku z tym propozycja z naszej 
strony jest taka, żeby tę złą, niedobrą ustawę odrzucić. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
A wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator Jerzy 

Czerwiński, senator Barbara Zdrojewska, senator 
Grzegorz Bierecki i senator Arkadiusz Grabowski, se-
nator Robert Mamątow, senator Marek Martynowski 
i senator Andrzej Pęk. Nie widzę.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
obydwa wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 27 – za, 55 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 49 – za, 32 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrek-
tywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.
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(marszałek S. Karczewski) 1989 r. atak na największy w Krajowej Administracji 
Skarbowej wolny, samorządny i niezależny Związek 
Zawodowy „Celnicy PL”. Wielu działaczy, również 
przy wręczaniu propozycji dalszej pracy, poddano 
szantażowi na niespotykaną skalę. Wobec działa-
czy związkowych, a w szczególności wobec pana 
Sławomira Siwego, przewodniczącego Związku 
Zawodowego „Celnicy PL”, stosuje się daleko idące 
szykany, co stanowi pewną analogię do działań z lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy to władza 
również wyrzucała z pracy za działania przeciwko 
PRL, tyle że wówczas nasz kraj nie mienił się krajem 
wolnym.

W tej bulwersującej sprawie podzielamy liczne 
w środowisku Krajowej Administracji Skarbowej opi-
nie, że nie było w wolnej Polsce większych szykan 
wobec niezależnego związku zawodowego. Dlatego 
proszę o dokładną weryfikację działań podległego 
pani resortu i ich przedstawicieli, a w szczególności 
roli pana ministra Mariana Banasia, który aktywnie 
uczestniczy w tym procederze. 

W związku z tym prosimy o udzielenie nam odpo-
wiedzi na pytania, czy i jakie działania podjęto wobec 
osób, które szykanują działaczy związkowych za ich 
działalność na rzecz ochrony praw pracowniczych. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: Tylko ten działacz po-
grąża Platformę.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Grodzki.
(Senator Jerzy Wcisła: Proszę, trybuna wolna.)
(Senator Stanisław Gogacz: Nie wyświetla się.)
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również oświadczenie kieruję do pani premier.
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej reprezen-

tujący Szczecin i Police pragnę poinformować, że 
w dniu 14 czerwca 2017 r. Wielonarodowy Korpus 
Północno-Wschodni ze Szczecina otrzymał certyfi-
kat Dowództwa Sił Wysokiej Gotowości, tzw. szpi-
cy NATO, obejmujących teatr działań od Estonii po 
Słowację, całą flankę wschodnią. W uroczystości, 
niezwykle ważnej dla obronności Polski, wzięło 
udział wielu bardzo wysokiej rangi wojskowych, 
m.in. dowódca sił lądowych NATO, trzygwiazdko-
wy gen. Darryl Williams ze Stanów Zjednoczonych, 
oraz wszyscy ambasadorowie krajów, z których żoł-
nierze służą w korpusie w Szczecinie. Polskie wojsko 
reprezentował szef Sztabu Generalnego WP. Ze zdzi-

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 77 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z realizacją programu „Za 
życiem”.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego trze-
ciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia, 
zwołanego na dni 28 i 29 czerwca, został państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jerzy Wcisła.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu senatorów pani Grażyny Anny Sztark, 

pani Barbary Zdrojewskiej oraz panów Piotra Florka, 
Jana Rulewskiego i w imieniu własnym oświadczenie 
kieruję do pani premier, pani prezes Rady Ministrów 
Beaty Szydło.

Szanowna Pani Premier!
W związku z informacjami o szykanach wobec 

działaczy ruchu związkowego „Celnicy PL” działają-
cych w Krajowej Administracji Skarbowej zwracam 
się do pani premier z prośbą o podjęcie interwencji 
w sprawie przywrócenia do służby osób pełniących 
funkcje w Związku Zawodowym „Celnicy PL”.

Jak wynika z informacji przesłanych przez 
Związek Zawodowy „Celnicy PL”, wykorzystując 
zmieniające się przepisy o Krajowej Administracji 
Skarbowej, przeprowadzono niemający precedensu po 
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(senator T. Grodzki) Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W związku z obchodzonym w Polsce w dniu ju-

trzejszym Dniem Ojca chciałbym wygłosić oświad-
czenie.

Dzień Ojca, 23 czerwca, to nadal data mniej znana 
od 26 maja, który jest obchodzony jako Dzień Matki, 
choć jest jego odpowiednikiem. Być może dlatego, 
że mówienie o ojcostwie jest obecnie w kulturze 
europejskiej nieco passé, tak jakby bezdyskusyjna 
była wyłącznie rola matki, ojcostwo zaś stanowiło 
wartość pomocniczą, niekonieczną, choć przydat-
ną. Zdanie z klasycznej już dziś piosenki zespołu 
dziecięcego Arka Noego, „mama to nie jest to samo 
co tata”, przypomina o podstawowej prawdzie: że 
na rodzicielstwo składają 2 równie ważne wartości, 
macierzyństwo i ojcostwo. Dziecko potrzebuje mamy 
i taty, aby wychowywać się w atmosferze miłości, 
czerpać od obojga rodziców wzorce płci oraz uczyć 
się wzajemnego odnoszenia się do siebie mężczyzny 
i kobiety.

Czego dziecko konkretnie potrzebuje od taty? 
Lubelska inicjatywa tato.net, gromadząca tysiące 
ojców z Polski i z Europy, na podstawie badań ame-
rykańskich i polskich wskazuje na kluczowe cechy 
charakteryzujące efektywnych ojców. Należą do nich: 
świadome i aktywne angażowanie się w bycie tatą; 
coraz lepsze poznawanie własnych dzieci; stałość 
charakteru ojca i wierność podjętym zobowiązaniom; 
zapewnienie bezpieczeństwa i troska o codzienne 
potrzeby rodziny; szacunek i miłość do żony, matki 
swoich dzieci; aktywne słuchanie dziecka i dobra 
z nim komunikacja; dbałość o rozwój duchowy i mo-
ralny dzieci.

W jaki sposób utrwalać i rozwijać w sobie te 
zalety? Tego uczą się ojcowie podczas warsztatów, 
konferencji i innych imprez organizowanych przez 
tato.net. Działania te zyskują w Polsce coraz większą 
popularność. Mężczyźni poszukują pomysłu na bycie 
tatą w XXI wieku, czerpiąc wzorce z przeszłości, lecz 
nie powielając starych błędów, jednocześnie uciekają 
przed współczesnymi tendencjami do sprowadzania 
ojca do roli mamy-bis i rozmywania specyficznej 
funkcji mężczyzny w rodzinie. Powoli, lecz nieustają-
co rośnie świadomość wyjątkowej wartości ojcostwa 
zarówno w rodzinie, jak i w życiu społecznym. Role 
podobne do ojcowskich pełnią menedżerowie czy 
politycy. Czy tego chcemy, czy nie, są traktowani 
jako zły lub dobry przykład do naśladowania. Dlatego 
warto, by przemyśleli swoją rolę liderów. Podobnie 
jak dobry ojciec, powinni mieć zdolność i wolę dobrej 
komunikacji, być wierni obietnicom, odpowiadać na 
realne potrzebny społeczne, zamiast forsować tematy 
zastępcze, szanować partnerów, odważnie występo-
wać w roli autorytetu. 

wieniem skonstatowałem, że zabrakło kogokolwiek 
z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz z Komisji 
Obrony Narodowej Sejmu i Senatu, co było dość ką-
śliwie komentowane.

Taki stosunek rządu do ważnego wydarzenia, 
w istotny sposób zmieniającego stan obronności 
Polski i NATO, nie powinien mieć miejsca, dlatego 
proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie senatorskie kieruję do pana 

ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz do 
pana ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wice-
premiera Jarosława Gowina.

Sprawa, z którą się zwracam do panów ministrów, 
jest dość smutna i głośna w Poznaniu. A mianowicie 
w dniu 7 czerwca tego roku pod zarzutem korup-
cji zatrzymano pełnomocnika rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu ds. restrukturyzacji szpitala 
ortopedycznego im. profesora Wiktora Degi. To zna-
ny w Wielkopolsce szpital, z długą historią, znana 
placówka. Sprawa jest bulwersująca, bo – przynaj-
mniej tak donoszą media – zatrzymano osobę, która 
jest osobą wpływową i bliskim współpracownikiem 
obecnych władz uczelni.

W związku z tym zwracam się do obu panów mi-
nistrów z następującymi pytaniami.

Po pierwsze, czy obu ministerstwom ta sprawa 
jest znana?

Po drugie, czy w związku z tą sytuacją podjęte 
zostały jakieś działania? A jeśli takie działania nie 
zostały podjęte, to chciałbym prosić o podjęcie, oczy-
wiście w ramach kompetencji, które oba ministerstwa 
mają, stosownych działań kontrolnych, zarówno co 
do szpitala, jak i co do uczelni. Bardzo serdecznie 
dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Antoniego 

Szymańskiego.
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator A. Szymański) przewidywał, że takie osoby mogłyby otrzymywać 
zasiłek pielęgnacyjny w wysokości różnicy pomiędzy 
kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobiera-
nego świadczenia emerytalno-rentowego.

Chciałabym zapytać panią minister, czy na 
obecnym etapie trwają jakieś prace w pani resorcie 
zmierzające do uregulowania wreszcie tej kwestii 
i zrealizowania oczekiwanych postulatów opiekunów 
osób niepełnosprawnych. Wnoszę w imieniu tych 
osób o podjęcie prac zmierzających do przyznania 
takim osobom prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oświadczenie senatorskie kieruję do pana 

Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i bu-
downictwa.

Panie Ministrze, zwrócili się do mnie z prośbą 
o pomoc radni gminy Niedźwiada w powiecie lubar-
towskim, pani Danuta Woźniak oraz pan Stanisław 
Okólski, którzy proszą o wykonanie zabezpiecze-
nia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na 
drodze gminnej nr 103515L w miejscowości Tarło. 
Przedmiotowy przejazd znajduje się na drodze za-
niżonej względem linii torowej i istniejącego terenu, 
co ogranicza pole widzenia i możliwość zobaczenia 
nadjeżdżającego pociągu, a to, jak informują radni, 
jest bardzo niebezpieczne.

Od 11 czerwca bieżącego roku przez przejazd ko-
lejowy w Tarle kursują pociągi Intercity w związku 
z modernizacją linii kolejowej Lublin – Warszawa. 
Cały ruch kolejowy, który do tej pory przebiegał przez 
Dęblin, Pilawę, został skierowany przez Lubartów, 
Tarło, Parczew, Siedlce, aż do Warszawy. Przejazdy 
kolejowe zaś, ich infrastruktura, nie zostały jednak 
z tego względu unowocześnione. Obecnie pociągi 
relacji Lublin – Warszawa jeżdżą właśnie tą okrężną 
drogą. To wywołuje u mieszkańców tej miejscowości 
obawę o bezpieczeństwo, gdyż przejazd kolejowy 
usytuowany jest przy szkole oraz kościele parafialnym 
i stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla kierow-
ców, ale przede wszystkim dla dzieci. Dojeżdżającym 
do przejazdu kierowcom trudno jest dostrzec nad-
jeżdżający pociąg w sytuacji, gdy natężenie ruchu 
w tym miejscu jest bardzo duże. Poza tym przejazd 
zlokalizowany jest przy ostrym zakręcie.

Dlatego zwracam się do pana ministra o dopro-
wadzenie do bardzo szybkiego zainstalowania sy-
gnalizacji świetlno-zaporowej na niebezpiecznym 

Ciesząc się z tego, że 23 czerwca ojcostwo staje się 
przedmiotem szerszego zainteresowania, chciałbym 
serdecznie życzyć wszystkim tatusiom świadomego 
przeżywania daru, w jakim uczestniczą. Ojcostwo 
to najważniejsza kariera w życiu mężczyzny i wy ją 
realizujecie. Niech sprzyjają wam warunki społeczne. 
Niech szanują waszą godność kultura, sztuka i media. 
Niech doceniają was pracodawcy. Niech wspierają 
rządzący. Ale najbardziej proszę wszystkie mamy 
o dowartościowanie mężczyzn w odkrywaniu roli 
bohatera dla swoich dzieci.

Życzę również odwagi i pokoju ducha wszystkim, 
którzy w społeczeństwie pełnią funkcje ojcowskie: 
wspomnianym politykom, ale również nauczycielom, 
wychowawcom, duszpasterzom czy menedżerom. 
Niech w waszych działaniach znajdzie się miejsce dla 
ojcowskiej serdeczności i zaangażowania. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czesław Ryszka: A Dzień Dziadka?)
I pani senator Janina Sagatowska. Bardzo proszę.
(Senator Czesław Ryszka: Ojcowie stają się dziad-

kami. Powiedz coś o dziadkach.)

Senator Janina Sagatowska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do pani Elżbiety 

Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej.

Szanowna Pani Minister!
Zwracają się do mnie środowiska osób niepełno-

sprawnych i ich opiekunów, które to osoby pobierają 
świadczenia emerytalno-rentowe i w związku z tym 
pozbawione są prawa, według obecnie obowiązują-
cego stanu prawnego, do świadczenia pielęgnacyjne-
go. Te osoby mają najczęściej bardzo, bardzo niskie 
świadczenia emerytalno-rentowe. Pozbawienie ich 
w obowiązującym prawie świadczenia pielęgnacyj-
nego, w sytuacji kiedy podejmują tak duży wysiłek 
opiekowania się niepełnosprawnymi osobami, wy-
chowywania ich, zmusza je do nadludzkich prawie 
wysiłków, do tego, aby utrzymać, rehabilitować, wo-
zić, dowozić do lekarzy. Nie będę mówić, jaki to jest 
wielki trud i wysiłek, wszystkim dobrze znany, także 
w rządzie, w którym jest pani ministrem.

Wiem także, że w przeszłości toczyły się już pra-
ce i były przygotowywane projekty uwzględniające 
ważny postulat, aby była możliwość przyznawania 
świadczenia pielęgnacyjnego osobom otrzymującym 
świadczenia emerytalno-rentowe. Jeden z projektów 
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(senator S. Gogacz) zespołu audytującego kopalnie Polskiej Grupy 
Górniczej, z których kilka zostało umieszczonych 
na tej liście, a żadna z tych kopalń w wyniku przepro-
wadzonego audytu nie była skierowana do likwidacji, 
we wnioskach poaudytowych zostały przedstawio-
ne propozycje procesów naprawczych i restruktu-
ryzacyjnych oraz przeprowadzenia głębokiej ana-
lizy dalszego funkcjonowania tych kopalń – nawet 
w przypadku najtrudniejszej w czasie audytowania 
kopalni „Sośnica” wskazano proces przeprowadze-
nia dogłębnej analizy złożowej – tak aby nakreślić 
właściwe funkcjonowanie i właściwą drogę procesów 
naprawczych dla wszystkich kopalń, w tym również 
dla podanych w tej tabeli i w tym zestawieniu, budzi 
to głębokie również moje zaniepokojenie i sprzeciw. 
Nie zgadzam się z likwidacją tak dużej części ko-
palń. Nie potrafię wypowiedzieć się co do kopalń 
należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo nie 
prowadziłem audytu w tych kopalniach, niemniej 
jednak w przypadku kopalń należących do Polskiej 
Grupy Górniczej moja wiedza pozwala na powiedze-
nie stanowczego „nie”.

W związku z tym kieruję do pana ministra 
Krzysztofa Tchórzewskiego następujące pytania.

Na podstawie jakich dokumentów i opracowań 
podjęto decyzję o skierowaniu tych kopalń do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń celem ich likwidacji i za-
przestania produkcji?

Czy przeprowadzono właściwe analizy technicz-
no-ekonomiczne dalszego funkcjonowania tych ko-
palń lub ewentualnego zaprzestania ich funkcjono-
wania?

Jakie inne okoliczności zdecydowały o podjęciu 
tych decyzji?

Kto, kiedy i w jakiej formule składał wniosek no-
tyfikujący do Komisji Europejskiej i kto reprezento-
wał polski rząd przed Komisją Europejską?

Pani Marszałek, bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam 3 oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra zdrowia.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie moż-

liwości zmiany algorytmu podziału środków NFZ 
między województwa. Środki przydzielone na wo-
jewództwo mazowieckie nie uwzględniają bowiem 
istnienia na jego terenie wielu specjalistycznych 
i ogólnopolskich ośrodków medycznych, w których 
leczą się pacjenci nie tylko z Mazowsza i okolic, ale 

przejeździe kolejowym tak, aby ten przejazd stał 
się naprawdę bezpieczny zarówno dla mieszkańców 
miejscowości Tarło, jak i dla innych użytkowników 
ruchu drogowego. Proszę o poinformowanie mnie co 
do stanowiska pana ministra w tej kwestii. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Adam Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Wysoka Izbo! Pani Marszałek!
Pragnę skierować oświadczenie do ministra ener-

gii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego…
Na moje ręce składane są wnioski i liczne propozy-

cje, w których wyrażane jest ogromne zaniepokojenie 
pracowników kopalń: kopalni „Rydułtowy”, kopalni 
„Krupiński”, kopalni „Sośnica”.

To zaniepokojenie wynika z opublikowanej na 
witrynie Ministerstwa Energii w dniu 13 czerwca 
2017 r. informacji Komisji Europejskiej z 18 listopada 
2016 r., która zaakceptowała program pomocy dla 
sektora węgla kamiennego. Na witrynie są opubli-
kowane wersja oryginalna, angielskojęzyczna, jak 
również tłumaczenie na język polski. W dokumen-
cie czytamy: „Kopalnie węgla tworzą część Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, zostały one przeniesione 
lub zostaną przeniesione do SRK w celu likwida-
cji. Władze polskie zobowiązały się przenieść do 
SRK jednostki wydobywcze węgla podane w tabe-
li nr 7”. W tejże tabeli nr 7 mowa jest o: Kopalni 
Węgla Kamiennego „Sośnica”, należącej do Polskiej 
Grupy Górniczej; kopalni „Ruda” – „Pokój I”, rów-
nież należącej do Polskiej Grupy Górniczej; ruchu 
„Rydułtowy” – kopalni „ROW” z Polskiej Grupy 
Górniczej; ruchu „Śląsk” – kopalni „Wujek” z KHW, 
która obecnie należy również do PGG; ruchu „Jas-
Mos” – kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej; kopalni „Krupiński” 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W dalszej części tego dokumentu w pkcie 79 
czytamy: „Władze polskie potwierdziły, że sprze-
daż wyżej wymienionych jednostek górnictwa węgla 
kamiennego do SRK jest równoznaczna z podjęciem 
decyzji o ich likwidacji, tzn. o zaprzestaniu wydoby-
cia węgla oraz zamknięciu kopalń. Całkowite zaprze-
stanie produkcji w tych kopalniach nastąpi najpóźniej 
do dnia ich przeniesienia do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń”.

W związku z tym, że z upoważnienia ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego byłem szefem 
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Oświadczenia

(senator J.M. Jackowski) Szanowny Panie Ministrze!
Przed kilkoma miesiącami polską opinię publiczną 

zbulwersowały informacje o atakach na polskie obiek-
ty znajdujące się na terenie Ukrainy, tj. wysadzanie, 
dewastacje, profanacje polskich pomników, cmenta-
rzy, placówek dyplomatycznych. Szczególnie ostrzał 
siedziby Konsulatu Generalnego Polski w Łucku był 
z jednej strony bardzo niebezpieczny, z drugiej – wy-
bitnie bezczelny. Był to bowiem zbrojny atak terrory-
styczny na polskim terytorium, pierwszy jak na razie 
i na szczęście jedyny.

W związku z tym mam kilka pytań do pana ministra.
Po pierwsze, czy wszczęto polskie postępowanie 

karne w tych sprawach, w szczególności w sprawie 
ostrzelania konsulatu w Łucku? Jeśli tak, to jakie są 
jego dotychczasowe efekty? Jeśli nie, to dlaczego tego 
postępowania lub tych postępowań nie wszczęto?

Po drugie, czy strona ukraińska rozpoczęła od-
powiednie postępowania wyjaśniające te incydenty, 
w tym postępowania karne? Jakie są efekty działań 
władz Ukrainy w tym zakresie? Czy są wyjaśnione 
wszystkie okoliczności tych zdarzeń, ustaleni bezpo-
średni sprawcy i ewentualni mocodawcy i inspiratorzy 
oraz motywy ich działań? Proszę o szczegółowe przed-
stawienie wymienionych informacji.

Po trzecie, jakie działania zobowiązali się podjąć 
Ukraińcy w celu uniknięcia w przyszłości podobnych 
ataków na polskie obiekty i placówki? Jak te działania, 
ich realność i skuteczność ocenia pan minister?

Po czwarte, jak pan minister ocenia atmosferę pa-
nującą obecnie na Ukrainie, szczególnie w aspekcie 
stosunku Ukraińców do Polski i Polaków, do polskiej 
spuścizny historycznej pozostałej na terenie Ukrainy, 
do polskich pamiątek historycznych, pomników 
i cmentarzy?

Po piąte, jak pan minister ocenia ukraińską polity-
kę historyczną wobec stosunków polsko-ukraińskich 
w czasie II wojny światowej i po niej? Czy próby 
budowania ukraińskiej świadomości historycznej na 
gloryfikacji zbrodniczych organizacji OUN i UPA, 
ich twórców i członków – chodzi np. o nazewnictwo 
ulic, budowę pomników, działalność ukraińskiego IPN 
– spotkały się z odpowiednią reakcją pana ministra 
jako szefa MSZ? Proszę o wskazanie i przytoczenie 
odpowiednich wypowiedzi, stanowisk, dokumentów 
itp. w tym temacie. Oczywiście chodzi o wypowiedzi 
i dokumenty oficjalne.

I ostatnia kwestia. Panie Ministrze, czy nie czas na 
zmianę polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy? 
Z jednej strony jesteśmy adwokatami tego państwa 
w jego staraniach o członkostwo w NATO i Unii 
Europejskiej i ponosimy materialne straty w wyniku 
embarga nałożonego na nas przez Rosję. Z drugiej stro-
ny obserwujemy przejawy wrogiej polityki Ukrainy 
i Ukraińców wobec Polski. Z wyrazami szacunku – 
Jerzy Czerwiński, senator RP.

też z całej Polski. O ile pieniądze na te wysokospecja-
listyczne ośrodki medyczne zawsze są gwarantowa-
ne, o tyle cały pozawarszawski „obwarzanek”, gdzie 
funkcjonują szpitale powiatowe, jest poszkodowany 
w kwestii podziału środków. Średnie koszty pracy 
w województwie mazowieckim są bowiem wyso-
kie. Obecność Warszawy rzutuje, i to znacznie, na 
wszystkie przeliczniki dla województwa. Od lat nad-
wykonania w województwie mazowieckim, inaczej 
niż w innych województwach, są wypłacane przez 
NFZ tylko w połowie ich wartości. Ten mechanizm 
wynika również z niewystarczających środków prze-
znaczonych na Mazowsze.

Dlatego zwracam się o pilną zmianę algorytmu 
podziału środków między województwa, tak aby 
uwzględniał on dostatecznie wspomniane wyżej 
wyższe koszty pracy i obecność stolicy Polski w tym 
specyficznym i ważnym województwie.

Następne oświadczenie kieruję do przewodniczą-
cego Krajowej Rady Sądownictwa.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, ilu 
spośród obecnie zasiadających w Krajowej Radzie 
Sądownictwa sędziów było już sędziami w okresie 
PRL. W jakich sądach zasiadali i w jakich wydziałach?

Gdyby w Krajowej Radzie Sądownictwa nie było 
stosownej statystki, zwracam się o sporządzenie od-
powiedniego zestawienia.

Trzecie oświadczenie kieruję do kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Do mojego biura senatorskiego zwracają się oso-
by, które doświadczyły represji ze strony okupanta 
niemieckiego w latach 1939–1945. Moi rozmówcy 
wskazują na problem, jaki stanowi uzyskanie dodatku 
kombatanckiego do emerytury za przymusowe roboty 
na rzecz okupanta, na które była skierowana osoba 
niepełnoletnia. Zapisy ustawowe wykluczają grupę 
osób, które świadczyły wyżej wymienione prace, 
a udawały się do miejsca ich wykonywania pieszo 
ze swojego miejsca zamieszkania.

W związku z tym proszę o informację, czy jest 
możliwe wprowadzenie zmian, aby wspomnianym 
dodatkiem objąć wszystkich młodocianych kiero-
wanych na przymusowe roboty w latach 1939–1945. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw 

zagranicznych, pana Witolda Waszczykowskiego.
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dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich 
– pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste trzecie posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Informuję, że protokół czterdziestego trzeciego po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kaden-
cji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 07)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

43. posiedzenie Senatu w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r.
Wyniki głosowań122

     1 2 3 4 5 6 7 8 9
  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 80 84 80 80 84 83 84 84 83
  Za 29 81 56 78 27 49 59 84 77
  Przeciw 50 1 9 0 55 32 8 0 0
  Wstrzymało się 1 2 15 2 2 2 17 0 6
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest mi bardzo przykro, że musimy dzisiaj procedować taką ustawę jak ustawa o zmianie ustawy o regional-

nych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Mówię to jako były wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubuskiego, mówię to jako osoba, która na własne oczy widziała, z jak wielkim zaangażowaniem 
samorządy dbają o swoje lokalne ojczyzny.

Ta ustawa to nic innego jak próba przekształcenia niezależnej i obiektywnej dotychczas instytucji kontro-
lno-nadzorczej w podporządkowany całkowicie administracji rządowej organ wyposażony w uprawnienia 
i narzędzia do represjonowania i dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego według niejasnych 
i nieprecyzyjnych kryteriów. Mechanizm zaproponowany w tej nowelizacji odzwierciedla niechęć i nieufność 
rządu PiS do samorządu terytorialnego w Polsce, przewiduje bowiem całkowite podporządkowanie regionalnych 
izb obrachunkowych administracji rządowej przede wszystkim poprzez sposób powoływania i odwoływania 
prezesa tej instytucji oraz kolegiantów – po zmianie tej ustawy bardziej kolegów prezesa. A przecież regio-
nalne izby obrachunkowe są instytucjami administracji państwowej, a nie rządowej – to nie to samo. Również 
nieuprawnione i niezgodne z konstytucją jest rozszerzenie uprawnień kontrolnych i nadzorczych izb, przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie kryterium gospodarności, rzetelności i celowości w procesie nadzoru, 
podczas gdy art. 171 ust. 1 konstytucji stanowi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi 
z punktu widzenia legalności – to podstawa niezależności i suwerenności samorządu terytorialnego. Wreszcie 
– wyposażenie prezesa Rady Ministrów w uprawnienia do odwoływania, rozwiązywania bądź zawieszania 
każdego organu administracji samorządowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Te zmiany w ustawach 
o samorządzie, odpowiednio, gminnym, powiatowym i województwa godzą w gwarantowaną konstytucyjnie, 
w art. 165 ust. 2, samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa do ochrony sądowej.

Ta ustawa to również kolejna ustawa kadrowa. Pracujący w regionalnej izbie obrachunkowej tracą stosunek 
pracy z mocy ustawy, nie mają żadnych możliwości odwołania się ani uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty. 
Nikt zresztą nie wie, w jakim trybie będą powoływani nowi członkowie kolegium.

Bardzo proszę dzisiaj wszystkich, którym zależy na idei samorządności w Polsce, aby głosowali przeciwko 
tej ustawie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tytułem wstępu należy zauważyć, iż o ile cele przyświecające dyrektywie w sprawie równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w tym dążenie do równego traktowania na rynku 
pracy kobiet i mężczyzn, są ze swej istoty słuszne oraz znajdują poparcie i realizację w ustawodawstwie kra-
jowym Rzeczypospolitej, o tyle prawodawstwo unijne w swym zakresie nie może wykraczać poza granice 
przewidziane w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, tj. poza zasadę pomocniczości, jak również poza 
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, nadmiernie ingerując w usta-
wodawstwo krajów członkowskich.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w istocie w zakresie uregulowanym projektowaną dyrektywą interwen-
cja na szczeblu unijnym jest zasadna i prawidłowa, należałoby rozważyć trzy kwestie. Czy dziedzina ta ma 
charakter międzynarodowy i nie może być uregulowana przez kraje UE? Czy cele proponowanych działań 
nie mogą zostać osiągnięte przez państwa członkowskie zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie 
regionalnym oraz lokalnym i czy działania na poziomie unijnym mogą być korzystniejsze? Czy działania na 
szczeblu krajowym lub ich brak mogłyby być niezgodne z uregulowaniami traktatowymi?

Analizując te kwestie, dostrzegamy, iż w części projektowanej dyrektywy przesłanki do podjęcia działań 
na szczeblu unijnym w tak szczegółowym zakresie – dotyczy to też niektórych proponowanych unormowań 
sprowadzających się do uniemożliwienia stosowania przez państwa członkowskie uregulowań korzystniejszych 
– budzą istotne wątpliwości z punktu widzenia zasady pomocniczości i proporcjonalności.

W szczególności dotyczy to przepisu art. 16 projektowanej dyrektywy, zgodnie z którym państwa człon-
kowskie mogą wprowadzić lub utrzymać przepisy, które są korzystniejsze dla pracowników od ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie. Zapewniają one jednak, aby co najmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego nie podlegały 
przeniesieniu zgodnie z art. 5 ust. 2.

Już samo sformułowanie tego przepisu mówi wprost, iż co do zasady państwa członkowskie będą mogły 
wprowadzić rozwiązania korzystniejsze, jednak z wyjątkiem opisanym w zdaniu drugim. A zatem przeczy to 
celom przyświecającym zasadzie subsydiarności, bo odbiera państwom członkowskim możliwość wprowadze-
nia uregulowań korzystniejszych w pełnym zakresie. Co za tym idzie, uznać należałoby, iż wbrew zasadzie 
pomocniczości prawodawstwo unijne jest tu mniej korzystne.

Co istotne, w uzasadnieniu projektu dyrektywy nie wykazano, że cele dyrektywy zostaną lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii Europejskiej aniżeli na szczeblu krajowym. Nie zbadano przy tym w sposób należyty rozwiązań 
systemowych przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich, w tym w Rzeczypospolitej. Podkreślenia 
wymaga, iż prawodawstwo polskie gwarantuje szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, jego ochroną, 
również w odniesieniu do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przy równoczesnym zagwarantowaniu ochrony 
praw pracowniczych rodziców i opiekunów. System krajowy jest pod tym względem niekiedy korzystniejszy 
aniżeli projektowane rozwiązania, chociażby jeżeli chodzi o możliwość przeniesienia urlopu na drugiego rodzica.

Podkreślenia wymaga, iż prawodawstwo unijne nie powinno ingerować w życie rodzinne obywateli i ograni-
czać swobody do decydowania o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem i planowania życia zawodowego. 
Decyzje takie winny leżeć w gestii samych zainteresowanych, a więc rodziców i opiekunów dziecka, którym 
nie można odbierać prawa do wybrania, które z rodziców ma podjąć się bezpośredniej opieki nad dzieckiem. 
Z punktu widzenia poszanowania prawa do życia prywatnego i rodzinnego nie znajduje uzasadnienia ingeren-
cja władzy publicznej, która powołuje się na cele związane z bardziej wyrównanym podziałem obowiązków 
opiekuńczych między kobietami a mężczyznami.

Kwestią niebudzącą wątpliwości jest potrzeba zagwarantowania kobietom i mężczyznom równych szans na 
rynku pracy i równego traktowania w pracy. Należy mieć jednak na względzie, iż są to prawa, a nie obowiązki, 
stąd też nie można narzucać rodzinie określonego modelu funkcjonowania w sferze opiekuńczej czy zawodowej.

O ile istotna jest realizacja właściwej polityki gwarantującej równowagę między życiem zawodowym 
a prywatnym, w tym wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, ułatwianie mężczyznom dzielenia się 
obowiązkami z kobietami na równych zasadach oraz zmniejszanie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn 
– te cele dyrektywy są jak najbardziej słuszne – o tyle nie jest jasne, dlaczego zdaniem projektodawcy unijnego 
nie mogą one zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie.

Nie jest także zrozumiałe, dlaczego w myśl projektowanego przepisu art. 5 ust. 2 dyrektywy w przypadku, 
gdy państwa członkowskie umożliwiają jednemu z rodziców przekazanie uprawnień do urlopu rodzicielskiego 
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drugiemu z rodziców, mają one zapewnić, by co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego nie można było 
przenieść na drugą osobę.

Aby zrealizować wspomniane cele, prawodawstwo powinno skupić się nie na wprowadzaniu ograniczeń 
dotyczących dysponowania uprawnieniami do urlopu rodzicielskiego, ale na zagwarantowaniu obywatelom swo-
bodnego wyboru, który z rodziców i w jakim zakresie skorzysta ze wspomnianego urlopu, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu respektowania tego wyboru przez pracodawców i zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej 
w sferze praw pracowniczych temu z rodziców, który zadeklarował wolę bezpośredniej opieki nad dzieckiem 
i skorzystania z urlopu. Nie może być bowiem tak, że prawo pośrednio nakazuje jednemu z rodziców sprawowa-
nie bezpośredniej opieki. Abstrahując już od tego, czy wolą rodzica jest sprawowanie tej bezpośredniej opieki, 
projektodawcy unijni zdają się nie dostrzegać sytuacji, w których rodzic chcący przenieść urlop na drugiego 
opiekuna, fizycznie nie jest w stanie sprawować tejże opieki, chociażby ze względów zdrowotnych, z uwagi na 
niepełnosprawność czy inne zaburzenia.

Co więcej, w art. 5 ust. 5 projektowanej dyrektywy stanowi się, że państwa członkowskie mogą określić oko-
liczności, w których pracodawca po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z prawem krajowym, porozumieniami 
zbiorowymi lub praktyką może odroczyć przyznanie urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to 
poważnym zakłóceniem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby 
zatem doprowadzić do sytuacji, w której rodzic, któremu pracodawca odroczył przyznanie urlopu rodziciel-
skiego, nie będzie mógł przenieść swojego urlopu na drugiego z rodziców. Można by też wyobrazić sobie, że 
w skrajnej sytuacji przyznanie urlopu odracza pracodawca zarówno ojca, jak i matki.

Dyskusyjne jest to, czy prawodawstwo unijne powinno w tak szczegółowy sposób regulować kwestie po-
zostawione prawodawstwu krajowemu. Przywołany w projektowanej dyrektywie art. 153 ust. 1 lit. i Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi wprost, iż mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych 
w art. 151, Unia jedynie wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie równości mężczyzn 
i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Nie sposób zatem wywieść z tego 
kompetencji do zastępowania państw członkowskich w tym zakresie czy narzucania im tak szczegółowych 
uregulowań jak w projektowanej dyrektywie.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie 
wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów traktatów. Niewątpliwie cele te są realizowane 
w ustawodawstwie krajowym Rzeczypospolitej.

Na gruncie projektowanej dyrektywy celowe jest wreszcie poruszenie aspektu dotyczącego mikro-, ale też 
małych i średnich przedsiębiorstw, a także oceny tego, jak owa dyrektywa wpłynie na ich funkcjonowanie 
i rentowność. Prawodawca unijny powinien mieć w tym względzie na uwadze specyfikę poszczególnych go-
spodarek krajowych i struktury ich przedsiębiorstw. Wprowadzenie tak szczegółowych uregulowań na szcze-
blu unijnym jako przepisów wiążących dla krajów członkowskich może przyczynić się do powstania takiego 
zjawiska, że mali przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy w przyszłości zrezygnują z zawierania umów o pracę 
na rzecz krótkoterminowych umów cywilnoprawnych.



130
43. posiedzenie Senatu w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 43. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwiam się przenoszeniu wojewódzkich siedzib in-

stytucji administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, jaka ma miejsce w województwie 
lubuskim.

Województwo lubuskie jest regionem Polski, który ma dwie stolice. Współpraca oraz wypracowywanie 
wspólnych rozwiązań i stanowisk wymaga kompromisów i wspólnego działania. 1 stycznia 1999 r. po wejściu 
w życie reformy administracyjnej zadania władzy publicznej w województwie lubuskim zostały podzielone 
między Zieloną Górę oraz Gorzów Wielkopolski. Swoiste porozumienie będące wynikiem dialogu zawarte 
zostało dla dobra mieszkańców.

W myśl stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. obecne zmiany w zakresie 
funkcjonowania instytucji rządowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim przyczyniają się jedynie do 
konfliktu między mieszkańcami dwóch stolic jednego województwa. Odpowiedzialność i kompetencje powinny 
być równomiernie rozłożone pomiędzy obie stolice regionu.

Przeprowadzane zmiany nie uwzględniają aspektu ludzkiego. Wynikiem przeprowadzanych zmian będzie 
utrata pracy wielu dobrze wykwalifikowanych pracowników. Działania te generują nieracjonalne koszty zwią-
zane z zatrudnianiem i szkoleniem nowej kadry.

W myśl powyższych argumentów podejmowane działania uderzają w integralność i jedność województwa. 
Zadaniem władzy publicznej jest scalanie, budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców województwa, a nie 
dzielenie. Przenoszenie wojewódzkich siedzib administracji i dzielenie ich między stolicami stoi w sprzeczności 
z wszelkimi racjonalnymi argumentami i nie gwarantuje stabilności oraz płynności czynności administracyjnych.

Wobec powyższego wnoszę o analizę wymienionych uwag i faktów oraz odniesienie się do nich w odpo-
wiedzi na oświadczenie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator i człowiek, dla którego sprawiedliwość i solidarność w stosunkach międzynarodowych są nie-

zwykle ważne, chciałbym zwrócić uwagę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na następującą sprawę. 
Królestwo Maroka, nasz istotny partner na kontynencie afrykańskim, po raz kolejny łamie międzynarodowe 
prawo. Niedawno władze tego kraju ogłosiły zamiar budowy ogromnych elektrowni wiatrowych na terenach 
Sahary Zachodniej. Kłopot w tym, że Sahara Zachodnia nie jest terytorium marokańskim, a zatem władze 
marokańskie nie mają prawa podejmować takich inwestycji. Sahara Zachodnia jest ostatnią afrykańską kolonią, 
która od 1975 r. znajduje sią pod marokańską okupacją. ONZ określa te tereny jako „terytoria niesamodzielne” 
i od lat wzywa władze marokańskie do zorganizowania referendum niepodległościowego. Niestety te wysiłki 
dyplomatyczne są niweczone przez bezkompromisowe podejście władz marokańskich. Warto wspomnieć, że 
mimo 42 lat okupacji żaden podmiot na arenie międzynarodowej nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa 
nad Saharą Zachodnią.

Korzystając z takiego stanu rzeczy, władze marokańskie od wielu lat próbują wykorzystywać gospodarczo 
okupowane terytorium i plądrują jego bogate zasoby naturalne. Zgodnie z opiniami prawnymi wydawanymi przez 
międzynarodowe organizacje i instytucje (w tym Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Afrykańską) 
jakiekolwiek działania związane z eksploatacją zasobów naturalnych na terenie Sahary Zachodniej są niezgodne 
z prawem, jeśli ludność zamieszkująca jej terytorium nie wyrazi na nie zgody i nie będzie czerpała z nich korzy-
ści. W dniu 21 grudnia 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozporządzenie wykluczające 
tereny Sahary Zachodniej z wszelkich umów handlowych między Unią Europejską a Królestwem Maroka.

My Polacy dobrze wiemy, co oznacza okupacja, niewola, wyzysk. Nauczyła nas tego nasza historia. Dlatego 
naszym obowiązkiem jest solidarność z narodami nadal walczącymi o swoją wolność. 

W związku z powyższym proszę Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zwrócenie uwagi na tę sytuację 
i podjęcie stosownych działań dyplomatycznych, bowiem wspierając jakiekolwiek działania Królestwa Maroka 
na terenach Sahary Zachodniej stajemy po stronie okupanta i utrudniamy zakończenie trwającego od wielu lat 
procesu pokojowego prowadzonego pod auspicjami ONZ.

Jednocześnie występuję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie pozwolenia na otwarcie w Polsce 
placówki dyplomatycznej Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej, państwa Saharyjczyków, prawo-
witych właścicieli terenów Sahary Zachodniej. Kraj ten uznawany jest na arenie międzynarodowej przez kilka-
dziesiąt państw, jest również pełnoprawnym członkiem Unii Afrykańskiej. Czas najwyższy, by miał placówkę 
także w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele organizacji zakładowych 

zrzeszonych w żywieckim oddziale regionu Podbeskidzie z prośbą o podjęcie działań mających na celu utrzy-
manie Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żywcu w jego obecnej lokalizacji.

Jak się zdaje, ewentualna likwidacja tego wydziału i przeniesienie go do nowej siedziby sądu może implikować 
szereg niedogodności dla lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie dostępności i łatwości korzystania 
z pomocy sądu pracy, a więc prawa nadanego każdemu z obywateli naszego kraju na mocy konstytucji.

Mając to na uwadze, proszę o wskazanie, czy decyzja o likwidacji wspomnianego wydziału i jego przenie-
sieniu została rzeczywiście podjęta, a jeśli tak, to czy istnieje możliwość jej zmiany. Nadto proszę o wskazanie 
argumentów, które miałyby uzasadnić likwidację przedmiotowego wydziału, oraz kryteriów wyboru tego 
właśnie wydziału do likwidacji.

Andrzej Kamiński
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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 w hospicjum domowym dla mieszkańców regionu Podbeskidzia.
Jak pokazują dane przedkładane przez lokalne placówki medyczne w regionie Podbeskidzia, istnieje duża 

potrzeba na zakontraktowanie tzw. hospicjów domowych. Nie jest bowiem odkryciem, że osoby borykające 
się z chorobą nowotworową, której niestety doświadcza coraz większa część społeczeństwa, a także ich ro-
dziny potrzebują ogromnego wsparcia. Jak pokazuje proste zestawienie miast, Częstochowy i Bielska-Białej, 
Częstochowa posiada aktualnie 3 kontrakty na hospicja domowe, podczas gdy Bielsko-Biała nie posiada żadnego.

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, proszę o wskazanie, czy – a jeśli tak, to kiedy i na jakich wa-
runkach – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ dokona ogłoszenia konkursu na świadczenie usług w hospicjach 
domowych. Ewentualnie, w przypadku odpowiedzi negatywnej, proszę o wskazanie powodów dla których 
takowy konkurs nie zostanie ogłoszony.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Kazimierza Kleinę i Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z licznymi sygnałami zarówno od firm polskich, jak i od firm zagranicznych, które ubiegają się 
o zamówienia publiczne prowadzone przez spółki Skarbu Państwa, w tym w szczególności PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, chcielibyśmy prosić o zwrócenie uwagi na powszechny problem ograniczania konkurencji wśród 
podmiotów uczestniczących w postępowaniach przetargowych poprzez zastrzeganie większości swoich ofert jako 
„tajemnica przedsiębiorcy”. Uniemożliwia to weryfikację tych dokumentów przez konkurencję biorącą udział 
w danym postępowaniu przetargowym. Zamawiający, obawiając się odpowiedzialności wynikającej z art. 23 
ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie dokonuje samodzielnie odtajnienia dokumentów, nawet 
tych, na podstawie których dokonywana jest ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami przez zamawiającego.

Aktualnie taka sytuacja ma miejsce w poniższych postępowaniach przetargowych prowadzonych przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA:

1. „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem węzła 
warszawskiego)”;

2. „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E30 odcinek Podłęże – Rzeszów”.
Wykonawcy uczestniczący w przetargach przy tak biernej postawie zamawiających nadal nadużywają tych 

uprawnień, przez co w ocenie wielu prawników naruszana jest generalna zasada jawności i przejrzystości 
prowadzonych postępowań, określona w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych.

Ponadto coraz częściej wśród praktyków ustawy o zamówieniach publicznych dominuje pogląd, że takie 
niczym nieuzasadnione zastrzeganie dokumentów przetargowych jest czynem nieuczciwej konkurencji w myśl 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższym zwracam się także o skorzystanie przez Panią Premier ze swoich prerogatyw 
nadzorczych wobec Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i spowodowanie wydania przez UOKiK 
jednoznacznej opinii na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów w poniższym zakresie: czy zastrzeganie części ofert wykonawców jako „tajemnica przedsiębiorstwa” 
składanych w ramach prowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej postępowań przetargowych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (UPZP) w części dotyczącej 
potwierdzenia spełniania kryterium oceny ofert (art. 91 ust. 2 UPZP) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Bardzo proszę o potraktowanie opisywanego przez nas problemu bardzo poważnie, ponieważ tylko podjęcie 
stosowanych zmian w obowiązującym prawodawstwie lub jednoznaczne stanowisko UOKiK może ograniczyć 
tę złą, ale powszechnie stosowaną praktykę, która ogranicza, a czasem zupełnie uniemożliwia konkurencyjne 
ubieganie się o zamówienia publiczne prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kazimierz Kleina 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Chciałbym odnieść się do spotkania liderów przy okrągłym stole „One Belt, One Road” dla współpracy 

międzynarodowej w Pekinie – Chiny 14–15 maja br.
Forum dla współpracy międzynarodowej zostało podsumowane 270 postanowieniami ustalonymi między 

państwami zaangażowanymi w wymieniony projekt.
Chiny poprzez głos swojego prezydenta deklarują zieloną politykę. Deklarowany jest m.in. niskoemisyjny 

rozwój transportu. Rząd Chin informuje również o podpisaniu umów i porozumień z 68 krajami i organizacja-
mi międzynarodowymi. Prezydent Rosji podsumował forum jako jedną z niewielu inicjatyw stabilizujących 
sytuację międzynarodową.

Podsumowując forum, prasa chińska przedstawiła następujące rezultaty spotkania:
1. Chiny podpisały porozumienia o współpracy w ramach „One Belt, One Road” z 11 krajami i porozumienia 

o współpracy z 9 organizacjami międzynarodowymi.
2. Chiny podpisały umowy handlowe z 30 krajami.
3. Chiny przeznaczą wsparcie finansowe dla projektu „One Belt, One Road” w wysokości 14,5 mld USD na 

Fundusz Jedwabnego Szlaku.
4. Chiński Bank Rozwoju i Chiński Bank Import-Export przygotują specjalne programy pożyczkowe 

w wysokości 36,2 mld USD, ekwiwalent wsparcia współpracy w ramach „One Belt, One Road” w dziedzinie 
infrastruktury, przemysłu oraz finansów.

5. Chińska Komisja Rozwoju Narodowego i Reform ustanowiła Rosyjsko-Chiński Fundusz Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej w wysokości 14,5 mld  USD i startowy budżet w wysokości 1,45 mld USD na pro-
mocję współpracy pomiędzy Północnymi Chinami i Dalekim Wschodem Rosji.

6. W najbliższych 5 latach Chiny zaoferują 2500 krótkoterminowych wizyt studyjnych dla młodych za-
granicznych studentów, praktyki dla 5000 zagranicznych naukowców, inżynierów oraz managerów i założą 
50 laboratoriów.

7. W najbliższych 3 latach Chiny zapewnią wsparcie w wysokości 8,7 mld USD dla rozwijających się krajów 
i organizacji międzynarodowych biorących udział w programie.

8. W najbliższych 3 latach Chiny zapewnią pomoc w nagłych wypadkach państwom włączonym w program 
„One Belt, One Road”.

9. W najbliższych 3 latach Chiny wezmą udział we wsparciu Południowo-Południowego Funduszu 
Pomocowego w wysokości 1 mld USD.

10. W najbliższych 3 latach Chiny rozpoczną projekt 100 „szczęśliwych domów”, 100 programów łagodzą-
cych ubóstwo i 100 programów zdrowotnych, rehabilitacyjnych w krajach uczestniczących w projekcie „One 
Belt, One Road”.

Wobec deklaracji chińskiego rządu chciałbym zapytać, czy polski rząd rozpoczął negocjacje lub złożył 
deklaracje albo podpisał porozumienia i umowy handlowe, a jeśli tak, to jakie.

Jakie projekty inwestycyjne i w jakich obszarach przemysłu rząd pani Beaty Szydło planuje realizować 
w Polsce przy pomocy chińskich firm lub chińskiego kapitału?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Kazimierza Kleinę i Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r.  poz. 1864 oraz 2281), która m.in. umożliwiła uprawnionym 
(posiadaczowi rachunku bankowego; osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku; 
oraz podmiotom, o których mowa w art. 105b ustawy – Prawo bankowe) dostęp do informacji o rachunkach 
bankowych oraz o wygasłych albo rozwiązanych umowach rachunku bankowego, a także wprowadziła insty-
tucję centralnej informacji o rachunkach.

W związku z tym, że faktycznymi inicjatorami wskazanej nowelizacji byli niżej podpisani senatorowie, prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senatu VIII kadencji, mając na uwadze, że wkrótce upłynie rok od dnia wejścia w życie noweli oraz zdając 
sobie sprawę z zakresu, skomplikowania i trudności przedsięwzięcia po stronie banków, spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych oraz KIR, prosimy o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jaka jest skala wykorzystania przewidzianych w ustawie instrumentów związanych z udostępnianiem in-
formacji o rachunkach, tj. ile wniosków o udzielenie zbiorczej informacji skierowano do banków i spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych oraz ile zbiorczych informacji udzielono według stanu na dzień 30 maja 
2017 r., a także jaki był procentowy udział poszczególnych grup uprawnionych w ogólnej liczbie wniosków?

2. Jaka jest przeciętna wysokość opłaty pobieranej przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredy-
towe z tytułu udostępniania zbiorczej informacji, w związku z możliwością pobierania takich opłat?

3. Jaka jest liczba uczestniczących w systemie centralnej informacji o rachunkach banków oraz spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz jaka jest liczba instytucji, które do tego systemu nie przystąpiły?

4. Jakie działania podjęto w celu upowszechnienia wiedzy o centralnej informacji o rachunkach oraz pro-
cedurze uzyskania zbiorczej informacji lub jakie działania zostaną w tym zakresie podjęte?

5. Czy ministerstwo jest w posiadaniu informacji, jaki jest odbiór społeczny uchwalonych 9 października 
2015 r. rozwiązań oraz czy uprawnione do zbiorczej informacji podmioty zgłaszają zastrzeżenia co do funk-
cjonalności przyjętych wówczas rozwiązań?

Formułując powyższe pytania, jesteśmy świadomi, że rząd dokona wnikliwej i gruntownej oceny skutków 
wprowadzonych rozwiązań ex post, dopiero w 2019 r., po upływie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 
9 października 2015 r o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, na potrzeby przed-
stawienia Sejmowi i Senatowi informacji, o której mowa w art. 8 tej ustawy. Niemniej wiedza w zakresie, 
o który pytamy, pozwoli nam w dalszym ciągu konstruktywnie i odpowiedzialnie promować przyjęte wów-
czas rozwiązania, a tym samym zwiększać szanse na to, że zainicjowana przez nas nowelizacja zrealizuje cele 
postawione przed nią przez ustawodawcę, a przede wszystkim że centralna informacja o rachunkach będzie 
rzeczywistym, skutecznym i poręcznym narzędziem uzyskiwania informacji o rachunkach przez spadkobier-
ców posiadacza rachunku.

Kazimierz Kleina 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Wiele samorządów podjęło wysiłek inwestycyjny w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg lokal-

nych. Tereny pod inwestycje przejmowano w oparciu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Za tereny przejęte od właścicieli prywatnych bądź Skarbu Państwa samorządy zobowiązane są płacić odszko-
dowania, które w wielu przypadkach stanowią finansowe wyzwanie dla samorządowego budżetu. 

W związku z powyższym pytam: czy nie widzi Pani Premier możliwości przeanalizowania przez rząd pol-
ski rezygnacji przez Skarb Państwa z odszkodowań za tereny przejęte pod samorządowe inwestycje drogowe?

Jako punkt wyjścia dla realizacji takiego rozwiązania oraz w celu wyeliminowania sytuacji, w której Skarb 
Państwa rezygnowałby z odszkodowań w stosunku do samorządów prowadzących nieprawidłową politykę 
budżetową oraz inwestycyjną, warto może rozważyć przyjęcie stosownych kryteriów, chociażby takich jak:

1. brak zdolności kredytowej gminy
2. wysokość zadłużenia gminy (im mniejsze zadłużenie, tym większa procentowa możliwość uzyskania 

zwolnienia z zapłaty odszkodowania)
3. pozytywna ocena wykonania oraz rozliczenia inwestycji drogowej w gminie w okresie ostatnich 3 lat
4. pozytywna ocena prowadzonej polityki budżetowej samorządu dokonana przez RIO w okresie ostatnich 

3 lat.
Czy nie uważa Pani, że takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do szybszego rozwoju infrastruktury 

drogowej tzw. Polski gminnej oraz zwiększyć jakość inwestycji drogowych?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze! 
Od kilkunastu lat na terenie gminy Sztutowo oraz pozostałych terenach Żuław odnotowuje się nieskrępo-

waną ekspansję bobra. Żadne dotychczas stosowane środki nie okazały się skuteczne, a sytuacja wymknęła 
się spod kontroli. Tym samym zagrożenie zalaniem południowych terenów gminy Sztutowo oraz innych części 
Żuław z roku na rok w sposób dramatyczny wzrasta. Zagrożenia te oraz kierunki proponowanych działań za-
radczych zostały przedstawione przez wójta gminy Sztutowo m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Gdańsku w piśmie DP5544.4.2016 z dnia 12 października 2016 r. oraz Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego w piśmie DP.5544.4.2016 z dnia 6 października 2016 r.

Brak skutecznej inicjatywy w tej kwestii oraz ignorowanie środowiska rolników i pozostałych mieszkańców 
zagrożonych terenów skutkowało wyjątkowo negatywnym wizerunkiem poprzednich władz wojewódzkich. Na 
obecnych władzach wojewódzkich oraz centralnych tym bardziej ciąży więc obowiązek zmiany zaistniałego 
stanu rzeczy zarówno pod względem odbudowy zaufania, jak i szybkich i efektywnych decyzji merytorycznych 
we wskazanym obszarze.

W celu przyśpieszenia działań w omawianym zakresie, tak aby przeciwdziałać nieuniknionemu zalaniu części 
Żuław, a w szczególności gminy Sztutowo, poddaję pod rozwagę następujący tok postępowania, przedstawiony 
mi przez wójta gminy Sztutowo:

– spotkanie (najlepiej „wyprzedzające”) z przedstawicielami rolników oraz samorządowców w urzędzie 
wojewódzkim w celu prezentacji własnych stanowisk oraz przygotowanych propozycji;

– zaproponowanie zmian dotyczących dotychczasowej, nieskutecznej „Strategii ograniczenia populacji bobra 
na terenie Żuław”, przygotowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W szczególności chodzi o:
– wydłużony okres odstrzału bobra do końca kwietnia, a nie do końca lutego, jak obecnie, co jest nonsen-

sem, ponieważ bardzo często na zbiornikach wodnych utrzymuje się lód (ponadto jesienią odstrzał jest mało 
skuteczny z uwagi na obfitą bazę żerową);

– umożliwienie strzelania do bobrów w okresie bezksiężycowych nocy przy użyciu urządzeń nokto- i ter-
mowizyjnych (co wiąże się ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie);

– umożliwienie stawiania pułapek (co wiąże się ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 
łowieckie);

– wprowadzenie gratyfikacji zwolnionej z opodatkowania za odstrzał bobra w wysokości minimum 2 ty-
sięcy zł netto za sztukę;

– wprowadzenie weryfikacji odstrzelonego bobra poprzez okazanie i oznaczenie uniemożliwiające ponowne 
jego okazanie, a tym samym bezprawne pobranie należności.

Należy nadmienić, iż eliminacja populacji bobra będzie rozłożona na lata z uwagi na bardzo trudne warunki 
strzeleckie (warunki terenowe oraz jego wyjątkową płochliwość). W związku z tym stoimy przed bezwzględną 
walką z czasem oraz niemożliwym (w dniu dzisiejszym) do opanowania rozrostem populacji tego gatunku. 
Przedmiotową populację na terenie gminy Sztutowo ocenia się na 300–500 sztuk. Likwidacja takiej populacji 
mogłaby wygenerować szacunkowe koszty od 600 tysięcy do 1 miliona zł na przestrzeni minimum 5–6 lat, i to 
przy bardzo pozytywnych założeniach. Tymczasem tylko w 2012 r. na likwidację uszkodzeń w wałach przeciw-
powodziowych i usuwanie zatorów w kanałach i rzekach Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku 
wydał 1 milion 99 tysięcy 656 zł 54 gr.

Czy w związku z tym nie uważa Pan Minister za podstawne zainteresowanie się liczebnością tej konkretnej 
populacji bobra zasiedlającego tereny gminy Sztutowo i gmin sąsiednich?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację na temat dotychczasowych doświadczeń resortu odnoszących 

się do realizacji ustawy z 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, oceny tej re-
gulacji z Pana perspektywy oraz zamiarów Pana Ministra w tym zakresie.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wkrótce zostanie uchylony przepis, który zwalnia z podatku usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych 

i finansowych. Jak twierdzą eksperci, głównym problemem będzie zdefiniowanie, co jest usługą pomocniczą 
do usług finansowych.

Wykreślenie art. 43 ust. 13 z ustawy o VAT nie oznacza jednak, że wszystkie usługi pomocnicze zostaną 
automatycznie opodatkowane. Zapewniało o tym nawet samo Ministerstwo Finansów, które w uzasadnieniu 
do nowelizacji wyjaśniło, że ocena tego, czy dana usługa jest zwolniona z VAT, będzie oparta na zgodności 
z unijną dyrektywą oraz z tezami zawartymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Tyle że przepisy 
dyrektywy (art. 135 ust. 1) są ogólne i nie do końca można z nich wywnioskować, które usługi są zwolnione, 
a które nie są. Chodzi np. o usługi zarządzania kartami kredytowymi czy obsługę procesu udzielania pożyczek. 
Usługi te kupują banki i firmy pożyczkowe od zewnętrznych podmiotów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na moje wątpliwości w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła niedawno projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

(DzU z 2017 r. poz. 128 ze zm.) rozszerzający możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
Dziś ustawa pozwala na to jedynie posiadaczom pojazdów ciężarowych, ciągników i pojazdów specjalnych. 

Projekt przewidywał objęcie tymi przepisami także pojazdów osobowych i motocykli.
Gdy pojazd jest wycofany, jego posiadacz płaci jedynie 5% składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

OC. Na zmianie skorzystałyby więc przede wszystkim firmy, które prowadzą działalność sezonową. Optowały 
też za nią m.in. komisy samochodowe.

W związku z tym proszę o informację, czy ministerstwo planuje przygotować zmiany w wymienionej ustawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Terroryzm można zdefiniować roboczo jako bezprawne, celowe użycie siły bądź przemocy wobec osób lub 

mienia w celu zastraszenia lub wywarcia wpływu na rząd, organizacje międzynarodowe oraz ludność cywilną. 
Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego 
wpływu na realizację celów, jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Zatem działania terrorystyczne 
muszą się charakteryzować znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym efektem społecznym 
i medialnym, aby mogły być skuteczne.

Obecnie, zgodnie ze stosowanymi poziomami zagrożenia terrorystycznego, w naszym kraju obowiązuje 
„zerowy stopień alarmowy (X)”, który charakteryzuje się brakiem informacji wskazujących na zagrożenie terro-
rystyczne w Polsce. Niemniej jednak, mając na uwadze napiętą sytuację w krajach zachodnich Unii Europejskiej 
oraz innych państwach zagrożonych w sposób szczególny przez tzw. Państwo Islamskie, w związku z licznymi 
wyjazdami naszych obywateli poza granice kraju pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na ten element w kon-
tekście kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach.

1. Czy w obecnej podstawie programowej kształcenia dzieci i młodzieży są ujęte zagadnienia związane 
z kwestią zagrożenia terrorystycznego, a jeśli tak, to w jakim wymiarze, przedmiocie i czasie nauczania?

2. Czy uczniowie nabywają umiejętności praktycznych w zakresie właściwego zachowania podczas ewen-
tualnego pobytu w miejscu zagrożonym zamachem terrorystycznym (np. wyjazdy wakacyjne z rodzicami)? 
Jeśli tak, to proszę o informację uzupełnioną o konspekt przykładowych zajęć.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Hotele dla psów stają się coraz powszechniejszymi inwestycjami w naszym kraju. Doświadczenia z mojego 

okręgu wyborczego wskazują na niedostateczne regulacje prawne, pozwalające na sytuowanie tego typu inwe-
stycji w niewielkiej odległości od domostw w terenie zurbanizowanym, co niestety w efekcie może się wiązać 
ze znaczną uciążliwością dla najbliżej zamieszkujących.

Obecna sytuacja prawna hoteli dla zwierząt nie jest dostatecznie uregulowana. Nie muszą one spełniać norm, 
które obowiązują np. w schroniskach. Od opiekunów nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe ani 
doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Generalnie oczywiście mam świadomość tego, że jakakolwiek opieka nad żywymi istotami podlega ustawie 
o ochronie zwierząt z 1997 r. Według tych przepisów osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane 
zapewnić im pomieszczenie, które będzie chroniło przed upałem, zimnem i opadami atmosferycznymi.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o informacje dotyczące obecnych prac 
w Ministerstwie Środowiska nad ewentualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wskazanych kwestii.

Czy planuje się regulacje prawne w tym zakresie?
Czy zamierzone regulacje uwzględniają interes najbliższego otoczenia, czyli uciążliwości związane z tego 

typu przedsięwzięciami?
Czy prowadzi się rejestr i ewentualnie kontrolę istniejących już tego typu placówek, czy też pozostają one 

poza jakimkolwiek nadzorem?

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niedawno frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL–ZCHR) 

w parlamencie litewskim zwróciła się do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego z prośbą o re-
transmisję na Litwie 8 kanałów TVP. Już przez niemal 10 lat Litwini oraz mniejszość polska mieszkająca na 
Litwie nie mają dostępu do treści emitowanych przez Telewizję Polską i mogą oglądać wyłącznie stację TVP 
Polonia. Miejscowi Polacy skuszeni nieporównywalnie bogatszą ofertą telewizji rosyjskich i białoruskich wy-
bierają programy transmitowane przez te rosyjskojęzyczne stacje. Efektem jest rosnący z roku na rok stopień 
kulturowej rusyfikacji rodaków na Wileńszczyźnie. Badania wykazują, że polszczyzna, którą posługuje się na 
co dzień większość tamtejszych Polaków, zawiera systematycznie coraz większy odsetek rosyjskich zapożyczeń.

Umożliwienie mieszkańcom Litwy oglądania szerokiej palety polskich programów takich jak TVP Info, 
TVP Kultura, TVP Historia, TVP Religia, TVP ABC (dla dzieci), TVP Rozrywka, TVP Seriale czy TVP 
Parlament, o których retransmisje starają się liderzy naszych rodaków z Wileńszczyzny, mogłoby odwrócić 
albo chociażby przystopować ten trend. Litwini zyskaliby dostęp do rzetelnych informacji z Polski dotyczących 
aktualnych wydarzeń, a widzowie zarówno starsi, jak i młodsi, mogliby czerpać z różnorodnej oferty polskich 
seriali, bajek czy programów rozrywkowych.

Postulat retransmisji polskich kanałów telewizyjnych na Litwę jest też podnoszony przez wielu Litwinów 
zarówno ze względu na podniesienie jakości oferty dostępnej w telewizji, jak i konkurencję dla ekspansji 
kulturowej Rosji na Litwę. Dla Polski byłaby to okazja do upowszechniania kultury polskiej poza granicami.

Czy ministerstwo ma w planach podjęcie kroków, które umożliwiłyby mieszkańcom Litwy dostęp do więk-
szego wyboru programów telewizyjnych, promując tym samym polską kulturę, historię i język na tamtejszych 
ziemiach?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marka Pęka, Grzegorza Peczkisa, Czesława Ryszkę,  

Alicję Zając, Aleksandra Szweda, Arkadiusza Grabowskiego,  
Bogusławę Orzechowską, Wojciecha Piechę, Józefa Łyczaka,  

Waldemara Bonkowskiego, Andrzeja Pająka, Ryszarda Majera,  
Jana Hamerskiego, Rafała Ambrozika,  

Wiesława Dobkowskiego i Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Z prośbą o interwencję senatorską zgłosili się do nas jako członków Senackiego Zespołu Strażaków przed-

stawiciele strażaków wojskowej straży pożarnej. Zwrócili się oni o podjęcie próby regulacji przepisów na rzecz 
wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej nie tylko pod względem obowiązków, ale też 
uprawnień przysługujących strażakom WSP.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej kraju i zo-
stała powołana do wykonywania w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony 
narodowej lub przez niego nadzorowanych zadań przewidzianych dla Państwowej Straży Pożarnej, a także zadań 
wynikających ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Wojskową Ochroną Przeciwpożarową kieruje 
szef wojskowej ochrony przeciwpożarowej, który realizuje nadzór nad ochroną przeciwpożarową w resorcie 
obrony narodowej w imieniu ministra obrony narodowej.

Zmiany w ochronie przeciwpożarowej, które miały miejsce w 1991 r., doprowadziły do likwidacji komó-
rek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych ministerstwach i powstania Państwowej 
Straży Pożarnej na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa ta dawała 
legitymację prawną do powołania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a wydane na jej podstawie rozpo-
rządzenie ministra obrony narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań 
przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową określiło zasady funkcjonowania WOP. Struktura WOP w znacznej 
mierze przypomina strukturę PSP.

Granice rejonu pomocy wzajemnej ustalają właściwi miejscowo szefowie delegatur WOP w porozumieniu 
z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone wojskowe straże pożarne, oraz z ko-
mendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej. Rejonów pomocy wzajemnej nie ustala 
się dla wojskowych straży pożarnych utworzonych w składnicach amunicji, materiałów wybuchowych i paliw 
płynnych oraz w jednostkach rakietowych. Wojskowe straże pożarne w rejonach pomocy wzajemnej oraz 
jednostki ochrony przeciwpożarowej wezwane na tereny komórek i jednostek organizacyjnych podległych 
ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych biorą bezpośredni udział w akcji ratowniczej 
oraz wykonują inne uzgodnione czynności ratownicze ujęte w planie ratowniczym. Liczbę i rodzaj jednostek 
ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub podmio-
tów ratowniczych kierowanych do akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych 
ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych określają właściwy miejscowo szef delegatury 
WOP wspólnie z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Codzienne zadania wojskowych straży pożarnych zależą od rodzaju obiektów przez nie ochranianych. 
Inne czynności wykonują straże ochraniające lotniska, inne – ochraniające magazyny, a jeszcze inne – straże 
poligonowe. Obiekty ochraniane przez wojskowe straże pożarne niewątpliwie mają większe znaczenie dla 
bezpieczeństwa militarnego Polski niż obiekty cywilne ochraniane przez PSP. WSP ochraniają jednostki woj-
skowe, składy paliw, lotniska, składy materiałowe (środków bojowych, środków chemicznych itp.). Służba, 
praca w wojskowych strażach pożarnych stawia zatem przed strażakami WSP zadania niemniej ważne niż 
przed strażakami PSP.

Strażakom PSP oraz pracownikom wojska zatrudnionym w strażach przysługuje wyposażenie w środki 
ochrony indywidualnej, przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12 poz. 68 
z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień art. 56 ust. 6. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
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Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r. 
w Warszawie.

Z powyższych informacji wynika, że pracownicy wojskowych straży pożarnych działają i pracują na tych 
samych zasadach co funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz że obowiązują ich te same ustawy. 
Niestety mimo wykonywania tych samych obowiązków pracownicy WSP nie korzystają z uprawnień wynika-
jących z ryzyka zawodowego ani też z UPR ministerstwa MON ds. WOP. Strażacy wojskowi są tu ujmowani 
jako pracownicy cywilni, a nie jako służby mundurowe.

W związku z powyższym strażacy wojskowej straży pożarnej wnoszą o ujednolicenie przepisów regulujących 
status wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz ujednolicenie regulacji prawnych dla strażaków wojskowej 
straży pożarnej nie tylko w odniesieniu do nakładanych obowiązków, ale przede wszystkim względem praw 
i uposażenia emerytalnego.

Jako członkowie Senackiego Zespołu Strażaków zwracamy się do Pana Ministra o wydanie opinii co do 
zasadności ww. postulatów oraz możliwości ich realizacji.

Marek Pęk 
Grzegorz Peczkis 
Czesław Ryszka 
Alicja Zając 
Aleksander Szwed 
Arkadiusz Grabowski 
Bogusława Orzechowska 
Wojciech Piecha 
Józef Łyczak 
Waldemar Bonkowski 
Andrzej Pająk 
Ryszard Majer 
Jan Hamerski 
Rafał Ambrozik 
Wiesław Dobkowski 
Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Pęka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Na dyżur senatorski w moim biurze zgłosiła się pani Agnieszka Panek, radna gminy Czernichów (pow. 

krakowski), która przedstawiła problem modernizacji i umocnienia wału rzeki Wisły na odcinku od miejsco-
wości Rusocice do Czernichowa.

Z informacji, które otrzymałem, wynika, że w sprawa ta jest podnoszona od wielu lat zarówno przez radnych, 
jak i przez mieszkańców okolicznych miejscowości. W korespondencji pani Panek z Małopolskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie czytamy, że ww. problem został zbadany i oceniony jako zagrażający 
bezpieczeństwu. Zadanie to zostało umieszczone w planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
dorzecza Wisły 18 października 2016 r. pn. „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 
(km rzeki Wisły 36+375 – 66+300) na terenie gmin Czernichów i Liszki (łącznie 25,483 km), msc. Rusocice, 
Kłokoczyn, Czernichów, Wołowice, gm. Czernichów; msc. Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, gm. Liszki”.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację, czy w podległych służbach ministerstwa trwają 
obecnie prace nad przygotowaniem tej inwestycji i kiedy planowana jest realizacja tego zadania.

Marek Pęk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marka Pęka i Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz do rzecznika praw obywatel-
skich Adama Bodnara

Szanowni Panowie Rzecznicy!
W związku z przedstawieniem przez panią K. K. okoliczności sprawy, która toczyła się przed Sądem 

Rejonowym w Miechowie pod sygn. akt III Nsm 74/17 i będzie kontynuowana przed Sądem Okręgowym 
w Krakowie, prosimy rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich o podjęcie wszelkich możliwych 
działań w ramach posiadanych kompetencji w celu udzielenia pomocy rodzicowi, wobec którego toczy się po-
stępowanie o przymusowe odebranie dziecka z wniosku rodzica, który domaga się powrotu dziecka za granicę.

Postanowieniem sądu z dnia 18 maja 2017 r., na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów upro-
wadzenia dziecka za granicę (tzw. konwencji haskiej), zobowiązano mamę chłopca G. B. do sprowadzenia go 
do Wielkiej Brytanii w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia postanowienia. Sąd w ogóle nie wziął pod uwagę przed-
stawionych przez psychologa informacji ze spotkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miechowie, 
gdzie stwierdzono silną więź emocjonalną tylko z matką oraz spontaniczny kontakt również jedynie z matką. 
Potwierdzało to zeznania mamy o złym zajmowaniu się dzieckiem przez ojca dziecka, których sąd niestety nie 
uznał za wiarygodne.

W naszej ocenie powinien mieć w tej sprawie zastosowanie art. 13 konwencji wskazujący, że władza sądowa 
nie jest obowiązana zasądzić wydania dziecka, jeżeli istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je 
na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia. 

W związku z tym, że rzecznik praw dziecka sam w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości zauważa niepra-
widłowości pojawiające się w tego typu sprawach – „Bywa, że sądy, kierując się zasadą szybkości postępowania, 
nie dość wnikliwie badają, czy w danej sprawie występują negatywne przesłanki uniemożliwiające wydanie 
dziecka do państwa, z którego zostało ono wywiezione. Ograniczają się jedynie do ustalenia, czy wywiezienie 
dziecka nosi cechy uprowadzenia, przez co pomijają wnioski dowodowe stron. W konsekwencji dochodzi do 
sytuacji, w których, mimo że powrót dziecka do miejsca zamieszkania może narazić je na poważne ryzyko 
szkody fizycznej lub psychicznej, nakazuje się powrót dziecka do miejsca stałego pobytu” – bardzo prosimy 
o przyjrzenie się, w ramach posiadanych kompetencji, przedmiotowej sprawie z uwagi na obawę, iż postanowie-
nie o zobowiązaniu do powrotu dziecka do Wielkiej Brytanii może naruszać przepisy i zagraża dobru dziecka.

Marek Pęk 
Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracają się do mnie samorządowcy i mieszkańcy z prośbą o interwencję w sprawie zmiany zapisów ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie z art. 3 ww. ustawy ustalenie 
lokalizacji elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Poprzez wpisanie elektrowni wiatrowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszar 
budownictwa mieszkalnego w małych gminach przestanie istnieć. Posiadacze działek zlokalizowanych obok 
wiatraków nie dostaną pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych. W niektórych miejscowościach, w któ-
rych powstały farmy wiatrowe, po wprowadzeniu nowej ustawy odległościowej nie będzie mógł już powstać 
żaden nowy dom. Oznacza to zastój demograficzny i gospodarczy dla całej gminy. Co więcej, wartość ziemi 
w okolicach elektrowni wiatrowych ulegnie radykalnemu obniżeniu. Działki stanowiące nierzadko większą 
i kluczową część majątku mieszkańców wspomnianych gmin będą właściwie bezużyteczne i niemożliwe do 
sprzedania.

Ustawa wprowadziła generalną potrzebę zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, co obciąża 
gminy dodatkowymi kosztami.

Panie Ministrze proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Pan Minister posiada wiedzę, jakie ograniczenia spowodowała ustawa w budownictwie mieszka-

niowym?
2. Czy znana jest Panu Ministrowi skala problemu na terenie całego kraju?
3. Czy, a jeśli tak, to kiedy planowana jest zmiana przepisów dotyczących odległości elektrowni wiatrowych 

od istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W kontrakcie terytorialnym dla województwa wielkopolskiego podpisanym przez marszałka województwa 

wielkopolskiego oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zostały określone cele, priory-
tetowe przedsięwzięcia, a także sposób ich finansowania oraz dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Jest to zdecydowanie dobry krok w kierunku poprawy efektywności 
polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie.

Oprócz inwestycji drogowych na realizację mogą liczyć między innymi przedsięwzięcia dotyczące wielko-
polskich linii kolejowych. Odcinek kolejowy Ostrów Wielkopolski – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją 
odcinka Krotoszyn – Durzyn – Głogów jest dla mnie i moich wyborców najbardziej istotny. Ze względów na 
docierające do mnie sygnały o konieczności uruchomienia większej liczby połączeń na tej trasie konieczna 
wydaje się elektryfikacja ww. odcinka linii kolejowej.

Panie Ministrze proszę o odpowiedź na następujące pytanie.
1. Czy, a jeśli tak, to na kiedy przewidziana jest elektryfikacja ww. odcinka połączeń kolejowych?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Ustawa o Prokuratorii Generalnej z dnia 15 grudnia 2016 r., która weszła w życie dnia 1 stycznia 2017 r., 
w art. 107 pkt 2 zmieniła brzmienie art. 6 (wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w spółkach) ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Nowe brzmienie art. 6 jest następujące: „Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa 
w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały zgłoszone do objęcia 
takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa; inne państwowe osoby prawne; spółki, 
w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; jednostki samo-
rządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą 
zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby”.

Czy w związku z nowym brzmieniem art. 6 rozumieć należy, że jedna osoba fizyczna, o której mowa 
w art. 6, może zasiadać jednocześnie w dwóch i więcej radach nadzorczych, np. w 12 organach nadzorczych?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W nowoczesnych portach system zarządzania danymi Port Community System (PCS) jest standardem. Pod 
różnymi nazwami występuje w takich europejskich portach jak w Le Havre (ADEMAR), Londynie (PACE), 
Bremen (BHT), Ipswitch, Liverpool i Bristol (Detsin8), Amsterdam i Rotterdam (PORTBASE), a także w Kanale 
Panamskim pod nazwą EDCS.

Wprowadzenia PCS w naszych portach wymaga Unia Europejska. Dyrektywa 2010/65 z 20 października 
2010 r. dotycząca ujednolicenia formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących 
z portów państw członkowskich zaleca wprowadzenie m.in. elektronicznej współpracy uczestników obsługi 
klienta w porcie, odpowiedzialnych za obsługę statku w porcie, sprawy celne, kontrole graniczne, zdrowie 
publiczne i transport oraz upraszczanie i harmonizowanie formalności sprawozdawczych w Unii, a ponadto 
możliwie najefektywniejsze wykorzystanie elektronicznej transmisji danych i systemów wymiany informacji, 
a tym samym eliminację barier i stworzenie europejskiego obszaru transportu morskiego.

Unia Europejska określiła termin na wdrożenie tego systemu do 1 czerwca 2015 r. Termin ten nie został 
jednak w Polsce dotrzymany. Na dzień dzisiejszy przede wszystkim brakuje ośrodka, który podjąłby się koor-
dynacji działań dotyczących wspólnej platformy zarządzania informacjami. Inicjatywa związana z powstaniem 
zintegrowanego systemu PCS winna wyjść ze strony administracji państwowej, niemniej jednak wciąż nie ma 
decyzji, kto ma koordynować prace nad polskim PCS i nadzorować ich realizację. Opóźnienie w jego wdrożeniu 
może okazać się bardzo bolesne dla wielu polskich firm logistycznych i terminali portowych, a korzystne dla 
konkurentów polskich portów.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Kiedy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podejmie stosowne działania w kierunku 

realizacji i wypełnienia obowiązku spoczywającego na Polsce dotyczącego uruchomienia PCS?
2. Czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjmie rolę lidera projektu, co zapewnić 

może ochronę tzw. danych wrażliwych?
3. Jakie dotychczas działania podjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kierunku 

realizacji projektu PCS?
4. Czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest w stanie zagwarantować, że pełna 

kontrola nad zasobami przyszłego PCS będzie skupiona w rękach administracji państwa?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Aktualnie w Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się tym, iż krwiodawcy 
oddają krew i jej składniki dobrowolnie oraz bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Zasada ta jest 
realizacją ogólnoświatowej tendencji i kierunku, w którym podążyło krwiodawstwo w celu podniesienia norm 
bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi. Wobec tego część działań w zakresie krwiodaw-
stwa podejmowanych przez organy państwowe, w tym przez ministra zdrowia oraz jednostki mu podległe, jak 
również władze samorządowe oraz inne podmioty, skupia się na propagowaniu idei honorowego dawstwa krwi 
i wskazywaniu, iż obecnie jedynym źródłem krwi i jej składników służących do ratowania zdrowia i życia 
ludzkiego jest inny człowiek. Wobec faktu, iż krwi nie można wyprodukować, funkcjonowanie systemu za-
opatrzenia w krew i jej składniki nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, chęć niesienia pomocy 
innym oraz poświęcenie ok. 600 tysięcy Polaków rocznie – dawców wielokrotnych, jak również jednorazowych.

Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania wobec krwiodawców widniejących 
w rejestrze i odznaczonych medalami resortowymi „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”? W szczególności mam 
na myśli ulgi lub ewentualne zmiany legislacyjne przyznające przywileje.

Ponadto czy Ministerstwo Zdrowia podejmie działania zmierzające w kierunku respektowania ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez placówki 
objęte kontraktem NFZ? Mam na myśli sprawę respektowania dostępu Zasłużonych Honorowych Dawców 
Krwi do pomocy medycznej poza kolejnością.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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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 J. J., zam. (… ), informując mnie, że 28 czerwca 2016 r. 

skierował do organów ścigania w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
sędziego Sądu Rejonowego (… ) w (… ), pana A. O., oraz kilka innych osób. Rzecz dotyczy, jak twierdzi, ko-
rupcji, oszustwa i przekroczenia uprawnień. 

Jego doniesienie trafiło do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, która w dniu 25 listopada 2016 r. odmó-
wiła wszczęcia śledztwa. Po złożeniu przez niego zażalenia na tę decyzję Sąd Rejonowy Katowice-Zachód 
w Katowicach uchylił decyzję Prokuratury Rejonowej w Jaworznie i nakazał wszczęcie śledztwa (postanowienie 
z dnia 3 lutego 2017 r. sygn. akt: III Kp 1279/16).

Prokuratura Rejonowa w Jaworznie wszczęła w tej sprawie śledztwo (PR 1 Ds. 134.2017.S). Po wykonaniu 
kilku czynności – przesłuchaniu wskazanych przez sąd świadków – 30 maja 2017 r. śledztwo to umorzono 
wobec braku znamion czynu zabronionego. Nie zgadzając się z tą decyzją, pan J. sporządził zażalenie do sądu, 
które dopiero będzie rozpoznawane.

Jak zauważyłem, pan J. J. obawia się, że śledztwo będzie, podobnie jak dotąd, prowadzone nierzetelnie. Jego 
wiedza o powiązaniach sędziego O. na terenie Katowic i innych śląskich miast skłania go do uzasadnionych 
przypuszczeń, iż może on wpływać na bieg sprawy w sposób pozaprocesowy.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o zainteresowanie tym odpowiednich służb w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, tak aby wyjaśniły one tę sprawę.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka



155
43. posiedzenie Senatu w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 43. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Środowiska naukowe zwróciły moją uwagę na rządowy projekt ustawy, który pojawił się w Sejmie i dotyczy 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Z wielu opinii, jakie docierają do mojego biura senatorskiego, 
wynika, iż projekt zmian na tym polu jest przez naukowców pożądany, jednak pewne przyjęte w projekcie 
rozwiązania szczegółowe wprawiają naukowców żywo zainteresowanych tym tematem w zakłopotanie i rodzą 
zwątpienie, jeśli chodzi o jakość merytorycznych zmian.

Jednym z zapisów, który budzi niezrozumienie wśród pracowników Polskiej Akademii Nauk, jest ten mó-
wiący o upowszechnianiu przez agencję języka polskiego poza granicami państwa polskiego i finansowaniu 
wyjazdów lektorów języka polskiego na uczelnie zagraniczne. Jak podkreślają naukowcy, lektorzy języka 
polskiego, którzy zostają delegowani do pracy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bardzo 
często skarżą się na warunki pracy, w jakich muszą przebywać, i brak wsparcia ze strony MNiSW. Jak dotąd 
bowiem podstawą delegowania lektorów jest stypendium, które wyklucza możliwość odprowadzania składek 
emerytalnych, a okres delegowania nie wlicza się do stażu pracy w Polsce.

Szanowny Panie Ministrze, jak czytamy w art. 2 ust. 3 pkt 2 przedmiotowego projektu ustawy, wysłanie na 
zagraniczny staż naukowy polskiego naukowca ma odbywać się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. W praktyce oznacza to, iż udział w takiej wymianie naukowej nie może dotyczyć 
polskich naukowców zatrudnionych w jednostkach, które nie podlegają ministrowi nauki i szkolnictwa wyższe-
go, jak na przykład PAN czy instytucje badawcze. Jak podkreślają zainteresowani przedmiotowym projektem, 
proponowana ustawa nic nie zmienia w tym zakresie. Z art. 2 ust. 3 pkt 3 projektu ustawy o Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej wynika, że agencja przejmuje prace i zadania Biura Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej.

Najpoważniejsze ze wszystkich wymienionych zastrzeżeń budzi wśród zainteresowanych art. 23 ust. 1 
mówiący o kryterium przyznania przez agencję stypendium uczestnikom wymiany naukowej. Zaniepokojenie 
budzi umieszczanie w zapisie spójnika „lub”, co oznacza, że w postępowaniu dotyczącym oceny merytorycznej 
komisja uwzględniać będzie tylko jedno wybrane kryterium. Naukowcy obawiają się niespójności, zwłaszcza 
przy ocenie merytorycznej dorobku kandydata do kreślonego stypendium wyjazdowego. W wyniku zmian dla 
doktorantów ma obowiązywać kryterium naukowe lub plany naukowe, co, jak podkreślają, podniesie na pewno 
liczbę kandydatów do stypendium, ale nie podniesie wymogów merytorycznych.

Uprzejmie proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy kierowany przez Pana resort planuje kompleksowe wsparcie dla lektorów nauczających obecnie 

w krajach byłego ZSRR, gdzie przebywa około połowy ogółu lektorów delegowanych do pracy przez MNiSW? 
Proszę o przedstawienie propozycji, które w sposób wyraźny poprawią ich sytuację.

2. Czy w związku z przejęciem przez agencję Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
kierowany przez Pana resort planuje zmienić wysokość oferowanych dla uczestników wymiany naukowej sty-
pendiów, tak aby były one wyższe niż obecnie przyznawane?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Dyrektywa INSPIRE (dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r.) uchwalona 

została w celu utworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, a co za tym idzie 
poprawy przepływu informacji. Realizacja tych celów wymaga jednak zaangażowania ze strony wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej, dlatego wszystkie one zostały zobowiązane do utworzenia na swoim 
terytorium infrastruktury informacji przestrzennej. Systemy te zaprojektowane miały zostać tak, aby możliwe 
było połączenie danych przestrzennych pochodzących ze wszystkich państw członkowskich – umożliwiłoby 
to swobodną współpracę i integrację krajów na poziomie szczebla organów publicznych. Warto zaznaczyć, że 
Polska dostała opracowane przez unijnych ekspertów rozwiązanie, które powinno przynieść naszemu krajowi 
poprawę efektywności zarządzania oraz wymierne efekty ekonomiczne.

W dniu 23 listopada 2017 r. (tj. za 5 miesięcy) mija termin pełnego udostępnienia 9 tematów dyrektywy 
INSPIRE (systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, systemy siatek georeferencyjnych, nazwy geograficz-
ne, jednostki administracyjne, adresy, działki katastralne, sieci transportowe, hydrografia i obszary chronione) 
zawartych w załączniku nr 1. Poza tematem pierwszym i drugim reszta nie została wypełniona przez nasz kraj 
wcale lub w znacznej większości.

Korzyści, jakie przynieść może zrealizowanie celu wyznaczonego przez dyrektywę INSPIRE, są niepodwa-
żalne: utworzona, wdrożona i eksploatowana infrastruktura informacji przestrzennej będzie źródłem spójnej 
informacji, która wpłynie na efektywność i skuteczność w podejmowaniu decyzji zarówno na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, jak i na szczeblu krajowym. Skutkiem takich działań może być wzrost PKB o nawet 1% rocznie.

Z wyliczeń podanych przez wiceministra Karola Okońskiego wynika, że na budowę krajowej infrastruktury 
informacji przestrzennej nasze państwo wydało już 3 mld zł, choć w momencie prac nad ustawą o infrastruk-
turze informacji przestrzennej z 2010 r. zakładano koszty w wysokości 650 mln zł.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższych argumentów oraz o od-
powiedź na pytania:

1. Czy kierowany przez Panią resort oraz powołana w jego ramach Rada Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej są w stanie zrealizować postanowienia dekretu INSPIRE w wyznaczonym terminie?

2. Jak wytłumaczyć można tak ogromną różnicę między kwotą planowaną a wydaną na wdrożenie infra-
struktury informacji przestrzennej?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego i Rafała Ślusarza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Niniejszym wystąpieniem chcielibyśmy poruszyć istotny problem dotyczący dobrze zorganizowanego 
i funkcjonującego w Polsce tzw. podziemia aborcyjnego, a co za tym idzie ‒ wskazać na potrzebę podjęcia 
odpowiednich środków prawnych i czynności faktycznych w zakresie ścigania czynów nielegalnych aborcji.

W pierwszej kolejności pragniemy podkreślić, iż ochronę prawa do życia dziecka poczętego gwarantuje tak 
konstytucja, jak i akty prawne niższego rzędu. Przepis art. 152 k.k. penalizuje czyny przerwania ciąży z na-
ruszeniem ustawy i pomoc kobietom ciężarnym w przerwaniu ciąży. Czy jednak uregulowania prawne w tym 
zakresie są skuteczne i wystarczające dla przeciwdziałania nielegalnym aborcjom?

Zauważyć należy, iż w prasie czy internecie z łatwością można odszukać liczne oficjalnie publikowane ogło-
szenia, w których oferowane są usługi przerwania ciąży (tak chirurgiczne, jak i farmakologiczne). Pokazuje to, 
że osoby świadczące tego rodzaju pomoc czują się bezkarne w obliczu obowiązującego prawa.

Nasuwają się zatem pytania, czy ministerstwo w swych działaniach rozważało analizę danych na temat skali 
nielegalnej aborcji oraz ocenę skuteczności uregulowań prawnych mających na celu ochronę niezbywalnego 
prawa do życia dziecka w prenatalnej fazie życia. Jakiego rodzaju działania są podejmowane na potrzeby rze-
czywistej realizacji tego prawa i niwelowania dobrze zorganizowanego podziemia aborcyjnego?

Mając na uwadze opisane wyżej zjawisko, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do 
niniejszego wystąpienia i rozważenie podjęcia stosownych czynności w przedstawionej sprawie.

Antoni Szymański 
Rafał Ślusarz
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Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 11
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 12
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 13

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
podsekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17



159
43. posiedzenie Senatu w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r.

Spis treści

podsekretarz stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Anna Surówka-Pasek.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . . 17

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 20
senator Arkadiusz Grabowski . . . . . . . . . 21
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 21
senator Arkadiusz Grabowski . . . . . . . . . 21
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 22
senator Arkadiusz Grabowski . . . . . . . . . 23
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Arkadiusz Grabowski . . . . . . . . . 23
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 23
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 24
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 25
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Arkadiusz Grabowski . . . . . . . . . 26
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 26

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 27

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 30
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 31
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 31
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 32
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 34
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 35
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  

Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 35

Wznowienie obrad
Punkt 7. porządku obrad: sprawozdanie z działalno-
ści Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok

przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 40
przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 41
przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 42
przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 43
przewodnicząca  
Rady Dialogu Społecznego  
Henryka Bochniarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 44
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 45
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)
Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 47
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 47
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 47
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 48
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 48
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 49
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 49

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 50
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 51
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 52
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 54
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 54
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 56
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 59
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 60

senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 62
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 63
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 64
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . . 65
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 67

Komunikaty

(Obrady w dniu 22 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości pro-
jektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 70
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . 70
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 70
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . 71

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 71
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 72
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 73
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 73

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 73
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 76
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Jarosław Obremski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 79
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . 80
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 81
senator Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . 82
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 83
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 85
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 90
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 91
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . 92

Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji
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senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 98
p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
p.o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  
Jan Józef Kasprzyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 105
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
senator Stanisław Kogut . . . . . . . . . . . 106
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z realizacją programu „Za ży-
ciem”

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Antoni Szymański . . . . . . . . . . . . . . 108

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . .110
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . .110
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska 
oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .111

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (cd.)

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektó-
rych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . .112

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Piotr Florek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości pro-
jektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253 (cd.)
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Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (cd.)

Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
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