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Porządek obrad

46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26 i 27 lipca 2017 r.

1. Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

4. Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

5. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

8. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wy-
mogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odnie-
sieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców 
w sektorze transportu drogowego COM(2017)278.

9. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie 
przestrzegania praw dziecka.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Rzecznik Praw Dziecka  – Marek Michalak

Komenda Główna Straży Granicznej  – komendant główny Marek Łapiński

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Maciej Bando

Ministerstwo Energii  – podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Paweł Cybulski

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – podsekretarz stanu Jerzy Szmit 
   – podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Ewa Lech

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Jakub Skiba

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Piotr Gryza





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czterdzieste szóste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Było 3 razy?
(Głos z sali: Było.)
Chyba coś trzeba naoliwić.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Roberta Dowhana. Listę mówców prowadzić będzie 
pan senator Robert Dowhan.

Informuję, że Sejm na czterdziestym szóstym po-
siedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r. przyjął wszystkie po-
prawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o sporcie 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów, do ustawy o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz niektórych innych ustaw, do ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, do usta-
wy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki 
oraz niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – 
Prawo spółdzielcze, do ustawy – Prawo wodne. Sejm 
na tym samym posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r. 
przyjął część poprawek Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektó-
rych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
czterdziestego drugiego posiedzenia stwierdzam, że 
protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół czterdziestego trzeciego 
posiedzenia Senatu zgodnie z regulaminem Senatu 

jest przygotowany już do udostępnienia senatorom. 
Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego 
zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym po-
siedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 30 czerwca 
2017 r. minister sprawiedliwości przekazał Senatowi 
„Informację na temat przetwarzania danych telekomuni-
kacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników 
przeprowadzonych kontroli w 2016 roku”. Informacja 
ta jest zawarta w druku nr 543. Skierowałem tę infor-
mację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 
25 lipca 2017 r. zapoznała się z informacją.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 
drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego 
oraz siódmego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę ko-
lejności rozpatrywania punktów porządku obrad. 
Proponuję, aby punkt siódmy porządku obrad: usta-
wa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), pod-
pisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. – został 
rozpatrzony jako punkt pierwszy porządku obrad; 
a punkt szósty porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw – jako punkt drugi po-
rządku obrad.

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

(Senator Kazimierz Kleina: Jest zgoda.)
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) pana jako strażnika zasad regulaminowych, który ma 
taką władzę, aby bez głosowania móc tę propozycję 
przyjąć.

Czy zrozumiał pan marszałek?
(Wesołość na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak, Panie Senatorze, zrozumiałem, ale takiej 
władzy nie mam.

Jest wniosek pana senatora Rulewskiego dotyczą-
cy… Pan senator Martynowski się zgłasza?

(Senator Sekretarz Robert Dowhan: I pewnie skła-
da wniosek przeciwny.)

W jakim trybie? Proszę.

Senator Marek Martynowski:

Zgłaszam wniosek przeciwny.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Sprzeciw?)
Tak, wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze – ja teraz mówię do pana senatora 

Rulewskiego – musi pan powiedzieć, jaki konkretnie 
punkt, bo ja tego nie wiem, chce pan wprowadzić. 
O jaki konkretnie punkt czy punkty chodzi? Kolejne 
punkty… Być może jest tych uchwał więcej niż jedna, 
o której wszyscy wiemy. Bo wszyscy wiemy, czego 
ona dotyczy. Ja nie wiem, czy jeszcze… My będzie-
my musieli to wszystko przegłosować. Tak że bardzo 
proszę powiedzieć, jakie po kolei to są uchwały.

(Senator Jan Rulewski: Tak, dziękuję. Zrozumiałem 
pańskie pytanie. Panie Marszałku, chodzi o wszyst-
kie, które…)

Ale nie, to nie… Pan musi powiedzieć, które to 
są i jakie pan zgłasza. Nie możemy przyjąć wniosku, 
który jest nieprecyzyjnie sformułowany, a ten jest 
nieprecyzyjnie sformułowany.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, wszystkie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wszystkie pan 

chce. Tak?)
To znaczy jedną, która zalega. Na pamięć znam…
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Sprzeciw, Panie 

Senatorze.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Aha.
Pan senator Martynowski. Bardzo proszę.

Proponuję ponadto skreślenie punktu dziewiątego 
porządku obrad: informacja z działalności Krajowej 
Rady Sądownictwa w 2016 r. – i rozpatrzenie tego 
punktu na kolejnym, powakacyjnym posiedzeniu 
Senatu.

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

(Głos z sali: Senator Jan Rulewski podnosi rękę.)
(Senator Alicja Zając: Nie sprzeciwiaj się.)
Sprzeciwia się ktoś?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Chciał, ale 

się wycofał.)
Wycofał się. Tak? Zmuszony został do wycofania 

się?
(Rozmowy na sali)
Jaka demokracja… Boże kochany…
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z za-
sadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakre-
sie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szcze-
gółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/
WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowa-
nia kierowców w sektorze transportu drogowego 
COM(2017)278 – i rozpatrzenie tego punktu jako 
punktu ósmego porządku obrad, przed informacją 
rzecznika praw dziecka.

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

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

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek…
(Głos z sali: Senator Rulewski się zgłaszał.)
(Senator Alicja Zając: Za późno.)
(Senator Stanisław Kogut: Za późno.)
(Rozmowy na sali)
W takim razie jeszcze nie stwierdzam…
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, moja propozycja uzupełnienia po-

rządku tego posiedzenia Senatu, krótkiego zresztą, 
zmierza do tego, aby pan marszałek wprowadził 
punkt dotyczący rozpatrywania sprawozdań komi-
sji na temat uchwał, które były procedowane w tych 
komisjach, ale – jak do tej pory – nie zostały rozpa-
trzone. Ten apel zgłaszam, kieruję szczególnie do 
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46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej  

i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

Polskiej a Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej, Frontex, podpisanej w Warszawie 
dnia 9 marca 2017 r.

Chcę poinformować Wysoką Izbę, że umowa ta 
dotyczy umieszczenia na terytorium państwa pol-
skiego, dokładnie w Warszawie, siedziby agencji 
Frontex. Umowa, o której dyskutowaliśmy podczas 
wczorajszego posiedzenia połączonych komisji, 
obejmuje m.in. takie kwestie jak: sprawy związane 
z immunitetem, nietykalnością, pocztą dyploma-
tyczną i przywilejami misji dyplomatycznej; zwol-
nienia podatkowe dla agencji i jej pracowników; 
inne przywileje pracowników agencji, w tym prawo 
do refundacji z budżetu państwa kosztów eduka-
cji dzieci pracowników; kwestie wyjazdu i pobytu 
na terytorium Polski pracowników agencji czy też 
zobowiązanie strony polskiej do podjęcia działań 
zmierzających do zapewnienia, że w Warszawie 
zostanie utworzona szkoła europejska lub akredy-
towana szkoła europejska.

W dyskusji udział wzięło 4 senatorów. Pytania 
zadawali pan senator Arkadiusz Grabowski, pan 
marszałek Adam Bielan, pan senator Marek Rocki, 
a także ja. Pytania dotyczyły przede wszystkim bez-
płatnego przekazania gruntów na budowę siedziby 
agencji Frontex w Warszawie, jak również czasu, har-
monogramu, tempa realizacji tejże inwestycji.

Przedstawiciele rządu zaprezentowali nam dane 
dotyczące kosztów utrzymania agencji od roku bie-
żącego do roku 2021.

Chcę poinformować Wysoką Izbę, iż wszyscy 
obecni senatorowie jednomyślnie zagłosowali za 
przyjęciem ustawy. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja też bym chciał dopytać o szczegóły debaty od-

bywającej się podczas posiedzenia komisji na temat 
tej działki. Jaki jest jej status? Czy to jest użytkowanie 
wieczyste? Czy właścicielem jest Skarb Państwa? Czy 
to jest mienie komunalne? Bo ja nie znam jej statusu 
i chciałbym po prostu uzyskać na ten temat bliższe 
informacje.

I wreszcie wspomniał pan senator w swoim wystą-
pieniu, że była dyskusja na temat kosztów. Chciałbym 
zapytać, jakie kwoty padły, jeżeli chodzi o zobowią-

Senator Marek Martynowski:

Składam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Sprzeciw. Dobrze.
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora 

Rulewskiego.
Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o roz-

patrzenie uchwały, o której mówił pan… Przepraszam, 
moja karta nie działa. Już dobrze.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 24 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wniosek pana senatora został odrzucony.
Czy są jeszcze jakieś propozycje dotyczące zmian 

lub uzupełnienia porządku obrad? W tej chwili wcho-
dzi w grę właściwie tylko uzupełnienie. Nie.

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

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą 
Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 
9 marca 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 571, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 571 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Waldemara Sługockiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
 
Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić w imieniu 2 połą-

czonych komisji, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, sprawozdanie z posie-
dzenia połączonych komisji.

Posiedzenie komisji odbyło się wczoraj, w dniu 
25 lipca 2017 r. Przedmiotem obrad połączonych 
komisji był projekt ustawy o ratyfikacji umowy 
w sprawie siedziby między rządem Rzeczypospolitej 
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46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej  

i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r.

(senator J.M. Jackowski) związane z funkcjonowaniem szkoły dla dzieci dyplo-
matów i urzędników zatrudnionych w tejże agencji. 
W przyszłym roku będą to 42 miliony, w kolejnym 
wydamy 46 milionów itd., itd. Koszty wynagrodzenia 
pracowników leżą po stronie państwa przyjmującego 
– to jest oczywiście praktyka powszechnie stosowana. 
Istotne jest to, na co pan minister Skiba z panem ge-
nerałem zwracali uwagę podczas naszej wczorajszej 
dyskusji, a mianowicie fakt, iż w wyniku negocjacji 
pomiędzy stroną polską a przedstawicielami stosow-
nych instytucji europejskich udało się wynegocjować, 
że koszty budowy siedziby weźmie na siebie sama 
agencja Frontex. Tak więc to jest zobowiązanie, które 
dotyczy tylko agencji.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie pana senatora Macieja 
Grubskiego o docelowy poziom zatrudnienia, to 1 ty-
siąc osób będzie zatrudnionych w agencji Frontex. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze raz pan senator Maciej Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, rozwinę to pytanie. Frontex jest 

organizacją, która zajmuje się ochroną granic ze-
wnętrznych. Ta siedziba warszawska jest dla Frontexu, 
że tak powiem, znamienita, ale tak naprawdę nie-
praktyczna z punktu widzenia zadań agencji. Czy ci 
pracownicy będą urzędować tylko w tej siedzibie, czy 
też będą oni posiadali jeszcze jakieś inne lokalizacje 
na terenie kraju, np. bliżej granicy wschodniej?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, oczywiście za chwilę będzie 

szansa, żeby pytania skierować do pana ministra 
Skiby, który pewnie udzieli na nie bardziej precyzyj-
nej odpowiedzi, ponieważ wczoraj nie podnosiliśmy 
tego wątku dotyczącego lokalizacji, tego, czy będą 
inne, pomniejsze siedziby tejże agencji. Główna sie-
dziba, generalna siedziba… To wynika także z pew-
nej filozofii Unii Europejskiej. Siedziby różnych insty-
tucji, ważne z punktu widzenia funkcjonowania Unii 
Europejskiej, są rozmieszczone w różnych państwach 
członkowskich i praktyka jest generalnie taka, że są 
ulokowane, rozmieszczone w stolicach państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. W tym przypadku ta sie-
dziba Frontexu będzie w Warszawie i w mojej ocenie 
jest to bardzo dobre miejsce na lokalizację tejże agen-

zania strony polskiej, i jakie będą koszty związane 
z utrzymaniem tej niewątpliwie potrzebnej – ale też 
trzeba na portfel patrzeć – instytucji na terytorium 
Rzeczypospolitej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Maciej Grubski ma jeszcze pytanie.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, pytanie jest takie: 

czy rozmawialiście na temat liczby funkcjonariuszy, 
którzy będą docelowo pracowali na terenie tej nowo 
powstałej placówki? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo dziękuję obu panom senatorom za bardzo 

ważne pytania, które pojawiały się de facto również 
podczas wczorajszej debaty połączonych komisji. 

Odpowiadam na pytanie pana senatora 
Jackowskiego: tak, owszem, na ten temat dyskuto-
waliśmy, także w kontekście tego, co się dzieje z nie-
ruchomościami w Warszawie. Przedstawiciel właści-
wego ministerstwa poinformował nas, że grunt jest 
własnością Skarbu Państwa. Pomimo to uruchomiono 
procedurę sprawdzającą ze strony państwa polskiego, 
a analogiczną procedurę przeprowadzili także urzęd-
nicy agencji Frontex. Oni także we własnym zakresie 
ową procedurę przeprowadzili, co oczywiście w spo-
sób ewidentny uspokoiło formułujących te pytania.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące środków finanso-
wych, jakie są niezbędne do funkcjonowania agencji, 
to chcę pana senatora poinformować, iż w pierwszym 
roku koszty te ukształtują się na poziomie 40 milio-
nów zł i będą oczywiście sukcesywnie rosły. Jest 
to związane z zatrudnianiem kolejnych urzędników 
agencji. Stan docelowy według informacji, jakie wczo-
raj otrzymaliśmy, ma zostać osiągnięty, jeśli dobrze 
pamiętam – jest tu pan minister Skiba, który mnie 
ewentualnie poprawi – w roku 2021. W pierwszym 
roku tworzenia siedziby agencji, czyli de facto w bie-
żącym roku, ta kwota została określona na poziomie 
40 milionów zł, przy czym 9,5 miliona zł to koszty 
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(senator W. Sługocki) będzie to tytuł bezwarunkowy, ponieważ w umowie 
jest zawarty taki warunek, że agencja Frontex w ciągu 
5 lat musi rozpocząć budowę tejże siedziby. To jest 
pierwszy istotny warunek. I drugi warunek: działka 
zostanie zwrócona Skarbowi Państwa, jeśli przestanie 
być wykorzystywana na cele określone w umowie. 
Jeśli więc np., hipotetycznie, agencja Frontex zostanie 
przeniesiona z Warszawy w inne miejsce czy prze-
stanie istnieć jako taka, to wówczas Skarb Państwa 
odzyskuje własność tej nieruchomości. Wydaje mi 
się, że to są bardzo dobre warunki.

Pan senator sprawozdawca absolutnie prawidło-
wo przedstawił koszty, które będą dotyczyły budże-
tu państwa. W zasadzie sprowadzają się one do 2 
głównych kwestii, tzn. po pierwsze, zmniejszenia 
przychodów z tytułu różnych ulg fiskalnych, a po 
drugie, wydatków na szkolenia dzieci pracowników 
Fronteksu. Finalnie, tak jak pan senator sprawozdaw-
ca to określił, w ciągu kilku lat te koszty ustabili-
zują się na poziomie około 60 milionów zł rocznie. 
Do tego trzeba dodać wartość tejże działki, która 
według aktualnie obowiązujących cen w Warszawie 
wynosi około 95 milionów zł. Przypomnę, że to są 
niecałe 3 ha gruntu, chodzi tutaj o lokalizację przy 
ul. Racławickiej 132. Ale bardzo istotną sprawą jest 
to, że całość budowy tego obiektu wzięła na siebie 
agencja Frontex. Koszt budowy siedziby określany 
jest na 100–130 milionów euro. Wynegocjowanie tego 
obciążenia, które będzie dotyczyło Fronteksu, należy 
uznać za duży sukces strony polskiej.

Jeżeli chodzi o liczbę funkcjonariuszy, to, tak jak 
pan senator sprawozdawca powiedział, przewidujemy 
około 1 tysiąca osób, nawet z możliwością rozbudo-
wy, o ile agencja Frontex również będzie gestorem 
systemu ATS. To jest system informatyczny, który 
będzie wcześniej sygnalizował zamiar obcokrajowca 
z kraju, gdzie nie ma obowiązku wizowego, zgłosze-
nia chęci, intencji przyjazdu do strefy Schengen. To 
jest poważny system informatyczny. Plany dotyczą 
ulokowania go przy agencji Frontex. A więc byłoby 
to dodatkowo 250 osób. Oczywiście ten cały perso-
nel będzie w Warszawie, bo to jest personel centrali. 
Oprócz tego agencja Frontex posługuje się natural-
nie licznymi kadrami funkcjonariuszy, których będą 
zgłaszały poszczególne państwa członkowskie do 
poszczególnych akcji. Oczywiście nie jest również 
wykluczone lokowanie tymczasowych lub bardziej 
trwałych oddziałów agencji Frontex, w zależności 
od potrzeb.

Jak się wydaje, ulokowanie agencji Frontex 
w Polsce jest z punktu widzenia Fronteksu bardzo 
dobrym rozwiązaniem ze względu na długość granicy 
zewnętrznej Polski. To jest również kwestia bardzo 
istotna od strony politycznej. Musimy uświadomić 
naszym partnerom z Unii Europejskiej, że nasza gra-
nica jest tak samo ważna, jak granica południowa, 

cji. Będzie to w tym kontekście, w kontekście ochrony 
granic zewnętrznych Unii Europejskiej najważniejsza 
instytucja w Unii Europejskiej i będzie ulokowana 
w stolicy naszego państwa. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister spraw wewnętrznych 
i administracji.

Witam na posiedzeniu pana ministra Jakuba Skibę, 
panią minister Renatę Szczęch i pana pułkownika 
Marka Łapińskiego, komendanta głównego Straży 
Granicznej.

Czy ktoś z państwa chce zabrać głos?
Pan minister Skiba.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Taka malutka uwaga porządkowa: w drukach 

pan komendant Straży Granicznej jest nazywamy 
pułkownikiem, a faktycznie jest generałem brygady. 
Ale to…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Generale, 
bardzo przepraszam. Mam nawet napisane „podpuł-
kownik”. Tak że bardzo przepraszam, Panie Generale, 
ale…)

Przepraszam, to jest po prostu pewien błąd, któ-
ry…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam.)
Wysoka Izbo!
Ja chciałbym się ustosunkować do tych pytań, któ-

re panowie senatorowie zadali i na które pan senator 
sprawozdawca udzielił odpowiedzi, tytułem kilku 
słów uzupełnienia.

Jeżeli chodzi o własność tej działki i jakieś wąt-
pliwości tego dotyczące, to muszę powiedzieć, że 
zostały one ponad wszelką wątpliwość rozwiane. Jest 
to własność Skarbu Państwa, której nie dotyczą żad-
ne dodatkowe roszczenia, więc pod tym względem 
mamy całkowitą pewność. Ta własność ma być prze-
niesiona, zgodnie z treścią umowy, do końca bieżą-
cego roku. Po przeniesieniu własności na Frontex nie 
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(sekretarz stanu J. Skiba) Ja bym jeszcze drążył kwestię gruntu przy 
Racławickiej. Jak rozumiem, to są 3 ha i to jest grunt 
tzw. czysty, bo nie ma do niego żadnych roszczeń. 
Jeszcze jedno, Panie Ministrze. To jest w okolicach, 
jak rozumiem, stadionu Gwardii, Biura Ochrony 
Rządu oraz Agencji Wywiadu, bo Miłobędzka blisko. 
Mam następujące pytanie: czy to jest nieruchomość 
zabudowana już w jakiś sposób – bo nie znam tego 
terenu – czy to jest w tej chwili nieruchomość nieza-
budowana? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Nie wiem, czy do pana ministra, 
czy do pana generała.

Tak à propos, to Wieniawa-Długoszowski miał 
wizytówkę: Wieniawa-Długoszowski, generał bry-
gady – i później – były pułkownik, ponieważ w pol-
skiej tradycji tytuł pułkownika jest po prostu bardzo 
budujący… 

(Senator Alicja Zając: Nobilitujący.)
Tak że przypominam jako anegdotę, że generał 

Wieniawa-Długoszowski właśnie taką wizytówką 
się posługiwał, Panie Generale.

Ale właśnie nie wiem, czy to pytanie do pana mi-
nistra, czy do pana generała. Jak będzie wyglądała 
współpraca naszej Straży Granicznej z Fronteksem? 
W jakim zakresie ona będzie?

I trzecie pytanie – to już do pana ministra – natury 
takiej… Poruszył pan problem pewnej polityczno-
ści tej agencji. Dzisiaj podano informację, że znowu 
napływają, przede wszystkim z Gwinei, nielegalni 
imigranci do Europy, więc można powiedzieć, że ta 
agencja będzie miała bardzo dużo pracy w nadcho-
dzącym czasie. Swego czasu rząd polski miał słusz-
ną… czy popierał koncepcję, aby stworzyć między-
narodową służbę ochrony zewnętrznych granic Unii 
Europejskiej. Czy pan minister mógłby przybliżyć, 
czy coś w kontekście kryzysu imigracyjnego w tym 
względzie się dzieje, czy na razie tylko pozostajemy 
w tym prawno-organizacyjnym sposobie strzeżenia 
granic, jaki jest obecnie? Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Czy mam 
odpowiadać?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To może jeszcze pan senator Grubski. Proszę.

Senator Maciej Grubski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jedna uwaga. 1 tysiąc pracow-

ników w siedzibie, pracowników nieoperacyjnych, 
niepracujących na zewnątrz, to dużo tak naprawdę. 
Nie wiem, czy to nie jest od 1 tysiąca do 1 tysią-

i ochrona tejże granicy jest bardzo poważnym zada-
niem europejskim. A więc również pod tym wzglę-
dem, wydaje mi się, jest to znakomite rozwiązanie 
– zresztą w pełni podzielane przez naszych partnerów 
z Fronteksu.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie pracowników 
Fronteksu, to oczywiście agencja Frontex bierze na 
siebie ten obowiązek. Tak że jeżeli chodzi o podsta-
wowe pytania, to, wydaje mi się, już odpowiedziałem. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Zgłosił się pan senator Arkadiusz Grabowski i pan 

senator Jan Maria Jackowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja oczywiście byłem na posie-

dzeniu komisji i również, że tak powiem, zapoznałem 
się z materiałem. Chciałbym, żeby, jeśli pan zna od-
powiedź, udzielił odpowiedzi na moje pytanie o do-
precyzowanie i wyjaśnienia dotyczące zobowiązania 
strony polskiej do podjęcia działań zmierzających do 
zapewnienia w Warszawie utrzymania szkoły euro-
pejskiej lub akredytowanej szkoły europejskiej. Na 
posiedzeniu komisji uzyskałem informację, czym się 
te szkoły różnią – szkoła europejska od akredytowa-
nej. Ale nie padł termin, że tak powiem, uruchomienia 
tej szkoły. Rozumiem, że w podpisanej konwencji ten 
termin jest określony. Pytam o to w związku z tym, że 
już na bieżący rok przewidziane jest na funkcjonowa-
nie tejże szkoły, z całej puli środków, z 40 milionów, 
9,5 miliona. Na posiedzeniu komisji wywiązała się 
też krótka dyskusja na temat ewentualnej siedziby. 
Czyli, jak rozumiem, nie ma sprecyzowanego miejsca 
powstania tej szkoły. Chciałbym, żeby pan udzie-
lił informacji, jak to wygląda i jak będzie wyglądał 
harmonogram powoływania tej szkoły. Mamy już 
9,5 miliona na ten rok. Co z kwotą 9,5 miliona będzie-
my robić? W jaki sposób będziemy szukać miejsca 
docelowego na tę szkołę? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
A pan senator później. Dobrze?

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
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(senator M. Grubski) znaczy istniejąca szkoła podlega certyfikacji przez 
odpowiednie instytucje europejskie, o ile oczywiście 
spełnia odpowiednie warunki szkolenia, chodzi tutaj 
również o dostęp do matury europejskiej i inne tego 
typu wymogi.

Muszę powiedzieć, że zdaniem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej najbardziej obiecujący kieru-
nek to jest właśnie akredytowana szkoła europejska. 
W tym momencie są prowadzone bardzo poważne 
rozmowy ze szkołą francuską, która mieści się na 
Saskiej Kępie. Ja oczywiście nie mogę przesądzać 
wyników tego konkursu, bo wszystko zależy od 
warunków, jakie przedstawią ci oferenci. W każ-
dym razie prace są mocno zaawansowane. Ja mam 
nadzieję, że te rozmowy doprowadzą do szybkiego 
rozstrzygnięcia.

Oczywiście mamy świadomość, że to są podmioty 
zewnętrzne wobec rządu polskiego, a więc będą mu-
siały również dostosować standardy wewnętrzne… 
Trudno po prostu wskazać ten moment, kiedy już te 
kwestie zostaną rozstrzygnięte. Miejmy nadzieję, że 
jak najszybciej. Oczywiście rząd chce, żeby to ruszyło 
najlepiej w kolejnym roku, 2018. Czy to będzie moż-
liwe do zrealizowania? Tego nie wiem. Nie umiem 
niestety powiedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o szkołę.

Jeżeli chodzi o te…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę dopytać 

króciutko?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja tylko króciutko chciałbym dopytać. Chodzi mi 

konkretnie o to, czy w tym porozumieniu podpisa-
nym z Fronteksem pada jakiś termin, do kiedy musi-
my tą szkołę… Bo to, że zapewniamy pracownikom 
kształcenie dzieci… Czy w umowie, w podpisanym 
porozumieniu jest wskazany wprost jakiś termin, że 
musimy szkołę otworzyć od – do… To znaczy wia-
domo, że w 2017 r. startujemy…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Tak…)

…ale jaki jest termin? Czy jest jakiś sztywny ter-
min?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Nie ma.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie ma, tak…)

ca 200. Ale pytanie dotyczy tego, ilu w ramach tego 
1 tysiąca, 1 tysiąca 200 pracowników, o których pan 
minister mówił, będzie Polaków. I jak to będzie się 
kształtowało, jeżeli chodzi o kierownictwo Fronteksu 
na terenie Polski? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Czy mogę? Tak? Dziękuję bardzo.
Pierwsza odpowiedź, dotycząca pytania pana se-

natora Grabowskiego i kwestii szkolnych. No więc 
oczywiście w umowie jest wskazane, że strona pol-
ska bierze na siebie obowiązek szkolenia. Do czasu 
utworzenia w pełni funkcjonalnej szkoły europejskiej 
lub akredytowanej szkoły europejskiej w Warszawie 
strona polska, po pierwsze, „pokrywa koszty kształ-
cenia (wpisowe i czesne) dzieci personelu Agencji nie-
posiadającego obywatelstwa polskiego, które w dniu 
wejścia w życie niniejszej umowy uczęszczają do 
szkoły, w której językiem nauczania jest język obcy, 
do czasu zakończenia nauki w tej szkole”. Po drugie, 
„pokrywa koszty kształcenia (wpisowe i czesne) dzie-
ci personelu Agencji nieposiadającego obywatelstwa 
polskiego, które rozpoczynają naukę w szkole, w któ-
rej językiem nauczania jest język obcy, w wysokości 
do 35 tysięcy zł na jednego ucznia w danym roku 
kalendarzowym, do czasu zakończenia nauki w tej 
szkole. Kwota 35 tysięcy zł podlega waloryzacji”.

Oczywiście te koszty, które – tak jak pan senator 
zauważył – w roku 2017 zostały wyszacowane na 
9,5 miliona zł, a później będą rosły, niewątpliwie ule-
głyby ograniczeniu, gdyby można było podjąć współ-
pracę z jednym podmiotem, czyli właśnie z tą szkołą 
europejską. Bo w tym momencie mamy do czynienia 
z dyspersją, tzn. pracownicy Fronteksu mogą posy-
łać swoje dzieci do szkół obcojęzycznych, a strona 
polska jest zobowiązana, w myśl ustawy, te koszty 
pokrywać. 

Jednak szkoła europejska… Działania w tym 
zakresie prowadzi przede wszystkim Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, które wydało w dniu 17 lip-
ca komunikat dla organów prowadzących szkoły 
w Warszawie i okolicach, zainteresowanych uzy-
skaniem statusu akredytowanej szkoły europejskiej 
właśnie w związku z tą umową, w którym proponuje 
przystąpienie do postępowania mającego na celu wy-
łonienie takiej szkoły. Termin zgłaszania to 11 sierp-
nia 2017 r., czyli jest to szybka akcja. W ogłoszeniu 
mówi się o różnicach pomiędzy szkołą europejską, 
czyli szkołą, która jest założona jakby od podstaw, 
względnie akredytowaną szkołą europejską… To 
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(sekretarz stanu J. Skiba) nielegalnych imigrantów na teren Unii Europejskiej. 
I mi chodzi o to, czy coś w tej sprawie dalej się dzieje. 
Czy trwają w tym zakresie jakieś działania ze strony 
Unii Europejskiej, rządu polskiego czy innych partne-
rów europejskich, czy to na razie pozostaje w sferze 
pewnego rodzaju projektu? Plus oczywiście…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Ja muszę dać tutaj komentarz: pytanie jest bardzo 

istotne, ale odpowiedź na nie jest trochę skompliko-
wana.

No więc trzeba powiedzieć o tym, że agencja 
Frontex przeżyła głęboko idącą transformację pod 
wpływem kryzysu migracyjnego. W związku z sy-
tuacją na południowych zewnętrznych granicach 
Unii Europejskiej – tutaj w szczególności chodzi-
ło o Grecję i Włochy, gdzie była absolutna niewy-
dolność, jeśli chodzi o tamtejszy system ochrony 
granic – zaproponowano w Komisji Europejskiej 
rozwiązanie, które umożliwiało ingerencję w kra-
jowe systemy ochrony granic. Ja przypomnę, że 
zgodnie z traktatami, zgodnie z całą ideą traktatu 
z Schengen i również ze względu na rozporządzenia 
dublińskie państwa zewnętrzne Unii Europejskiej są 
odpowiedzialne za te fragmenty granicy zewnętrznej 
Unii Europejskiej, które jednocześnie są granicami 
państwowymi. Tymczasem okazało się, że właśnie 
zwłaszcza Grecja i Włochy z tego obowiązku się nie 
wywiązują. W związku z tym zaistniała koncepcja, 
żeby tym państwom nie tylko pomóc, ale w interesie 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej 
wręcz przymusić je do tego, żeby właściwie wyko-
nywały swoje obowiązki, właśnie poprzez agencję 
Frontex. No i w zeszłym roku bardzo zaciekle był 
dyskutowany i negocjowany mandat rozszerzający, 
który umożliwiał tzw. klauzulę ingerencyjną, czyli… 
Ja już nie będę wchodził w szczegóły tego rozwią-
zania prawnego, ale chodziło o to, że jeżeli państwo 
członkowskie w przypadku ewidentnego stwierdzenia 
potrzeby i niezdolności do ochrony granic zewnętrz-
nych odmówi skorzystania ze wsparcia ze strony in-
nych państw członkowskich, Komisji czy właśnie 
agencji Frontex, to wtedy będzie poniekąd zmuszone 
do tego – nie chciałbym tutaj się rozwodzić, bo jest 
to bardzo skomplikowana konstrukcja – żeby zaak-
ceptować na swoim terenie taką właśnie aktywność, 
działalność agencji Frontex, zmuszone pod sankcją 
nawet wystąpienia ze strefy Schengen.

I oczywiście ta koncepcja, o której mówi pan sena-
tor, była niegdyś rozważana, ale w kontekście właśnie 
wspomnianego klimatu, tej wspomnianej dyskusji 
polski rząd przeformułował swój pogląd i punkt wi-

Nie ma takiego terminu.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
Oczywiście tutaj są względy ekonomiczne. 

Wiadomo, że dla strony polskiej korzystniejsze jest 
jak najszybsze osiągnięcie tego stanu rzeczy. Ale to 
znowu nie zależy od nas, ponieważ zgodnie z kon-
cepcją to ma być ta akredytowana szkoła europejska, 
czyli podmiot niezależny od rządu, oczywiście o ile 
spełni te wszystkie warunki i uzyska odpowiednią 
certyfikację. Wtedy będziemy mogli podjąć współ-
pracę. Bo teraz to, co administracja rządowa zrobić 
może, to właśnie jest to ogłoszenie, które zacytowa-
łem.

W odniesieniu do siedziby, pytanie pana senatora 
Jackowskiego… Jest to teren, który – tak jak pan 
powiedział – był siedzibą klubu Gwardia. Obecnie 
na tym terenie znajduje się kilka obiektów nieużytko-
wanych, to są obiekty sportowe, stadion, ale w stanie 
już daleko posuniętego rozkładu, różnego rodzaju 
hale. Ten teren z wolna jest wykorzystywany przez 
różnego rodzaju instytucje zajmujące się bezpieczeń-
stwem publicznym, zarówno krajowe, jak i europej-
skie. Frontex jest tego przykładem. Jest tam siedziba 
Agencji Wywiadu, planowana jest również siedziba 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Władze 
Fronteksu po wydzieleniu terenu – całość to jest ob-
szar około 10 ha – będą miały niecałe 3 ha. Są tam 
zabudowania, które są nieużytkowane. Jedno z tych 
zabudowań, ponieważ mieści się w granicy dział-
ki, musiało zostać rozebrane. Drugie zabudowanie, 
w którym przez jakiś czas mieściła się siedziba jednej 
z firm medycznych, prawdopodobnie agencja Frontex 
w najbliższym czasie po przekazaniu tego gruntu 
usunie. Ale to już jest zadanie agencji Frontex.

Współpraca z agencją Frontex jest bardzo szeroka. 
Straż Graniczna… Rzeczywiście tutaj poproszę pana 
generała o udzielenie odpowiedzi na ten temat.

Trzecie pytanie, polityczne, dotyczące sensu ist-
nienia agencji Frontex… No, musimy powiedzieć 
o tym, że…

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)
Proszę?

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, ja się… Jeżeli pan marszałek po-

zwoli, to ja doprecyzuję moje pytanie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Pewnie.)
Była koncepcja, żeby stworzyć taką międzyna-

rodową agencję ochrony zewnętrznych granic Unii 
Europejskiej. Polski rząd, słusznie, jak najbardziej 
tę koncepcję popierał, m.in. w aspekcie problemów 
związanych z kryzysem migracyjnym i napływem 
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(sekretarz stanu J. Skiba) zakresie sukcesy. To jest element długofalowej poli-
tyki kadrowej, którą oczywiście przy okazji mamy.

Chciałbym powiedzieć, że w umowie oczywiście 
nie ma nic na temat personelu polskiego, bo ona nie 
dotyczy tej kwestii. Te sprawy są regulowane innymi 
aktami normatywnymi i podlegają całemu procesowi 
decyzyjnemu, kadrowemu, jaki obowiązuje właśnie 
w Unii Europejskiej. Ale oczywiście pan senator ab-
solutnie ma rację, te wieloletnie zaniedbania musimy 
naprawiać. No i to się dzieje. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Grubski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

ale pan generał miał odpowiedzieć na moje pytanie, 
tutaj delegował pan minister…)

Dobrze.
(Senator Alicja Zając: Później, później.)
To najpierw zakończymy turę pytań do pana mi-

nistra.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze – może to pytanie nie z zakre-

su tej umowy, ale troszeczkę szerzej – czy agencja 
Frontex… Może gdzieś to się panu przebiło w ra-
mach zadań, które będą realizowane również przez 
Polaków. Mówił pan o technice. Czy będą stosowane 
techniki operacyjne, jeżeli chodzi o działalność na te-
renie Rzeczypospolitej? Jeżeli tak, to kto tak napraw-
dę będzie to kontrolował? I czy wspomniane porozu-
mienie daje możliwość takiego funkcjonowania? Bo 
mielibyśmy kolejną służbę, która miałaby możliwość 
podsłuchiwania, inwigilowania i prowadzenia róż-
nych tego typu działań na terenie Polski. Wydaje mi 
się, że oni tego typu zadania będą chcieli realizować 
na terenie Polski. Ale kto to będzie kontrolował? Czy 
w tym przypadku również będzie kontrola sądowa? 
Jak to będzie realizowane? Jeżeli tak nie będzie, to 
niech pan zaprzeczy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Mam odpowiedzieć?
Oczywiście nie, niczego takiego nie będzie. 

Agencja Frontex nie ma prawa, nie ma mandatu do 
prowadzenia jakichkolwiek takich działań. To są ab-
solutnie bezpodstawne obawy.

dzenia. Dlaczego? Po pierwsze, polski rząd, Polska 
w sposób właściwy chroni granice zewnętrzne. Te 
problemy, które dotyczą Grecji czy Włoch, gdzie są 
dziurawe granice, z całą pewnością nie dotyczą na-
szego kraju. Nasz kraj jest jednym z krajów najbar-
dziej przykładnie wywiązujących się z obowiązku 
ochrony granic zewnętrznych. Po drugie, uważamy, 
że ochrona granic jest naszym suwerennym prawem 
w takim układzie. My bierzemy na siebie obowiązek 
ochrony granic na rzecz innych państw europejskich, 
ale to są nasze granice i w związku z tym będzie-
my je w sposób należyty i właściwy chronili, co też 
oczywiście robimy. A pomoc agencji Frontex w tym 
zakresie chętnie przyjmiemy.

Tak więc wychodząc właśnie z takiego założenia 
i opierając się na zasadzie suwerenności i na zasadzie 
odpowiedzialności, z jaką rząd polski podchodzi do 
tych spraw, uznaliśmy, że zbyt daleko idąca ingerencja 
i taki przymus ze strony europejskiej nie są wskazane. 
W związku z tym opieramy nasze relacje z agencją 
Frontex na partnerstwie. No i oczywiście głęboko 
wierzymy w to i w tę stronę oddziałujemy, żeby agen-
cja Frontex właściwie wypełniała swój obowiązek. 
Ja muszę tu powiedzieć, że są co do tego poważne 
wątpliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o południową 
granicę. Pojawiają się informacje medialne o tym, 
że, powiedzmy, jednostki pływające agencji Frontex 
biorą de facto udział w przewożeniu nielegalnych 
imigrantów na terytorium europejskie, np. do Włoch. 
Ten aspekt nie odpowiada nam w takim układzie. 
Ale jeżeli chodzi o teren Polski, mamy same dobre 
doświadczenia w omawianym tu zakresie. Myślę, że 
pan generał mógłby tutaj na ten temat coś powiedzieć.

Tak że – reasumuję – ta formuła i ten mandat 
agencji Frontex, które obecnie istnieją, i jednocześnie 
siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są, 
jak uważam, najlepszym rozwiązaniem dla naszego 
kraju. Taka jest opinia rządu w omawianej sprawie.

A jeszcze w odniesieniu do personelu agencji… 
Tak, oczywiście, to jest 1 tysiąc osób, bo mowa tutaj 
o rozległym zakresie zadań różnego rodzaju, dotyczą-
cych oczywiście całego obszaru Unii Europejskiej. 
Powiedziałem o ewentualnych 250 dodatkowych 
osobach. Wspomniany budynek jest tak zwymiaro-
wany, sformatowany, żeby pomieścić taki właśnie 
personel. Aktualnie personel liczy około 400 osób. 
Polacy to 1/3 składu. Zajmują oni stanowiska niestety 
w większości techniczne, operacyjne, wykonawcze, 
nie dowódcze. I muszę powiedzieć, w tym zakresie są 
ogromne zaniedbania. To są wieloletnie zaniedbania 
i te zaniedbania staramy się naprawiać. Wymaga to 
odpowiedniego przygotowania personelu polskiego, 
który mógłby efektywnie startować w różnego rodza-
ju postępowaniach konkursowych i odnosić w tym 
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wszelkich mebli i przedmiotów osobistych, w tym ich 
prywatnych pojazdów silnikowych. Ponadto człon-
kowie personelu agencji zatrudnieni na okres 1 roku 
lub dłużej są uprawnieni do zwolnienia z podatku od 
towarów i usług z tytułu zakupu w Rzeczypospolitej 
Polskiej mebli oraz przedmiotów użytku domowego, 
z wyjątkiem towarów akcyzowych, do prywatnego 
użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej w ilo-
ściach niehandlowych w czasie pierwszego podjęcia 
zatrudnienia w agencji, jeśli wartość zakupionych 
towarów przekracza 500 zł na jednej fakturze – włą-
czając w to podatek od towarów i usług. Zapłacony 
podatek od towarów i usług zostanie zwrócony do 
kwoty 20 tysięcy zł. Ponadto członkowie persone-
lu agencji zatrudnieni na okres 1 roku lub dłużej 
są uprawnieni do zwolnienia z podatku od towa-
rów i usług oraz podatku akcyzowego od zakupu 
w Rzeczypospolitej Polskiej 1 prywatnego pojaz-
du silnikowego na 1 członka personelu raz na 3 lata 
w okresie zatrudnienia w agencji. No, to zwolnienie 
jest warunkowe – warunek jest taki, że w okresie 
3 lat od nabycia pojazd silnikowy nie będzie zbyty, 
używany przez inną osobę, np. członka rodziny, lub 
używany do innych celów niż te, na które pierwotnie 
przyznano zwolnienia podatkowe.

Przepraszam, kolejne pytanie dotyczyło…
(Senator Jerzy Czerwiński: Dotyczyło załóg i stat-

ków transportujących imigrantów do…)
A, dobrze, dobrze. No cóż, jest to rzeczywiście 

zagadnienie o charakterze szerokim, bardzo ogól-
nym. Od razu na wstępie muszę powiedzieć, że rząd 
polski absolutnie się nie zgadza z tą praktyką, która 
jest stosowana na Morzu Śródziemnym. Nie zgadza 
się i tę swoją niezgodę deklaruje regularnie na po-
siedzeniach rady spraw wewnętrznych i sprawiedli-
wości, które odbywają się co miesiąc w Brukseli lub 
w Luksemburgu, i nie jest w tym swoim sprzeciwie 
odosobniony. Właściwie większość krajów podkreśla 
brak logiki, sensu i poważne zagrożenia dla bezpie-
czeństwa Europy, również dla stosowania systemu 
prawnego. Zadziwiające jest to, że pomimo tak po-
wszechnej opinii niewiele się w tej sprawie dzieje. 
Mamy do czynienia z jakimś zadziwiającym proce-
derem, który służy przemycaniu z Afryki Północnej 
imigrantów ekonomicznych, ekonomicznych, bo na-
prawdę, jeżeli chodzi o uchodźców, to oni są w tym 
zakresie w znakomitej mniejszości. I w tym procede-
rze biorą udział np. NGOs, opłacane również z pienię-
dzy europejskich, które często wręcz podejmują tych 
imigrantów na lądzie. To znaczy coraz rzadziej jest 
stosowane wypłynięcie na jakimś pontonie na wody 
przybrzeżne, po prostu ci ludzie od razu są przej-
mowani na lądzie, a później przekazywani właśnie 
straży granicznej. Często są to również statki agencji 
Frontex, i tutaj jest pełna zgoda, że w tym zakresie 
nie godzimy się z całą praktyką. A więc są przejmo-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Pan senator Czerwiński.

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

mam 2 pytania. Jedno szczegółowe, dotyczące kwestii 
immunitetów i zwolnień podatkowych. Czy one będą 
obowiązywać także wobec obywateli polskich, którzy 
będą pracownikami agencji? To jest pierwsza kwestia.

I drugie pytanie, bardziej ogólne, związane z za-
daniami agencji czy też zamierzeniami co do tych 
zadań. Tutaj pan już po części wspominał… Otóż 
przeciętnego obywatela z jednej strony dziwi, a z dru-
giej strony irytuje fakt, że główny problem, ten, któ-
ry dotyka w tej chwili Unię Europejską, problem 
imigrantów, jeśli chodzi właśnie o kwestię granicy 
morskiej w Grecji czy też we Włoszech, jest rozwią-
zywany w ten sposób, że statki, które tych imigrantów 
transportują, już wręcz prawie liniowe, do Włoch 
i do Grecji, są po prostu zwalniane, załogi nie odpo-
wiadają z tego tytułu i wykonują następny kurs. Kto 
powinien się zająć kwestiami wykonywania prawa 
w tym zakresie? Czy agencja, czy też wewnętrzne 
służby poszczególnych państw, Włoch czy Grecji?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
W zakresie immunitetów… No, tu jest dość długa 

lista. Oczywiście podstawowe jest pytanie: czy to 
dotyczy obywateli polskich? Nie, takie zwolnienie 
nie dotyczy. Z kolei przywileje fiskalne precyzuje 
protokół nr 7 do umowy. Członkowie personelu agen-
cji zwolnieni są z krajowych podatków od dochodu 
w przypadku wynagrodzeń i dodatków wypłacanych 
przez agencję, a także z wszelkich obowiązkowych 
składek na rzecz krajowego systemu ubezpieczeń 
społecznych w odniesieniu do dochodów, wynagro-
dzeń i dodatków wypłacanych przez agencję. Ponadto 
członkowie personelu w ciągu 12 miesięcy od momen-
tu powołania na stanowisko w agencji są zwolnieni 
z cła, podatków oraz wszelkich podobnych należności 
o charakterze pośrednim, a także z zakazów i ogra-
niczeń dotyczących przywozu mebli i przedmiotów 
osobistych, w tym pojazdów silnikowych przezna-
czonych do osobistego użytku. 

Ponadto członkowie personelu agencji mają prawo 
do wywozu przez okres 3 lat od daty ustania zatrud-
nienia w agencji, ze zwolnieniem z cła, podatków 
oraz wszelkich podobnych należności o charakterze 
pośrednim, a także bez zakazów czy ograniczeń, 
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(sekretarz stanu J. Skiba) polski już w roku 2016 zwiększył dwukrotnie pomoc 
w stosunku do poprzednich wielkości, a w tym roku bę-
dzie ją jeszcze zwiększał z tytułu bardzo różnych przed-
sięwzięć, które są realizowane. To jest pierwsza sprawa. 
Druga sprawa. Polski rząd aktywnie i jednoznacznie 
chroni granice, z pełnym, że tak powiem, oddaniem, 
i jest w tym zakresie solidarny z innymi państwami. Nasi 
strażnicy graniczni uczestniczą w wielu misjach właśnie 
organizowanych przez Frontex, jak również w przed-
sięwzięciach bilateralnych. I to szczególnie odnosi się 
do takich krajów, jak Macedonia, Słowenia, Węgry, ale 
jesteśmy również obecni w Grecji w ramach operacji 
Frontex, jesteśmy również obecni we Włoszech. Ponadto 
planowany jest udział naszych strażników granicznych 
w przedsięwzięciach w Libii. To jest druga zasadnicza 
metoda. Uważamy, że to są efektywne i skuteczne me-
tody solidarności, którą rząd polski zachowuje.

(Senator Marek Borowski: Można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, to wszystko wiemy, ale ja nie 

doczekałem się odpowiedzi na pytanie, co konkretnie 
zrobić, żeby ten napływ zahamować. Pomoc na miej-
scu, jak to pan określił, z całą pewnością nie będzie 
wystarczająca. Czy tam się wpakuje 1 miliard euro 
czy 3 miliardy euro… A to jest i Afryka, i część Azji, 
i Afganistan, więc nie ma szans na to, żeby ludzi, 
którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami – 
o tym jeszcze trzeba powiedzieć, bo to nie musi być 
koniecznie wojna – oraz ludzi, którzy uciekają przed 
biedą, głodem i szukają lepszego życia… No nie ma 
siły, żeby całkowicie zahamować ten napływ, w każ-
dym razie nieprędko. Unia Europejska przecież pod-
jęła działania. Jest porozumienie z Turcją. 3 miliardy 
euro na to są przeznaczane. Polska ma w tym swój 
udział, skromniutki, ale ma. Natomiast jeśli chodzi 
o Libię, sprawa jest poważniejsza, bo tam nie ma jed-
nolitego rządu, tam toczą się walki, nie sposób z nimi 
podpisać jakiegokolwiek porozumienia. W związku 
z tym imigranci napływają i pojawiają się u wybrze-
ży, wybrzeży włoskich i greckich przede wszystkim. 
I moje pytanie jest takie: co polski rząd proponuje 
Unii Europejskiej, Włochom i Grekom w sytuacji, 
w której ci ludzie pojawią się u ich wybrzeży?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Oprócz tych odpowiedzi, których udzieliłem 

już panu senatorowi… no, mogę to rozwinąć. Jak 

wani przez włoską straż graniczną lub innych krajów 
i transportowani na terytorium, powiedzmy, Włoch; 
to jest główny kraj. Tam są wstępnie rejestrowani, 
bez dokonania należytego sprawdzenia, i natychmiast 
rozpoczyna się nacisk na inne kraje, żeby dokonywały 
relokacji, żeby przyjmowały tych migrantów. No, jest 
to system, powiem szczerze, absolutnie absurdalny, 
i na to zgody rządu polskiego nie ma.

To jest jedna z głównych przyczyn, dla których 
absolutnie nie akceptujemy tej formy polityki imigra-
cyjnej, która jest stosowana w Europie. To oczywiście 
powinno zostać zmienione, no, tylko trzeba chcieć to 
zmienić. I to jest zadziwiające, że właśnie w ramach 
tego najlepszego rozwiązania jest obciążanie sank-
cjami takich krajów, jak Polska, Węgry, Czechy, za 
nieprzyjmowanie osób relokowanych, a nie rozstrzy-
ganie tego problemu na miejscu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Proszę bardzo, pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dobrze, Panie Ministrze. A jakie są właściwie 

propozycje rządu polskiego, jeśli chodzi o zahamo-
wanie tego napływu imigrantów ekonomicznych 
czy uchodźców, bo przecież na wstępie trudno ich 
odróżnić? Więc konkretnie: jakie są propozycje? Bo 
odbijają statki, powiedzmy, z wybrzeży libijskich… 
I co z nimi robić?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Rząd polski uznaje, że najskuteczniejsza pomoc 

jest w krajach trzecich. Akceptowanie przewozu imi-
grantów ekonomicznych na terytorium Europy stano-
wi pull factor, czynnik przyciągający, który skłania 
kolejne wielomilionowe rzesze imigrantów do tego, 
żeby poszukiwały, podejmowały próby znalezienia 
łatwiejszego życia, korzystając z zabezpieczeń socjal-
nych w Europie. I w ten sposób powierzają oni często 
majątek swojego życia przemytnikom ludzi. To jest 
proceder, który jest zorganizowany, który przynosi 
ogromne zyski czynnikom kryminalnym. Tego zaak-
ceptować absolutnie nie można, w żadnym wypadku.

Rząd polski w związku z tym odpowiada na to w spo-
sób następujący. Po pierwsze, musi być w takim ukła-
dzie zorganizowana pomoc w krajach trzecich, przede 
wszystkim pomoc humanitarna. W tym zakresie rząd 
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(sekretarz stanu J. Skiba) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czerwiński chce dopytać, tak?
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ widocz-

nie to moje pytanie sprokurowało następne pytania, 
ja bym chciał uściślić, zadać bardzo proste pytanie, 
na które odpowiedź marszałek Borowski na pewno 
zaakceptuje.

Proszę mi powiedzieć, Panie Ministrze… Weźmy 
Włochy, bo to jest ten kierunek główny, jeśli chodzi 
o przemyt morski. Pewnie we Włoszech, podobnie 
jak i w naszym kraju, handel ludźmi i nielegalny 
przyjazd na teren Włoch też są prawnie zabronione. 
Wobec tego ile osób, które ten handel tak naprawdę 
prowadzą… Ile statków zostało zarekwirowanych, 
a ile osób zostało aresztowanych przed osądzeniem? 
Proszę o konkretne liczby, wtedy się dowiemy, jaka 
jest polityka.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Panie Senatorze, ja bardzo chciałbym odpowie-

dzieć na to pytanie, ale kalkulatora w głowie nie mam. 
Bardzo chętnie udzielę na nie odpowiedzi na piśmie, 
bo tutaj… W każdym razie ten procent jest z całą 
pewnością absolutnie niewystarczający w stosunku 
do potrzeb, a więc jest to zjawisko raczej marginalne. 
Mamy do czynienia raczej z sytuacją pewnego per-
misywizmu i po prostu zezwalania na ten proceder, 
który de facto oznacza naruszanie ochrony granic 
zewnętrznych Europy, chronionych oczywiście roz-
maitymi aktami prawnymi. A więc Unia Europejska 
poniekąd akceptuje naruszanie swojego własnego 
porządku prawnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? 

Skoro nie, to bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Dziękuję.)
Teraz głos zabierze komendant główny Straży 

Granicznej, pan generał Marek Łapiński.

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! O ile pamiętam, 

pytanie pana senatora dotyczyło faktycznego zaan-

powiedziałem, rząd Polski zadeklarował pomoc 
rządowi Włoch, rządowi Grecji w tym zakresie, 
jeżeli chodzi o udział naszych strażników granicz-
nych, jeżeli chodzi o udział naszych ekspertów 
azylowych, naszych specjalistów od rejestracji 
migrantów. Jednak istotą sprawy jest to, że jeżeli 
będziemy przyzwalać na ten proceder, z którego 
największe korzyści czerpią handlarze ludźmi, to 
wówczas będziemy mieli stale czynnik przyciąga-
jący, który będzie pompował do Europy milionowe 
masy migrantów, zamiast ich skłonić do tego, żeby 
zajęli się rozwojem gospodarczym i społecznym 
własnych terytoriów.

To jest kluczowa sprawa, ponieważ taki model… 
Bo w większości tych krajów żadnych konfliktów nie 
ma, w każdym razie nie są one na żadnych listach 
krajów, które jakby podlegają takiej właśnie szcze-
gólnej opiece. To są po prostu migranci ekonomicz-
ni, którzy pozbywają się całego majątku, oddają się 
w ręce tych, można powiedzieć, handlarzy żywym 
towarem i następnie są po prostu szmuglowani do 
Europy z wykorzystaniem wszelkich praktyk korum-
pujących nasze służby graniczne, nasze systemy. To 
jest patologia w czystej postaci. Jeżeli będziemy na 
to się zgadzać, to w ogóle rozbijemy system ochrony 
granic europejskich i europejskie systemy azylowe. 
Największa hipokryzja polega właśnie na tym, że 
wykorzystywana jest argumentacja dotycząca syste-
mu azylowego do pompowania właśnie tej migracji 
ekonomicznej, a to wszystko oczywiście odbywa się 
przy wykorzystaniu różnych formuł dotyczących so-
lidarności europejskiej.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co polski 
rząd na to, to polski rząd na to się nie godzi. Polski 
rząd uważa, że należy zintensyfikować pomoc kie-
rowaną do tych właśnie krajów, nie tylko humani-
tarną, ale i rozwojową, że należy stworzyć różnego 
rodzaju programy, być może o takim charakterze 
jak plan Marshalla. Jeżeli będziemy dewastować 
te kraje ukazaniem prostej wizji migracji, to po 
prostu doprowadzimy do destrukcji w wymiarze 
globalnym na wielką skalę. Ale to są sprawy, które 
oczywiście przekraczają, jak mi się wydaje, wy-
miar tej dyskusji.

Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o jednej sprawie. 
Jeśli chodzi o takie konkretne rozwiązania, to jeste-
śmy np. bardzo zaangażowani w politykę readmisji. 
Chodzi o to, żeby skutecznie te osoby, które nielegal-
nie przybyły do Europy i nie mogą być uznane za pod-
legające ochronie międzynarodowej, były odsyłane do 
krajów pochodzenia. To wymaga skomplikowanych 
zabiegów dyplomatycznych, organizacyjnych. W tym 
również uczestniczymy w coraz większym stopniu 
w sposób aktywny.
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(komendant M. Łapiński) ślą. My to możemy robić na naszej polskiej granicy 
i w przypadku przemytników ludzi to robimy. Tam 
generalnie rejestrujemy… Rejestracja polega dzisiaj 
przede wszystkim na pobieraniu odcisków palców. 
Dlaczego? Ponieważ gros osób, które przybywają do 
Europy, nie posiada dokumentów bądź posiada doku-
menty fałszywe, podaje nieprawdziwą tożsamość. To 
jest początek dosyć ciężkiej pracy, aby móc ustalić, 
z kim mamy do czynienia.

Sytuacja na kierunku włoskim wygląda trochę 
inaczej. Możemy powiedzieć, że w 2017 r. zdecy-
dowanie spadła liczba uchodźców przybywających 
od strony Turcji. Pan marszałek Borowski wspo-
mniał tutaj o porozumieniu między Turcją a Unią 
Europejską, które kosztuje Unię Europejską 3 miliar-
dy. Ono faktycznie działa, ale działa w ten sposób, 
że… Ta liczba migrantów stanowi, powiedziałbym, 
pewne status quo. Jeżeli my wydalimy do Turcji, 
powiedzmy, 100 migrantów z Unii Europejskiej, 
to Turcja nam podeśle setkę z tych, którzy czekają 
w Turcji na wjazd do Europy. Czy Unia Europejska 
tych 100 migrantów zaakceptuje? To już jest boczny 
temat. Teraz Włochy. Główny kierunek we Włoszech 
to jest kierunek z Libii. Wcześniej tego nie było, teraz 
idzie dosyć dużo… To jest około 10 tysięcy migran-
tów tygodniowo. Może dobrze opisze to przypadek 
ze świąt wielkanocnych. Zapewne wtedy wszyscy 
państwo, tak jak zresztą i ja, oglądali telewizję. Wtedy 
we wszystkich dziennikach informacyjnych dosyć 
triumfalnie podawano, że w trakcie świąt Wielkiej 
Nocy uratowano – załogi niemieckich statków tego 
dokonały – 8,5 tysiąca migrantów. Kiedy wróciłem do 
pracy we wtorek i sprawdziłem dane Fronteksu, oka-
zało się, że Frontex podał, iż uratowano tylko 1 tysiąc 
300 migrantów. Tu jest ten rozdźwięk. Statki, które 
działają w tamtym obszarze, to są statki organizacji 
pozarządowych, które wyławiają tych migrantów. 
Dosyć dobrze widać to na mapie operacji frontekso-
wych. Tam widać, że z roku na rok te statki wyławiają 
migrantów coraz bliżej granicy libijskiej. To wyławia-
nie w 2017 r. odbywa się praktycznie, że tak powiem, 
już na plażach. Mogę tylko przypuszczać, gdyż tej 
wiedzy oficjalnie nie mam, że stoją za tym pieniądze, 
które te organizacje otrzymują za każdego migranta. 
Ale, jak mówię, to są tylko moje przypuszczenia jako 
Marka Łapińskiego.

Jeżeli chodzi o przemyt dokonywany przez zor-
ganizowane grupy przestępcze, to ten przemyt od-
bywa się przede wszystkim przez Afrykę. Rok temu 
czy jeszcze wcześniej ci migranci, którzy gumową 
łódką wypływali na Morze Śródziemne, nie płynęli 
do portu do Włoch, o nie. Oni wypływali poza wody 
przybrzeżne Libii, po czym brali telefon i dzwo-
nili do włoskiej straży przybrzeżnej bądź innych 
operatorów działających na tych wodach i infor-
mowali o tym, że są na morzu i toną. I te statki do 

gażowania Straży Granicznej w operację Frontex, 
we Frontex i ewentualnie w ochronę zewnętrznych 
granic Unii Europejskiej. Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, Straż Graniczna, od kiedy nią kieruję, otrzymała 
od pana ministra wyraźne zadanie, aby zwiększać 
to zaangażowanie. I tak statystycznie… O, jest pan 
senator. W zeszłym roku, w 2016 r., aż 433 funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej brało udział w misjach 
fronteksowych i wypracowało 735 osobodni. Teraz 
wytłumaczę, cóż oni robili. Oni realizowali zadania 
w tych krajach, w których wskazywano na koniecz-
ność pomocy, w tych państwach, które nie radziły 
sobie z tzw. kryzysem migracyjnym. Na początku 
wysyłaliśmy naszych funkcjonariuszy przede wszyst-
kim do Grecji. I tu trzeba pochwalić Polskę i polską 
Straż Graniczną, bo to my pokazywaliśmy, co robić 
na granicy, jakie są procedury, jak rejestrować, jak 
sprawdzać, jak rozpoznawać tych migrantów. Europa 
do tej pory żyła trochę inaczej, szczególnie na Morzu 
Śródziemnym, w Grecji, takich rzeczy nie było i ta 
grecka straż graniczna zupełnie nie była do tych wy-
zwań przygotowana.

Wysoka Izbo, mogę też powiedzieć – tu dalej 
chwalę moją instytucję, którą kieruję dosyć krótko 
– że dzisiaj jest tak, iż także nasi koledzy z Niemiec 
występują do polskiej Straży Granicznej, abyśmy bra-
li funkcjonariuszy niemieckiej policji na praktyki. 
Tam straży granicznej jako takiej nie ma, więc chodzi 
o to, abyśmy my uczyli ich, jak faktycznie ochrania 
się granice, ponieważ Niemcy, poza lotniskami i wy-
brzeżem morskim, nie posiadają zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej.

W tym roku nasz wkład zdecydowanie się zwięk-
szył. Na dzisiaj ja delegowałem już 414 funkcjonariu-
szy, a więc prawie tylu, ilu było delegowanych przez 
cały rok.

Mamy dobrą markę. Każdy z tych funkcjonariu-
szy, którzy realizują te zadania, po każdym pobycie – 
a one są pobytami trwającymi około miesiąca – składa 
raport. I cóż wynika z tych raportów? Z tych raportów 
wynika to, co pan minister starał się przekazać, tzn. 
że migranci migrantami, ale zawsze za tym stoją pie-
niądze. I tak jak pan senator pytał o przemyt ludzi… 
O tym mogliśmy mówić w przypadku Grecji, gdzie 
odcinek od granicy Turcji do granicy Grecji wynosi 
7 mil morskich, a bilet na łódkę gumową kosztował od 
500 do 1 tysiąca euro. No, łatwo więc sobie policzyć, 
że to dosyć duży biznes. Do tego, jak wskazywał pan 
senator, osoby te nie ponosiły odpowiedzialności… 
Niestety, Polska, polska Straż Graniczna nie posiada 
jeszcze władzy, aby w Grecji wykonywać tego typu 
czynności jak zatrzymywanie i aresztowanie – to 
musi być określone w mandacie misji, a te misje fron-
teksowskie tego nie określają i raczej tego nie okre-
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(komendant M. Łapiński) Nie możemy porozumieć się z Fronteksem, 
jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Pan komisarz 
Andropoulos napisał ostatnio list, który wyni-
ka trochę z niezrozumienia systemu zarządzania. 
Otóż Unia Europejska, a przynajmniej przedstawi-
ciel Komisji Europejskiej w zarządzie Fronteksu, 
uzurpuje sobie prawo do tego, aby to Unia, czy też 
zarząd, imiennie wskazywała funkcjonariuszy pol-
skich, którzy mają pojechać na konkretną operację. 
Ja jako człowiek w miarę rozsądny tłumaczyłem – 
i nie tylko ja, bo robiło to wielu kolegów z Europy 
– że jest to niemożliwe. Każdy, kto zarządza zaso-
bami ludzkimi, wie, że można powiedzieć, że my 
damy 20, 30 funkcjonariuszy, tylu, ilu tamci chcą, 
ale nie wskazywanych imiennie, bo przecież dany 
funkcjonariusz może być chory, może być na urlopie 
itd. I to jest jedna z przyczyn przepychanek. My 
oczywiście mamy tych 100 funkcjonariuszy i my ich 
dzisiaj oferujemy, ale oferujemy ich w ramach ogól-
nej puli. Tak jak wspomniałem, 433 funkcjonariuszy 
w zeszłym roku i 414 w tym roku uczestniczyło 
w misjach europejskich. Nasza pula wynosi przeszło 
460 funkcjonariuszy i każdy z nich może pojechać 
na nagłą operację w ciągu 3 dni, ale oczywiście ja 
nikomu nie zagwarantuję, że konkretny Kowalski 
nie będzie chory. To chyba tyle.

Czy są jakieś pytania?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Generale.
Ja bym chciał o coś dopytać. My mamy dość 

pokaźny obszar, jeśli chodzi o zewnętrzną granicę 
Unii Europejskiej. To jest nasza granica z Białorusią, 
z Ukrainą, z Federacją…

(Komendant Główny Straży Granicznej Marek 
Łapiński: Tak, tak. Z Rosją, z Federacją Rosyjską.)

Tak, z Federacją Rosyjską. Mam takie pytanie. 
Trochę źle mi się z panem generałem rozmawia, bo 
pan generał jest za mną. No ale cóż? Nie mamy na to 
wpływu. W każdym razie chciałbym uzyskać wię-
cej informacji na temat wkładu Polski w ochronę tej 
części naszej granicy, która jest jednocześnie granicą 
zewnętrzną Unii Europejskiej. Spotkałem się z infor-
macjami w prasie, że jest w to bezpośrednio zaan-
gażowanych, zdaje się, 7,5 tysiąca funkcjonariuszy 
Straży Granicznej – proszę to ewentualnie skorygo-
wać – i Polska ponosi z tego tytułu ogromne koszty. 
To są ogromne wyzwania i to jest, można powiedzieć, 
jakimś naszym wkładem właśnie we wspólną ochronę 
granic Unii Europejskiej. I prosiłbym tutaj o więcej 
szczegółów. Dziękuję.

nich przypływały. Kiedy taki statek był przy nich, 
oni dziurawili ten swój ponton, żeby ze względu na 
przepisy, na prawo morza, zostali pobrani na pokład. 
Te osoby były dostarczane do Włoch. W tym roku 
liczba ta była tak duża, że Włosi – jakieś 3 tygo-
dnie temu było spotkanie we Fronteksie – poprosili 
Unię Europejską i Frontex, nie Polskę… Tu było 
pytanie, jak polski rząd może pomóc. Polski rząd 
może pomóc w ramach operacji fronteksowych, 
w ramach misji unijnych. My jako Polska… To nie 
jest tak, że my z Włochami będziemy podpisywali 
umowę w tym zakresie. Jak mówię, Włosi poprosili 
o to, aby ci liczni migranci wyławiani na Morzu 
Śródziemnym, na środkowym Morzu Śródziemnym, 
czyli na długości geograficznej Włoch, byli odbie-
rani w innych portach, nie tylko włoskich. Nie zgo-
dziły się na to inne państwa. Żadne z państw basenu 
Morza Śródziemnego nie zgodziło się na to rozwią-
zanie. Na spotkaniu roboczym zapadła decyzja, że 
Frontex wróci niebawem do tego rozwiązania. Teraz 
jest sierpień, okres urlopowy w Unii Europejskiej, 
więc teraz się tym nie zajmą. Prawdopodobnie III 
bądź IV kwartał tego roku to będzie czas na rozwią-
zywanie tego problemu.

Jeżeli chodzi o nas, to my deklarujemy naszą stałą 
obecność w ramach misji fronteksowych i misji bila-
teralnych, tych, o których wspominał pan minister. 
Każde państwo Unii Europejskiej, które się do nas 
zwróci, bo będzie miało krytyczną sytuację, będzie 
mogło liczyć na to, że szybko bądź bardzo szybko 
wyślemy naszych funkcjonariuszy, aby wspomagać 
je w ochronie granic.

Jeżeli chodzi o sam Frontex, to padło tu sformu-
łowanie „pracownicy operacyjni”. Ja już uspokoiłem 
pana senatora, że inna jest definicja pracowników 
operacyjnych bądź pracy operacyjnej, jeżeli chodzi 
o język polski, a zupełnie inna, jeżeli chodzi o Unię 
Europejską. Pracownicy operacyjni w Polsce są 
postrzegani jako ci, którzy realizują tajne zadania 
i wykonują pracę niejawną, a pracownicy operacyjni 
Fronteksu to ci, którzy pracują merytorycznie w od-
różnieniu od pracowników technicznych, od persone-
lu pomocniczego. Tak więc Frontex nie będzie prowa-
dził na terenie Polski żadnych operacji. Oczywiście 
będzie prowadził takie operacje na granicy Unii 
Europejskiej przy pomocy naszych funkcjonariuszy. 
Dodatkowo od końca tego roku w ramach Fronteksu 
będziemy mieli zorganizowaną grupę do tzw. na-
głych operacji. Chodzi o 1 tysiąc 500 funkcjonariuszy 
Unii Europejskiej, którzy w ciągu 3 dni powinni być 
gotowi do podjęcia misji. Od 1 stycznia przyszłego 
roku ta pula nagłych operacji zacznie, że tak powiem, 
działać. Polskie zaangażowanie w ramach tej puli 
wynosi 100 funkcjonariuszy.
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o ochronę międzynarodową i dajemy możliwość 
pobytu w Polsce w ośrodkach otwartych Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców czy też naszych.

Ale generalnie ci ludzie znikają, wyjeżdżają na 
Zachód, a rozpytywani na wjeździe wskazują przede 
wszystkim przyczyny ekonomiczne. I my wtedy wjeż-
dżać nie możemy.

Oczywiście kontrolowali nas w tym zakresie 
Najwyższa Izba Kontroli, rzecznik praw obywa-
telskich, rzecznik praw dziecka, UNHCR, wyso-
ki przedstawiciel komisarza Unii Europejskiej, 
NGOs… Przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłem. 
Po prostu z jednej strony kontrolowali nas wszy-
scy, z drugiej strony przedstawiciele państw Unii 
Europejskiej przyjeżdżali i oglądali, jak my to robi-
my. Oczywiście, oni przyjeżdżali, bo byli zatroskani 
albo bali się tego, że ci Czeczeni mogą wjechać. Bo 
w 2016 r., z końcem maja ukazał się taki wywiad 
dla niemieckiej gazety, teraz nie pomnę jakiej, gdzie 
przewodniczący niemieckich policyjnych związków 
zawodowych powiedział, że dziś w Europie najbar-
dziej niebezpieczną granicą jest nie południowa gra-
nica Unii Europejskiej, ale nasza wschodnia granica, 
czyli granica z Polską, gdzie mogą przenikać setki 
albo tysiące czeczeńskich terrorystów na dobę. Tak 
zostało napisane. Gdyby trzeba było, to oczywiście 
znajdę ten tekst.

Wtedy nie chciałem polemizować z tym przedsta-
wicielem związków zawodowych, poprosiłem nasze-
go związkowca, aby na to odpisał. Bo to oczywiście 
nieprawda, ale zostało to na tyle poważnie potrakto-
wane, że Czesi i Austriacy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…zaczęli przyjeżdżać i pytać nas, czy to praw-

da, że niebezpieczeństwo związane z tymi tysiąca-
mi Czeczenów, którzy według ich analiz… No wła-
śnie, gdyby Niemcy zamknęli granice, to te tysiące 
Czeczenów poszłyby rzekomo przez Czechy czy 
przez Austrię. No i tłumaczyłem, że to jest nieprawda, 
ale oni nie wierzyli, więc zacząłem ich zapraszać na 
naszą zewnętrzną granicę, Panie Senatorze. I oni po 
wizycie w Terespolu, po wizycie na naszej wschod-
niej granicy, opowiadają do dziś, że jest to po prostu 
najlepiej chroniona granica w Unii Europejskiej. Cóż, 
ja się cieszę z tego, że panuje taka opinia. I właśnie 
skutkiem tej opinii są wnioski naszych kolegów nie-
mieckich, aby przyjmować ich na praktyki i uczyć, 
jak to się robi. To jest dla mnie najwyższa nagroda. 
To wszystko.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak.
Pan senator Czerwiński.

Wicemarszałek Adam Bielan:

To ja na prośbę pana senatora zapraszam pana 
generała tutaj, na mównicę.

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:
Panie Senatorze, jak jestem za pana plecami, to 

pan senator może się czuć bezpiecznie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Odpowiadam na pytanie o nasze zaangażowanie. 
Jeżeli popatrzymy na zewnętrzną granicę Unii 
Europejskiej… Federacja Rosyjska to 2 tysiące, gra-
nica z Białorusią, po części, to kolejne 2 tysiące, ka-
wałek… 3 tysiące… Czyli 3, 2, 5, 7… Naliczyłem 
9 tysięcy funkcjonariuszy, którzy ochraniają naszą 
zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Budżet Straży Granicznej to 1 miliard 200 ty-
sięcy. On jest tożsamy z budżetem Fronteksu, gdzie 
dzisiaj jest zatrudnionych czterystu kilkudziesię-
ciu funkcjonariuszy. U nas jest 15 tysięcy funkcjo-
nariuszy i 3 tysiące pracowników cywilnych. Tak 
więc możemy zobaczyć, jak ta nasza instytucja jest 
niedofinansowana. Albo jak rozpasana jest insty-
tucja europejska, w zależności od strony, z której 
popatrzymy.

My ochraniamy tę granicę wszystkimi naszymi 
siłami, to jest dla nas główne zadanie. I my robi-
my to dobrze. Szczególnie widać to na przykładzie 
Terespola. Prawie codziennie możecie państwo 
przeczytać różne informacje o tym, jak nie wpusz-
czamy obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej 
do Terespola. Dlaczego to robimy? Dlatego że nie 
spełniają oni wymogów kodeksu Schengen. Polska 
Straż Graniczna przestrzega przepisów, przestrzega 
prawa. Jeżeli się umawiamy z naszym partnerem 
europejskim, to my dotrzymujemy słowa. I jeżeli 
chodzi właśnie o tych obywateli, to aby wjechać 
do Polski, należy posiadać dokument uprawniają-
cy do wjazdu plus wizę. Informuję państwa, że oni 
tego nie posiadają. Nie mają wiz. Dlaczego nie mają 
wiz? Mają po drodze, w Rosji, ambasady wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, mają na Białorusi przed-
stawicielstwa, 14 przedstawicielstw dyplomatycz-
nych Unii Europejskiej. I jeżeli są osobami prześla-
dowanymi ze względu na cokolwiek, to na pewno 
w każdej ambasadzie Francji, Niemiec, krajów Unii 
Europejskiej taką wizę dostaną. Niestety, nie dosta-
ją. I wtedy próbują wjechać do Polski przez naszą 
granicę w Terespolu. I tylko jednym pociągiem. 
I jest to działanie celowe. Jest to działanie po to, 
abyśmy ich przyjmowali. My jako Straż Graniczna 
podchodzimy do tego ze zrozumieniem i jeżeli wi-
dzimy, że któraś z tych osób zasługuje na ochronę 
międzynarodową, to umożliwiamy złożenie wniosku 
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Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Generale, rozumiem, że współpraca, je-

śli chodzi o te kraje wschodnie, takie jak Litwa, 
Białoruś czy Ukraina, jest w miarę uregulowana 
i poprawna. Panowie na pewno jeździcie jednak 
na różnego rodzaju spotkania, konferencje. Jak do 
tej fali imigracji podchodzą szefowie służb gra-
nicznych innych państw zachodnich, państw Unii 
Europejskiej? Bo przecież panowie wykonują pewne 
przepisy, ustawy i uchwały narzucane przez par-
lamenty, przez polityków. No, wiadomo, jaka jest 
sytuacja w Niemczech i we Francji. Jak oni w roz-
mowach – czy to oficjalnych, czy to, jeżeli można 
spytać, kuluarowych – odnoszą się do tej sytuacji, 
która jest dla nich niewątpliwie trudna?

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:

Powiem panu tak: na konferencje to ja za często 
nie jeżdżę, ale uczestniczyłem w spotkaniach zarządu 
Fronteksu. Raz na kwartał w Warszawie bądź też 
gdzieś indziej, jeżeli jest to posiedzenie wyjazdo-
we, uczestniczę w takim spotkaniu, na którym są 
przedstawiciele wszystkich państw europejskich. Cóż, 
przedstawiciele starej Unii nie chcą o tym dysku-
tować, bo w zasadzie nie mają się chyba za bardzo 
czym cieszyć. Jeżeli chodzi o naszych niemieckich 
kolegów, to kuluarowo…

(Senator Jan Dobrzyński: Rozumiem, podobnie 
do nas.)

No właśnie, tak. Policja niemiecka ma bardzo trud-
ną sytuację, ponieważ jest tam masa migrantów, są 
stałe zagrożenia atakami terrorystycznymi. 

Wszystkie informacje, które miałem, przekazy-
wałem na bieżąco. Zeszły rok to był rok napraw-
dę wielkich wyzwań. Przypomnę: wizyta Ojca 
Świętego, szczyt NATO, ale też imprezy o podwyż-
szonym stopniu zagrożenia, o krytycznym zagroże-
niu, typu Przystanek Woodstock. Przekazałem tę 
analizę naszym niemieckim kolegom i, dzięki Bogu, 
u nas nic się nie stało, ale Niemcy zapobiegli zama-
chowi terrorystycznemu, który miał być na terenie 
ichniego festiwalu właśnie dla takich dzieciaków. 
Tak że… No, co tu mówić. Jeżeli chodzi – wie pan 
– o takie kontakty, to każdy jest racjonalny. Każdy 
kraj przede wszystkim kieruje się własnym intere-
sem, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? 
Pan marszałek Seweryński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Generale! Pytanie jest bardzo proste: czy były 
próby uruchomienia kolejnego kanału – kolejnego 
po włoskim i greckim – biegnącego także przez 
granice polskie? Bo to tak działa, że jeśli w ja-
kimś miejscu jest słaby punkt, to zaczyna się go 
wykorzystywać.

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:

To jest, Panie Senatorze, właśnie to, o czym 
mówiłem. Weźmy Terespol, gdzie w zeszłym roku 
granicę próbowało szturmować 800 Czeczenów na 
dobę. Kiedy mieliśmy do czynienia z tym takim 
miasteczkiem czeczeńskim, wszystkie media po-
kazywały adwokatów na granicy. Jakaś organizacja 
próbowała to popierać, a wszyscy święci, wszyscy 
działacze społeczni próbowali wywrzeć presję na 
Straż Graniczną, aby Straż Graniczna odstąpiła od 
swoich czynności. Ale my nie pękliśmy. Nie możemy 
pękać, bo nosimy mundur, przestrzegamy prawa, 
chronimy naszą granicę i realizujemy nasze zada-
nia. I dziś nie ma ich 800 na dobę, tylko jest ich 
60. I twierdzę, że oni próbują wjechać do Polski 
bezprawnie, bo tak jest. Twierdzę, że nasi koledzy 
z Białorusi, jeżeli tak mogę powiedzieć, nie dopeł-
niają swoich obowiązków. Bo to jest tak, jakbym 
ja w Polsce wpuścił do samolotu amerykańskiego 
polskiego obywatela, który nie posiada wizy ame-
rykańskiej. Cóż by się działo? Byłby to doskonały 
argument za tym, aby nie znosić wiz w stosunku 
do obywateli polskich, a linia lotnicza zapłaciłaby 
gigantyczną karę.

Jeżeli chodzi o inne kanały, Panie Senatorze, to 
ich nie ma. Oczywiście cały czas działamy, prowadzi-
my działalność operacyjną, wchodzimy w struktury 
przestępcze i zamykamy te kanały, ale one nie są na 
tyle niebezpieczne, aby można było mówić o dużych 
kanałach, o masowej imigracji. To jest tradycyjnie 
kierunek wietnamski. Wietnamczycy cały czas pró-
bują przypływać do Polski, ale to dotyczy tego krót-
kiego odcinka granicy Unii Europejskiej na wscho-
dzie, czyli Litwy – tam jest to najbardziej popularne. 
Oczywiście są też próby organizowania przerzutu 
Czeczenów przez zieloną granicę. Jest troszeczkę 
imigrantów z Azerbejdżanu i Turcji, np. Kurdów, ale 
to są niewielkie liczby.

Czy to wszystko, Panie Marszałku?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Dobrzyński.
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Senator Grzegorz Peczkis:

Ja mam tylko jeszcze jedno krótkie pytanie. Jeśli 
podejmuje się tych emigrantów czy rozbitków z peł-
nego morza, z tego przebitego pontonu, to co stoi na 
przeszkodzie, żeby dogadać się z którymś z państw 
afrykańskich i odstawiać ich do portów afrykańskich, 
a nie europejskich?

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:
Tak, Panie Senatorze, pan minister właśnie mówił 

o tym, że chcemy nawiązać kontakt z Libią. Jeżeli 
byłoby z kim dogadać się w Libii – bo dzisiaj w Libii 
jest kilka rządów, które wzajemnie się nie uznają – to 
byłoby to najprostsze. Mogliby nie wypuszczać tych 
migrantów od siebie z plaży, a jeszcze wcześniej nie 
wpuszczać ich do siebie z innych państw afrykań-
skich i ewentualnie – prawdaż? – można by było ich 
odstawić.

Jednak prawo morza mówi prosto: jeżeli mi-
grant zostanie wzięty na pokład jakiegoś statku, 
to w zależności od bandery ma prawo w tym kraju 
się stawić. Wrócę do tej opowieści z okresu świąt 
Wielkiejnocy, kiedy to niemieckie statki wyławiały 
licznie migrantów. Jeżeli pan popatrzy na zbliżenia 
na nośnikach elektronicznych, to zauważy pan, że 
na tych statkach nie było bander niemieckich. Były 
to statki wynajmowane z innych krajów, co na przy-
szłość zabezpieczyło naszego zachodniego sąsiada 
przed przyjęciem wyłowionych migrantów do siebie, 
np. do Hamburga.

(Senator Grzegorz Peczkis: A nie jest to rozpatry-
wane przez rząd np. włoski bądź grecki jako działanie 
na szkodę tego konkretnego państwa? Przecież to jest 
działanie szpiegowskie.)

To jest tak, że… Rząd grecki dzisiaj jest w mia-
rę zadowolony, bo jest już mały napływ, więc nie 
podejmuje działań w tym kierunku, tylko podejmu-
je działania w takim kierunku, żeby przyjmować 
ewentualnie migrantów do innych krajów, m.in. do 
Polski, w tym kierunku działa. Rząd włoski działa, 
owszem, też w tym kierunku, aby pozbyć się tych 
migrantów, których ma u siebie i nawet ma chytry 
plan, jak to rozwiązać, mianowicie da np. wizy mie-
sięczne i migranci się legalnie rozjadą po Europie. 
Nie wiem, co zrobi rząd włoski, bo oni niestety 
z nami nie rozmawiają, a jeżeli już, to rozmawiamy 
via Frontex. Ale oczywiście wszelkie niebezpie-
czeństwa związane z nielegalną migracją, handlem 
ludźmi, zamachami terrorystycznymi etc. pociągają 
ten ruch za sobą… No ale jak będę miał takie pra-
wo, żeby działać tam zgodnie ze wszystkimi moimi 
uprawnieniami, to wtedy może będę mógł na takie 
pytania odpowiedzieć.

Senator Michał Seweryński:

Panie Generale, nasza granica z państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej to granica wewnętrzna 
Unii.

(Komendant Główny Straży Granicznej Marek 
Łapiński: Tak.)

Czy to znaczy, że my jej w ogóle nie strzeżemy 
i pozwalamy na zupełnie swobodny wjazd do Polski 
od zachodu, od południa? Jak to wygląda?

Komendant Główny Straży Granicznej 
Marek Łapiński:
Panie Senatorze, nie mamy stałej kontroli granicz-

nej, co nie znaczy, że nie mamy granicy. Skoro mamy 
granicę, to realizujemy tam nasze zadania, kontrolu-
jemy i tygodniowo zatrzymujemy kilkanaście osób, 
kilkadziesiąt osób, które bezprawnie przekraczają 
naszą granicę.

Jeżeli chodzi o granicę z Niemcami, to po tym 
artykule, o którym mówiłem, Niemcy nas też prosili 
o to, aby Czeczenów, którzy z Polski licznie napłynęli 
do nich, kontrolować już na wyjeździe. Takie dyrekty-
wy dostałem od pana ministra i realizujemy je, czyli 
robimy kontrolę już w tym momencie. Jeżeli osoba 
z granicy, która złożyła wniosek o ochronę między-
narodową, nie zjawiła się w ośrodku dla uchodźców… 
Staramy się wychwytywać takie osoby już po drodze 
czy przy granicy zachodniej.

(Senator Michał Seweryński: Przepraszam. Mnie 
chodzi o wjazd do Polski.)

Do Polski, tak.
(Senator Michał Seweryński: Czyli to jest kon-

trolowane?)
Jeżeli chodzi o wjazd do Polski, to stojąc po pol-

skiej stronie granicy, kontrolujemy ruch w obie strony. 
Jeżeli widzimy pojazd, w przypadku którego z anali-
zy ryzyka wynika, że może nim jechać niepożądana 
osoba, to go zatrzymujemy. Oczywiście jeżeli mamy 
informacje o takich sytuacjach operacyjnych od in-
nych kolegów, to też to robimy. Robimy to na połu-
dniu, bo zatrzymywaliśmy i transporty z nielegalnymi 
migrantami… A w przypadku kierunku litewskiego 
robimy to w miarę systematycznie. Kooperujemy też 
ze służbami z tych państw, bo nie jest tajemnicą, że 
najłatwiej do tej pory było przekroczyć granicę ro-
syjską z Łotwą, Litwą czy Estonią. W tym momencie 
oni już byli na terenie Unii Europejskiej, więc nasze 
działania koncentrowały się też na tzw. przesmyku 
suwalskim.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie widzę więcej… 
A, pan senator Peczkis. Proszę bardzo.
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wyzwanie, to jest duże wyzwanie, jeśli chodzi 
o budowę tego kompleksu. Chociaż ja osobiście 
dlatego też zabieram głos, że jest mi trochę smut-
no, że ten obiekt powstaje właśnie tam, właśnie na 
miejscu dawnych terenów Gwardii, wielce zasłu-
żonego klubu sportowego, nie tylko jeśli chodzi 
o boks i piłkę nożną, z czego słynął, ale też jeśli 
chodzi o dyscyplinę, która jest mi bardzo bliska… 
Bo jak Zielona Góra, to wiadomo, Panie Generale, 
że Falubaz Zielona Góra…

(Komendant Główny Straży Granicznej Marek 
Łapiński: I pływanie…)

Zapraszam do oglądania, na spotkanie przy każ-
dej okazji, jeżeli pan będzie wizytował… Dużo 
kibiców to też osoby, które pracują u pana. Ale jest 
mi smutno, dlatego że te obiekty były kiedyś wy-
korzystywane, tętniły życiem sportowym. Później 
były jakieś tam rozterki, kiedy powstała Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i zaczął się kon-
flikt. Ja niedawno też tam pojechałem, ponieważ 
uczestniczyłem kilka razy w zawodach żużlowych. 
Łezka się kręci, bo będąc w Warszawie, akurat 
trafiałem na te zawody, które jeszcze kilkanaście 
lat temu się odbywały, i muszę powiedzieć, że cie-
szyły się wielką popularnością. Ten obiekt do dzi-
siaj istnieje. Napis „Gwardia” jeszcze jest. To tak 
naprawdę historyczny napis. Może go zlicytować 
na rzecz jakiegoś dobrego czynu. Szkoda, że akurat 
tam to powstaje, a nie powstały obiekty sportowe. 
Ale cenne jest to, że państwo zrobili bardzo mądrą 
umowę, że w razie czego, w razie jakichkolwiek 
zmian ta ziemia o znacznej wartości dzisiaj, bo to 
jest bardzo dobra lokalizacja, zawsze będzie wła-
snością naszej Rzeczypospolitej, to znaczy miasta, 
bo to są tereny miejskie, i wróci do naszych zaso-
bów. To na pewno jest bardzo cenne.

Szkoda, bo jak przygotowywałem się do dzisiej-
szego posiedzenia Senatu i zobaczyłem lokalizację, 
to w myślach widziałem jeszcze znane nazwiska 
sportowe. Jest tutaj też prezes klubu z Torunia, ale 
jest i świeżym senatorem, i świeżym prezesem, więc 
tyle nazwisk, co ja, nie pamięta. A jeździły tam takie 
sławy, jak Craig Boyce czy Roman Jankowski z Unii 
Leszno, który był wielokrotnym mistrzem Polski. 
I Rosjanie jeździli, np. Roman Poważny, i Węgrzy, 
np. Tihanyi, i inni. A więc na pewno łezka w oku 
się kręci.

Ja zagłosuję za. Trzymam kciuki za te wszystkie 
założenia i plany, żeby się dogadać z innymi państwa-
mi i żeby też być w dalszym ciągu wzorem chociażby 
dla takiej potęgi, jaką są Niemcy, która była budowana 
dużo wcześniej i za dużo większe pieniądze. Tego 
panu generałowi i ministrowi życzę. I jeszcze raz 
zapraszam do Zielonej Góry. Być może spotkamy się 
16 maja podczas waszego święta, o co gorąco proszę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Panie Generale.
(Komendant Główny Straży Granicznej Marek 

Łapiński: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Panie Generale! Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować, Panie Generale, za to… 

Jest pan generał?
(Komendant Główny Straży Granicznej Marek 

Łapiński: Jestem, jestem.)
Jest. Przepraszam. Siedział pan w innym miejscu.
Ja jestem z Zielonej Góry, Panie Generale. Chcę 

podziękować za to, co pan powiedział, a także chcę 
podziękować za to, co pan zrobił i robi dla nasze-
go Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
który, z tego, co wiem, jest jednym z najlepszych 
w kraju. Wiem, że pan go chwali i że lubi pan moje 
rodzinne miasto, czyli Zieloną Górę. Taki sygnał 
dostałem od wielu kolegów, którzy pracują tam od 
wielu lat, którzy, jak widać, też są czujni i oglądają 
transmisję, bo kazali pana generała serdecznie po-
zdrowić. Mam nadzieję, że 16 maja, kiedy jest świę-
to Straży Granicznej, zorganizuje pan być może 
w tym oddziale centralne obchody tego święta. 
Będzie to na pewno duże wyróżnienie dla tych 
ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują, bo granica 
jest spora, wyzwań było dużo. Ten cały proces, 
który ci ludzie przechodzili, pan dobrze wie, że 
nie był łatwy, a dzisiaj są oni, można powiedzieć, 
wzorem dla innych.

Co do Fronteksu raczej nie mamy żadnych kon-
trowersji, aczkolwiek sam Frontex, jak tu słyszeli-
śmy, też jest kontrowersyjny, chociażby z uwagi na 
nieprzejrzyste działania związane z emigrantami. 
To znaczy jest on posądzany właśnie o to, że jest 
taką furtką, takim pomostem, że emigrantów bez 
żadnej kontroli dostarcza się na terytoria innych 
państw. Ale też to zostało w jakiś sposób wyja-
śnione, że dzisiaj innej możliwości nie ma, bo nie 
ma porozumienia z innym państwem, ale też prawo 
morza stanowi, że trzeba wszystkim ludziom udzie-
lić pomocy bez względu na to, czy mają paszport, 
wizę i jaki mają kolor skóry. Mam nadzieję, że te 
kwestie będą regulowane. Sama liczba pracujących 
tutaj osób – tj. około tysiąca do 2020 r., z tego, co 
tutaj pan minister powiedział – to też jest duże 
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zideologizowanej polityki w tym zakresie. I to jest 
wyzwanie niewątpliwie dla rządu polskiego, to jest 
wyzwanie dla przywódców innych państw człon-
kowskich, to jest również wyzwanie dla Brukseli, 
Komisji Europejskiej – jak przeciwdziałać w sposób 
mądry, humanitarny, a jednocześnie skuteczny. I to 
jest ogromne wyzwanie.

Polska w tym zakresie może odegrać istotną rolę 
w Unii Europejskiej. Świadomie pytałem pana gene-
rała Łapińskiego o poziom naszego wkładu w ochronę 
wspólnych granic europejskich. Jest on niemały. Pan 
generał przywołał liczbę 9 tysięcy funkcjonariuszy 
bezpośrednio zaangażowanych w strzeżenie tego 
odcinka naszej granicy, co wiąże się z określony-
mi kosztami, które również polski podatnik ponosi, 
więc jest to ewidentny wkład nasz, państwa polskiego, 
Polaków w działania czy wspólne przedsięwzięcia 
Unii Europejskiej. I dlatego Polska… Pan generał 
sam wspomniał, że najwyższym uznaniem dla pana 
generała i Straży Granicznej jest to, że funkcjona-
riusze odpowiedzialni za ochronę granic z innych 
krajów chcą się szkolić w Polsce. Polska ma znaczący 
dorobek w tym zakresie, dorobek, który może słu-
żyć innym, i to jest niewątpliwie tytuł m.in. do tego, 
żeby polski rząd w tej sprawie odgrywał rolę istotną 
i żebyśmy wyszli z pewnej albo naiwności, albo ide-
ologizacji problemu, tylko zderzyli się z tym i stanęli 
w prawdzie.

Trzeba wspomnieć także o tym, że mówi się tutaj 
o napływie z Bliskiego Wschodu, ale my również – 
czy przede wszystkim – będziemy mieli problem… 
Potwierdzają to wszystkie analizy i analitycy, że głów-
nym kierunkiem ruchów migracyjnych do Europy bę-
dzie Afryka, Afryka, która się w tej chwili niezwykle 
dynamicznie rozwija demograficznie. Przy obecnym 
dostępie do technologii, możliwości wymiany infor-
macji możemy mieć do czynienia z sytuacjami, które 
będą zjawiskami niekontrolowalnymi. Również z tego 
punktu widzenia obecność w Warszawie, pod tak 
zacnym adresem, Racławicka 132, agencji Frontex 
ma istotne znaczenie. I miejmy nadzieję – a wyrażam 
tutaj pewien optymizm – że jednak zdrowy rozsądek 
i racjonalne podejście do problemu, który stoi przed 
Unią Europejską, ostatecznie zwyciężą, i miejmy na-
dzieję, że również Straż Graniczna, która podejmuje 
wiele działań… 

Pan generał o tym nie wspomniał, bo my o to nie 
pytaliśmy, ale chociażby u mnie w okręgu – mówię 
tutaj o północnym Mazowszu – funkcjonariusze rów-
nież mają pewne czynności kontrolne w stosunku np. 
do cudzoziemców, którzy legalnie pracują na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. I są obszary w Polsce, 
jak np. północne Mazowsze, ściślej rzecz ujmując, 
powiat płoński, gdzie kilkadziesiąt tysięcy obywateli 
Ukrainy pracuje sezonowo przy pracach polowych 
czy w obszarze rolnictwa. To też są zadania, które 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

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

Ministrowie! Panie Generale! Szanowni Goście!
Ja też się chcę przyłączyć do podziękowań dla 

ministerstwa spraw wewnętrznych i dla Straży 
Granicznej, a czynię to z sentymentem, bo mój dzia-
dek stryjeczny, brat mojego dziadka, był funkcjona-
riuszem Korpusu Ochrony Pogranicza, komendan-
tem w Ostrogu. W Miednoje w 1940 r. został zabity 
– zamordowany strzałem w tył głowy – dzieląc los 
ponad 20 tysięcy polskich oficerów i pracowników 
administracji państwowej, którzy w tym ludobójstwie 
zginęli.

Wysoka Izbo, Frontex powstał w zupełnie in-
nych realiach, nazwijmy to, politycznych w Unii 
Europejskiej, bo powstał w połowie dekady lat 
dziesiątych obecnego wieku. Była to jedna z takich 
agencji, które miały koordynować w jakimś obszarze 
politykę państw europejskich. W tej chwili należy się 
cieszyć, że jedna z tych istotnych agencji unijnych bę-
dzie miała siedzibę, i to trwałą siedzibę, w Warszawie. 
I to w bardzo zacnym miejscu – mówił o tym szeroko 
pan minister. Rzeczywiście Racławicka 132 to jest 
adres bardzo zacny dla ludzi, którzy wiedzą, co to 
za adres. Będzie tam również wiele ważnych insty-
tucji mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa 
polskiego.

Trzeba powiedzieć, że po tych wypowiedziach 
i pana generała, i pana ministra rzeczywiście mam 
wątpliwości, czy ta instytucja – która jest niewątpli-
wie potrzebna, a która ma takie kompetencje, jakie 
ma, i realia polityczne w ramach Unii Europejskiej 
są w tej chwili takie, jakie są – jest w stanie udźwi-
gnąć problem, który stoi przed całą Unią Europejską, 
dotyczący niekontrolowanego napływu imigrantów 
i przybyszów spoza terytorium Unii czy terenów 
Unii Europejskiej. To jest, Wysoka Izbo, bardzo 
poważny problem, problem, który ma bardzo różne 
skutki, bo ma skutki polityczne, ma skutki gospo-
darcze, ma skutki kulturowe, ma skutki społeczne, 
a dzisiaj zostały opublikowane badania niemieckie, 
które pokazują, że ma również skutki sanitarne. Nie 
jest tajemnicą, że poziom dostępu do usług zdrowot-
nych mieszkańców Unii Europejskiej i dostępność do 
usług zdrowotnych przybyszów do Unii Europejskiej 
to są dwa różne światy, i to również rodzi określone 
skutki. A więc widzimy, że stajemy przed bardzo 
poważnym problemem, przed bardzo poważnym pro-
blemem, który wymaga daleko idącej współpracy, 
ale również – przede wszystkim – rozsądnej, a nie 
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(senator J.M. Jackowski) packim oddziale, najlepszym w Polsce, w Europie, 
a nawet na świecie. Wyśmienicie władają kilkoma 
językami. Mało tego, Państwo Drodzy, obserwuję… 
W Karpackim Oddziale Straży Granicznej jest naj-
lepsza brygada antyterrorystyczna. Może panu gene-
rałowi Łapińskiemu nie wypadało powiedzieć, że oni 
ciągle są wysyłani do krajów bałkańskich, aby strzec 
porządku. Może nie wypadało mu tego powiedzieć. 
Nie wypadało mu powiedzieć, że ta brygada antyter-
rorystyczna jeździ po całej Polsce, aby likwidować 
gangi narkotykowe. To, co media podawały ostat-
nio… Byli właśnie w Zielonej Górze, aby zlikwido-
wać takie gangi. Ja naprawdę jestem spokojny, Panie 
Senatorze Jackowski, że oni wyśmienicie dadzą sobie 
radę. Wyśmienicie dadzą sobie radę. Naprawdę, jak 
obserwuję tych chłopaków, a wiele razy mogłem ob-
serwować… Kiedyś nawet mnie zaprosili i pokazali, 
jak w nocy te drony faktycznie oświetlają i identyfi-
kują, Państwo Drodzy, gdzie są imigranci.

Państwo Drodzy, ja mam do nas wszystkich taki 
apel i zarazem prośbę, bo wszyscy chwalimy, ale je-
śli chcemy, żeby funkcjonowała wyśmienicie Straż 
Graniczna i było bezpieczeństwo państwa, nie mo-
żemy zapomnieć o pieniądzach, środkach w budżecie 
dla bezpieczeństwa naszego kraju. Mało tego, prze-
cież ja jestem wyśmienicie zorientowany… Trzeba 
kupić nowe helikoptery, bo faktycznie w tych miej-
scach, gdzie były, poprzednia ekipa polikwidowała 
i w związku z tym na to naprawdę trzeba pieniędzy.

Ja powiem tak, na ręce pana ministra Jakuba 
Skiby… Proszę złożyć podziękowania dla tego po-
twornie atakowanego ministra Mariusza Błaszczaka 
za to, że możemy spać spokojnie, że cała Polska, 
wszystkie polskie granice są zabezpieczone. A na 
ręce pana generała Łapińskiego… Naprawdę dzię-
kuję, Panie Generale, za ogromną pracę, którą zro-
biła Komenda Główna Straży Granicznej, aby te 
granice uszczelnić. Bo ja nie chcę wchodzić, po-
dobnie jak pan senator Jackowski, w historię kar-
packiego oddziału, ale dla mnie to był ogromny 
dramat, że się niszczy historię. Bo to się nazywa 
Karpacki Oddział Straży Granicznej im. Strzelców 
Podhalańskich, którzy walczyli pod Narwikiem, pod 
Tobrukiem, którzy szli pod Monte Cassino i walczy-
li także pod Monte Cassino o wolną i niepodległą 
Polskę. I po prostu za to, że tam wygrywa Prawo 
i Sprawiedliwość, w brutalny sposób – to była naj-
większa korupcja polityczna – likwidowano ten od-
dział. Likwidowano ten oddział. Ja wiem, że nasze 
przemówienia oglądają także cywilni pracownicy 
i funkcjonariusze Straży Granicznej, i na pewno 
dołączają się do tych podziękowań, bo ja wiem, jak 
oni podchodzą… Powiedzieli, że nie było takiego 
ministra, takiego komendanta, którzy w tak ogrom-
ny sposób… Bo, Państwo Drodzy, Straż Graniczna 
podlega obecnemu tu ministrowi Jakubowi Skibie. 

państwo monitorujecie, w imieniu państwa polskiego 
macie określone zadania w tym zakresie. Chciałbym 
tutaj również za tę codzienną służbę, za te codzienne 
działania przekazać podziękowania na ręce i pana 
ministra, i pana generała jako komendanta. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Ministrowie! Panie Generale!
Podobnie jak wszyscy, ja też złożę później podzię-

kowania. Jednak wszyscy musimy być świadomi tego, 
jaki stan bezpieczeństwa polskich granic zastał rząd 
Prawa i Sprawiedliwości, na czele z panem ministrem 
Błaszczakiem, szefem MSWiA, i panem ministrem 
Jakubem Skibą. Za poprzedniej koalicji, PO-PSL, 
zapadały decyzje ogromnie polityczne. Faktycznie 
w sposób nieuzasadniony ekonomicznie likwidowano 
niektóre cudowne oddziały. Mam na myśli Karpacki 
Oddział Straży Granicznej – zlikwidowano taki od-
dział, który w rankingach w Europie był, powiedzmy, 
na trzecim miejscu. Nie patrzono, że została otwarta 
cała południowa granica. Nie patrzono w ogóle na to, 
co badania statystyczne i fakty wskazywały – że naj-
większy przerzut kobiet, broni, a także narkotyków, 
że największa liczba uchodźców z Afryki, z Ukrainy 
przechodzi przez granicę południową. Nie patrzono 
w ogóle na to, że Nowy Sącz i karpacki oddział bardzo 
mocno były powiązane z prokuraturą okręgową, ani 
na to, że oddział dostosowany był do pobytu zatrzy-
manych imigrantów. Państwo Drodzy, to były decyzje 
naprawdę ogromnie polityczne. I dzisiaj trzeba po-
dziękować panu ministrowi Jakubowi Skibie, panu 
generałowi Łapińskiemu, że pierwszą decyzją, jaka 
została podjęta, zapewniono powrót Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej, aby uszczelnić całą po-
łudniową granicę. I to się wyśmienicie udało. To, co 
tu wspomniał pan generał Łapiński… Panie i Panowie 
Senatorowie, faktycznie w ostatnim czasie zatrzy-
mywane są tiry, w których są przewożeni z Afryki 
imigranci do Polski. I naprawdę trzeba podziękować, 
że otwierają te tiry i ratują życie tych ludzi, których 
zdrowie jest w stanie krytycznym.

Powiem więcej. Obserwuję Straż Graniczną i nie 
mam takich obaw, jakie ma senator Jackowski. Ta 
straż jest wyśmienicie wyszkolona. A bezpieczeń-
stwo Frontex… Ja naprawdę nie mam obaw, oni so-
bie wyśmienicie dadzą radę. Są to ludzie o wysokich 
kwalifikacjach, młodzi oficerowie. Mówię o kar-
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(senator S. Kogut) Wicemarszałek Adam Bielan:

Jeszcze pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Kolego Stanisławie, Kibicu Piłkarski, 

Kolejarzu, ja ministerstwa nie chwaliłem…
(Senator Stanisław Kogut: A to źle, to źle.)
…ale chwaliłem ludzi, którzy pracują przez wiele 

lat, nie patrząc na podziały polityczne, nie patrząc na 
ministrów, którzy wykonali naprawdę wiele pracy, 
wkładając serce w tę służbę i nosząc ten mundur. I nie 
robiłem tu polityki, bo nie o tym była mowa, Drogi 
Senatorze. Dziękuję.

(Senator Stanisław Kogut: A, już nie chcę zabierać 
głosu.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 572, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 572 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Margaretę Budner, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Margareta Budner:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, które odbyło się 
w dniu wczorajszym i na którym komisja pracowała 
nad ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Obecny na posiedzeniu pan minister Piotr 
Gryza przedstawił przedmiot omawianej ustawy. 
Wprowadza ona wiele zmian, które można tema-
tycznie podzielić na 2 zasadnicze grupy. Pierwsza 
grupa obejmuje tworzenie i funkcjonowanie rejestrów 
medycznych, a druga obejmuje różne aspekty elek-
tronicznej dokumentacji medycznej.

Jeśli chodzi o pierwszą grupę zmian, dotyczą-
cych rejestrów medycznych, to ta ustawa określa 
budowę tychże rejestrów. Będą one tworzone przez 
ministra zdrowia na wniosek określonego podmiotu 

I oni naprawdę mówią, że jest ogromna, ogromna 
radość u funkcjonariuszy, że to ogromne zabezpie-
czenie… I naprawdę nie zapomnijmy o tych pie-
niądzach w budżecie państwa, aby dofinansować… 
Ja mówię na przykładzie karpackiego oddziału, bo 
kolega… Cieszę się, że kolega senator sekretarz z PO 
tak ogromnie chwali nasze ministerstwo i naszych 
ludzi. Ogromnie się cieszę, Kolego Robercie, bo… 
To nie jest temat żużla, ja widzę, jak na quadach 
jeżdżą, na wielu innych rzeczach… I w związku 
z tym, skoro już jest takie ogromne poparcie, to 
chyba przy budżecie ręka pójdzie w górę.

Tak że, Panie Ministrze, Panie Generale, serdecz-
nie dziękuję w imieniu Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej im. Strzelców Podhalańskich. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Ale o tym pan senator 
nic nie mówił.)

(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-
stowania.)

(Senator Robert Dowhan: W trybie sprostowania.)
(Głos z sali: Brawo!)
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, tak, proszę, w trybie sprosto-
wania.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Mam wrażenie, że pan senator Kogut chyba nie 

do końca zrozumiał intencje mojej wypowiedzi…
(Senator Stanisław Kogut: Zrozumiałem.)
…ponieważ ja nie miałem żadnych wątpliwości, 

i absolutnie ich nie okazywałem w moim wystąpieniu, 
co do tego, że Straż Graniczna nie da rady, wyrażałem 
natomiast obawy co do tego, czy Unia Europejska 
jest w stanie stworzyć, jako Unia Europejska, system 
rozwiązujący kryzys, który w tej chwili trwa w Unii 
Europejskiej i który, według wszelkich znaków na 
niebie i ziemi, będzie się nasilał. I tylko w tym za-
kresie była moja wypowiedź. Absolutnie nie dawałem 
ani słowem, ani… nie miałem nawet cienia wątpliwo-
ści, że funkcjonariusze Straży Granicznej w sposób 
właściwy, modelowy, z pełnym poświęceniem i za-
angażowaniem realizują swoje codzienne zadania. 
I chciałbym to podkreślić bardzo dobitnie, bo, jak sam 
pan senator zauważył, słuchają nas zarówno funkcjo-
nariusze, jak i pracownicy cywilni Straży Granicznej, 
ale być może również i inni obywatele. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca M. Budner) Pan senator Tomasz Grodzki zapytał m.in. o przy-
czyny wydłużania terminów wprowadzania poszcze-
gólnych elementów systemu informatycznego oraz 
o zabezpieczenie środków finansowych na ten pro-
gram. Pan minister zapewnił, że środki finansowe 
z budżetu państwa były i będą zapewnione. Jeśli zaś 
chodzi o opóźnienia we wprowadzaniu poszczególnych 
elementów, to zapewnił, że kaskadowość wprowadza-
nia zmian zagwarantuje sukces wprowadzenia samego 
programu P1. Wcześniej była próba wprowadzenia tych 
zmian jednocześnie, ale zakończyła się fiaskiem.

W czasie posiedzenia komisji były omawiane rów-
nież problemy związane z samymi rejestrami medycz-
nymi, których obecnie w Polsce jest 6. Pan minister 
stwierdził, że obowiązek zarówno dostarczania da-
nych do poszczególnych rejestrów, jak i wymiany 
tych danych między rejestrami oraz doprecyzowanie 
finansowania tychże rejestrów poprawią i zwiększą 
możliwości ich tworzenia.

Ustawa na posiedzeniu Komisji Zdrowia zosta-
ła przyjęta jednogłośnie, bez poprawek, dlatego też 
ośmielam się prosić Wysoką Izbę o przyjęcie tejże 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sena-
tor sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam jedno pytanie, które niejako 

przewijało się tutaj, nasunęło mi się ono w trakcie 
czytania materiału, i drugie, na które nie wiem, czy 
pani będzie potrafiła odpowiedzieć, ale wtedy ewen-
tualnie skieruję je do pana ministra. Chodzi mi o to, 
czy w trakcie posiedzenia komisji było uzasadniane 
to, dlaczego akurat tak szczególnie jest traktowa-
ne przedłużenie terminu wprowadzenia programu 
e-krew. Czym szczególnym on się charakteryzuje, 
czemu wybrano akurat 31 grudnia 2019 r. na wydanie 
rozporządzenia w tej sprawie? Czy to było przedmio-
tem posiedzenia komisji?

I drugie pytanie. Ustawa reguluje dopuszczanie 
stosowania dokumentacji papierowej. Czy ma pani 
informacje… Czy ewentualnie było tematem posie-
dzenia komisji to, jakie ograniczenia wchodzą w ra-
chubę i generalnie kiedy dokumentacja papierowa bę-
dzie zastąpiona dokumentacją elektroniczną, w jakim 
terminie, według jakiego harmonogramu? Dziękuję.

w drodze rozporządzenia. Ustawa przenosi również 
funkcję administratora danych z ministra zdrowia 
na podmiot prowadzący dany rejestr medyczny oraz 
rozszerza listę podmiotów prowadzących rejestr 
medyczny o Narodowy Fundusz Zdrowia. Ustawa 
nakłada również obowiązek bezpłatnego przeka-
zywania danych do rejestrów przez usługodaw-
ców lub podmioty prowadzące rejestry publiczne 
i medyczne. Pozwala na przekazywanie informacji 
między poszczególnymi rejestrami, łączenie ich 
i korygowanie danych. W ustawie są również okre-
ślone warunki finansowania. Rejestry medyczne 
będą finansowane przez ministra zdrowia w ra-
mach środków przeznaczonych na programy po-
lityki zdrowotnej oraz poprzez dotacje celowe. To 
pokrótce tyle, jeśli chodzi o zagadnienie rejestrów 
medycznych.

Druga grupa zmian wprowadzonych tą ustawą 
obejmuje elektroniczną dokumentację medyczną. 
Ustawa doprecyzowuje samą definicję elektronicz-
nej dokumentacji medycznej, wyróżnia poszczególne 
elementy, takie jak e-recepty, e-skierowania oraz inne 
dokumenty, m.in. kartę wypisową, kartę od lekarza 
specjalisty do lekarza wypisującego skierowanie. 
Obecnie katalog usług elektronicznej dokumenta-
cji medycznej jest otwarty i będzie modyfikowany. 
Katalog ten jest zawarty w rozporządzeniu.

Następna zmiana wprowadzana w ustawie to 
przesunięcie terminu realizacji poszczególnych ele-
mentów projektu P1, czyli platformy elektronicznej, 
mianowicie przesunięcie obowiązku wystawiania e-
-recept na 1 stycznia 2020 r., e-skierowań – na 1 stycz-
nia 2021 r., a pozostałej dokumentacji elektronicznej 
– na 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie 
z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej 
służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta 
dotyczy przesunięcia terminu wdrożenia tzw. systemu 
e-krew do dnia 31 grudnia 2019 r.

Następna zmiana wprowadzona jest w ustawie 
– Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiana ta rów-
nież dotyczy wydłużenia okresu przejściowego, 
konkretnie jeśli chodzi o przekazywanie informacji 
zawartych w kartach urodzenia, kartach martwego 
urodzenia oraz kartach zgonu.

Podczas obrad Komisji Zdrowia omawiana ustawa 
nie budziła większych kontrowersji. Pani legislator 
zwróciła uwagę na to, że definicja elektronicznej do-
kumentacji medycznej jest obecnie nieostra i wymaga 
wglądu do rozporządzenia. Pan minister sprecyzował, 
dlaczego obecnie ta definicja jest nieostra. Chodzi 
o to, o czym wcześniej mówiłam: obecnie katalog 
dokumentów medycznych jest otwarty i wymaga do-
mknięcia w przyszłości.



27
46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, w zasadzie większą część tego, 

o co chciałem zapytać, poruszył już pan senator 
Grabowski, ja jednak też o czymś wspomnę. Otóż 
jestem zaniepokojony tymi odległymi terminami 
wprowadzenia pewnych uregulowań, bowiem, jak 
powiedział tu kolega Grabowski, te karty chipowe 
na Śląsku już funkcjonują, i to od czasów AWS. 
W związku z tym mam pytanie: skoro tylko na Śląsku 
to funkcjonuje, i to nie najgorzej, to czy Śląsk po-
winien się czuć wyróżniony w związku z tym, czy 
dyskryminowany? Dziękuję.

Senator Margareta Budner:
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie 

chciałabym dyskryminować Śląska, ale… Myślę, że 
pan minister pomoże mi w odpowiedzi na to pytanie.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani senator? Nie.
Dziękuję pani bardzo.
(Senator Margareta Budner: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Piotr Gryza: Tak, jestem gotowy.)

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Państwo! Panie Senator! Panie Senatorze!
Postaram się odpowiedzieć na pytania, które zo-

stały zadane.
Sprawa dotycząca systemu e-krew. Tu ustawa 

przedłuża obowiązywanie rozporządzenia. Ta spra-
wa jest związana z tym, że po prostu system, który 
miał zostać wdrożony, będzie wdrożony troszeczkę 
później. To jest pierwsza sprawa.

Jeśli chodzi o terminy związane z elektronicz-
ną platformą wymiany i analizy dokumentacji me-

Senator Margareta Budner:

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o system e-krew, nie był on szcze-

gółowo omawiany na posiedzeniu komisji. Jeśli zaś 
chodzi o same przesunięcia w terminach, dotyczące 
nie tylko systemu e-krew, ale również np. skierowań 
czy recept, to, tak jak już wspomniałam, te zmiany 
będą wdrażane po kolei. I rok 2019 w przypadku e-
-krwi to nie jest największe przesunięcie. Największe 
przesunięcie dotyczy ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, w przypadku której jest przesunięcie do 
stycznia 2023 r. To stopniowe wprowadzanie zmian 
ma zapewnić większą płynność i, mam nadzieję, suk-
ces ich wprowadzania.

A jeśli chodzi o dokumentację papierową, to, jak 
wspomniałam, te przesunięcia, kiedy np. ma funk-
cjonować e-recepta… to jest granica, od której ma 
funkcjonować e-recepta. Ale będzie, jak zrozumia-
łam, wcześniej wdrożony certyfikat, i będzie termin, 
do którego będzie obowiązywać również recepta pa-
pierowa. Jeśli się mylę, to pan minister, jak myślę, to 
uzupełni.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam jeszcze jedno pytanie. Nie 

wiem, czy to akurat było przedmiotem posiedzenia 
komisji, ale jest to temat szczególnie mi bliski. Ustawa 
niejako wprowadza czy poszerza zakres operowania 
w systemie zdrowotnym formą elektronicznej wymia-
ny danych. Czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o śląskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, 
w którym, chyba jako jedynym w kraju, funkcjonu-
je już, i to od wielu lat, że tak powiem, ten system 
elektroniczny? I czy na etapie wdrażania ten sys-
tem będzie mógł być zaadaptowany niejako do… Bo 
wszędzie, w innych, pozostałych województwach, te 
systemy będą wdrażane niemal od podstaw, a w wo-
jewództwie śląskim taki system już funkcjonuje. Czy 
była na ten temat mowa? Jeśli nie, to pana ministra 
spytam, jak ten system będzie adaptowany, szczegól-
nie w województwie śląskim, w którym funkcjonuje 
już od wielu lat?

Senator Margareta Budner:
Nie, nie było mowy na ten temat, na temat od-

działu śląskiego.
(Senator Arkadiusz Grabowski: To będzie to py-

tanie do ministra.)
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(podsekretarz stanu P. Gryza) wane – jest na to zgoda – ze środków europejskich, 
z Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa”.

Pani senator, używając pewnego skrótu, w od-
powiedzi na pytanie pana senatora Grodzkiego 
powiedziała… My na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
mówiliśmy o tym, że w ramach programów opera-
cyjnych, regionalnych programów operacyjnych, są 
środki na to, żeby można było finansować inwesty-
cje podmiotów leczniczych w sprzęt informatyczny. 
Mówiliśmy też o tym, że komitet sterujący, który 
zajmuje się koordynacją prowadzenia programów 
operacyjnych finansowanych ze środków europej-
skich w zakresie zdrowia, określił rekomendacje 
w tym zakresie. To był jeden z pierwszych ruchów 
w roku 2016 – przyjęcie rekomendacji umożliwia-
jących inwestycje dotyczące elektronicznej doku-
mentacji medycznej.

Istotną, wartą dodania rzeczą jest to, że ustawa 
daje Narodowemu Funduszowi Zdrowia możliwość 
prowadzenia rejestrów. To jest największa baza da-
nych związana z polskim systemem ochrony zdrowia 
oparta na systemie sprawozdawczym. Dzięki możli-
wości tworzenia rejestrów medycznych będzie można 
wzbogacić tę bazę sprawozdawczą o dane analityczne. 
Co więcej, ustawa daje Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia prawo do otrzymywania danych z innych 
rejestrów medycznych. Dzięki temu – o tym wła-
śnie wspominała pani senator – Narodowy Fundusz 
Zdrowia może spiąć dane z wielu różnych rejestrów, 
jak również ze swojej podstawowej bazy sprawoz-
dawczej.

Ustawa porządkuje sposób finansowania rejestrów. 
Daje ministrowi zdrowia możliwość finansowania 
rejestrów w drodze dotacji budżetowej i sankcjonuje 
to, że część rejestrów, co jest przedstawione w uza-
sadnieniu do ustawy, jest finansowana w ramach po-
lityki zdrowotnej.

Takie całościowe podejście stwarza szansę na to, 
żeby rejestry rzeczywiście stały się istotnym źródłem 
informacji i dawały możliwość prowadzenia polityki 
zdrowotnej w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym 
również lepszego wykorzystania danych, które są 
zgromadzone w rejestrach medycznych. Największym 
rejestrem medycznym w Polsce jest Krajowy Rejestr 
Nowotworów dotyczący bardzo ważnego zagadnienia 
związanego z zapadalnością na choroby nowotworo-
we i z leczeniem chorób nowotworowych.

Warto tutaj powiedzieć coś o opracowywaniu map 
potrzeb zdrowotnych. Żeby te mapy zostały właści-
wie opracowane w zakresie chorób nowotworowych, 
trzeba było korygować dane z Krajowego Rejestru 
Nowotworów i uzupełniać je danymi z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Te mapy są niejako oparte na tych 
2 ważnych źródłach. W pewnych zakresach trzeba 
było te wszystkie dane korygować i uspójniać. Dzięki 
temu można mieć pełny materiał analityczny.

dycznej – w skrócie P1 – to ten projekt zakończył 
się niepowodzeniem. To znaczy nie tyle zakończył 
się… Po prostu ten projekt nie został zrealizowany 
w terminie, przede wszystkim ze względu na to, że był 
za duży. Zaplanowano budowę tego projektu poprzez 
taką strukturę macierzową: wyłoniono wykonawców, 
którzy odpowiadali za pewne funkcjonalności, ale te 
wszystkie funkcjonalności były ze sobą spięte. Nie 
udało się tego zrealizować i dlatego przyjęto inną 
koncepcję prowadzenia tego projektu, tj. etapami, to 
znaczy chodzi o to, by wykonać określone produkty 
całościowe. A całościowe produkty to np. recepta, 
skierowanie i wreszcie wymiana elektronicznej do-
kumentacji medycznej. Projekt uzyskał zgodę Komisji 
Europejskiej na fazowanie. to znaczy, że może on być 
finansowany w dwóch fazach. I to, co zostało zrobione 
do końca roku 2015, to jest pierwsza faza, a to, co bę-
dzie robione w latach kolejnych, to jest druga faza. Ta 
faza jest podzielona na etapy związane z produktami.

Ustawa wprowadza pewne rozróżnienie co do dat. 
Recepta papierowa na podstawie odpowiedniego przepi-
su – to jest art. 56 ust. 5 – nie później niż do 31 grudnia… 
Przepraszam, recepty mogą być wystawiane w posta-
ci papierowej do 31 grudnia 2019 r., ale poszczególni 
świadczeniodawcy będą musieli być przygotowani do 
wystawiania recept elektronicznych i do obrotu takimi 
receptami rok wcześniej. Przez ten rok będzie można 
sprawdzić, czy ten system będzie funkcjonował.

Podobny mechanizm funkcjonuje w przypadku 
skierowań. Skierowania mogą być wystawiane w po-
staci papierowej do 31 grudnia 2020 r. Usługodawcy 
są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej 
ministrowi zdrowia – CSIOZ jest tą właściwą jed-
nostką – gotowości podłączenia swoich systemów 
do elektronicznej platformy gromadzenia, analizy 
i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach 
medycznych, czyli P1, nie później niż do 31 czerwca 
2019 r. Ten czas między zgłoszeniem tej gotowości 
do systemu a obowiązkiem stosowania dokumentów 
elektronicznych ma umożliwić sprawne wprowadze-
nie tego rozwiązania, a także zabezpieczyć przed 
tym, żeby w tej dużej liczbie recept czy skierowań, 
bo w końcu to jest ogromna skala, nie było błędów.

Podobnie rzecz się ma w przypadku dokumen-
tów wydawanych na podstawie prawa o aktach stanu 
cywilnego. Przesuwamy tę datę do roku 2023, co 
się wiąże z tym, że projekt P1 na razie nie obejmuje 
tych dokumentów, a to ze względu na niepowodzenie 
dokończenia tego projektu, które miało miejsce pod 
koniec roku 2015. Należy etapami robić coś, co będzie 
działało, a następnie przejść do kolejnej fazy. Stąd 
biorą się te przesunięcia terminowe.

Środki na dokończenie fazowania projektu, środki 
inwestycyjne… Mamy nadzieję, że to będzie finanso-
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(podsekretarz stanu P. Gryza) z drugim nie stoi w sprzeczności. Mogę powiedzieć 
na marginesie, że w tej chwili jest przygotowywany 
program związany z e-dowodem, który w szerszej 
perspektywie powinien uwzględniać karty związane 
z każdym pacjentem. Przykładem jest tu oddział ślą-
ski czy województwo śląskie. System elektronicznej 
dokumentacji medycznej dotyczy wymiany tej doku-
mentacji, a także wymiany dokumentów takich jak 
recepta i skierowanie, tak żeby obieg dokumentacji 
odbywał się nie na bazie papieru, ale żeby wysta-
wiona recepta czy wystawione skierowanie były… 
żeby był dostęp dla każdego ze świadczeniodawców 
do systemu, w którym te dokumenty się znajdują. To 
by znacznie usprawniło obrót, a także usprawniło-
by możliwość rejestracji pacjenta na wybrane usługi 
związane ze skierowaniem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

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

Mam konkretne pytania dotyczące treści ustawy.
Pierwsze dotyczy przepisów wprowadzających. 

A mianowicie dlaczego odsunięte jest w czasie, do 
15 grudnia 2017 r., wejście w życie art. 4, w którym 
tak naprawdę tylko zmienia się, a właściwie odsuwa 
się datę wprowadzenia zmian do prawa o aktach stanu 
cywilnego? Dlaczego ten przepis, który ma na celu 
odsunięcie pewnej kategorii przepisów, przedłużenie 
w czasie – o, może tak jest lepiej – wchodzi tak późno, 
a nie z całą ustawą? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy art. 13 z ustawy matki, 
który został wycięty, usunięty. Mianowicie była tam 
delegacja dla ministra właściwego do spraw zdrowia 
do określenia formatów elektronicznej dokumentacji 
medycznej, warunków organizacyjno-technicznych, 
warunków dostępu itd. Kto teraz będzie określał te 
formaty? Bo tu został usunięty ten artykuł, a w jego 
miejsce… Jakby zbliżony do tego jest art. 13a, ale 
ujmuje on to bardzo wąsko, a mianowicie rozporzą-
dzenie ministra ma określić tylko rodzaje dokumen-
tacji elektronicznej, ale nie te wspomniane standardy. 
Czy to będzie oznaczało, że każdy, kto będzie chciał, 
będzie narzucał swoje standardy, tak że one będą 
niekompatybilne ze sobą?

I ostatnia kwestia, trzecie pytanie, dotyczy w ogó-
le nowej definicji elektronicznej dokumentacji me-
dycznej. Pytanie: czy ona jest szersza, czy jest węższa 
od poprzedniej? I kolejne pytane: co z tą dokumen-
tacją, która w tej chwili jest zaliczana do dokumen-
tacji medycznej? Bo nie ma żadnego przepisu przej-
ściowego, który by stwierdzał, że to, co do tej pory 

To dzięki uprawnieniu, o którym wspomnia-
łem, czyli otrzymywaniu danych z rejestrów przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, została stworzona taka 
możliwość. Co więcej, minister zdrowia w drodze 
rozporządzenia otrzymał delegację do tego, żeby 
w rozporządzeniu tworzącym rejestry medyczne 
wskazać podmioty, które powinny nieodpłatnie prze-
kazywać dane do wskazanego rejestru medycznego.

Mam nadzieję, że moje odpowiedzi są satysfak-
cjonujące.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Ministrze, chyba pominął pan… Chyba już 

się pan zorientował. Chodzi mi o województwo ślą-
skie i słynne karty chipowe. To jedyne województwo 
w kraju, gdzie mamy, że tak powiem, bazy danych 
i gdzie procedury medyczne są rejestrowane, a pa-
cjenci obsługiwani w oparciu o system. Jak to będzie 
teraz wyglądało? Czy nasz system będzie mógł być 
niejako z automatu wdrożony, wpięty w system in-
formatyczny budowany, jak rozumiem, w pozostałych 
częściach kraju? Czy on będzie w pełni funkcjonal-
nym systemem? Czy istniejący już od wielu lat sys-
tem będzie wymagał przemodelowania, przebudowy? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:
To są, można powiedzieć, 2 obszary. Karta, o któ-

rej wspomniał pan senator, służy przede wszystkim 
do potwierdzenia zaistnienia zdarzenia. A ustawa 
dotyczy innej kategorii dokumentów. Dotyczy recepty 
i skierowania oraz możliwości wymiany elektronicz-
nej dokumentacji medycznej zdefiniowanej w usta-
wie. Projekt rozporządzenia, który jest załączony do 
ustawy, mówi o tych właśnie dokumentach, czyli re-
ceptach i skierowaniach oraz dokumentach informa-
cyjnych związanych z leczeniem pacjenta w szpitalu 
czy u lekarza specjalisty, a także dokumentach odmo-
wy przyjęcia do szpitala. To jest inny obszar. Tu jedno 
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Czerwiński) dostosowuje to do praktyki, do życia. Tak zwyczajnie 
jest prościej. Ale jest jasne, że te standardy muszą 
zostać opublikowane, bo inaczej nie będzie można 
wymieniać dokumentacji medycznej.

Jeśli chodzi o datę wejścia w życie, to była po-
prawka sejmowa…

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, w międzyczasie… Ja jestem tro-
chę uczulony na poprawki sejmowe, szczególnie po 
tym, co się ostatnio działo. Dlaczego o tym mówię? 
Bo ustawa wchodzi w życie. Kiedy się daje inną datę 
wejścia w życie? Kiedy jest jakaś przyczyna. Ale 
ja nie znajduję żadnej przyczyny tego, że w prawie 
o aktach stanu cywilnego wydłużenie okresu, czyli 
pozostawienie starego stanu, jest wprowadzane dopie-
ro 15 grudnia, a nie od razu, kiedy wchodzi w życie 
cała ustawa. Właśnie nie widzę logicznej przyczyny, 
dlaczego jest to wyłączenie, jeśli chodzi o art. 8 pkt 1. 
Pewnie ktoś jakoś argumentował, dlaczego to jest 
wyłączane. Bo wie pan, czego ja się obawiam? Że zno-
wu poprawka sejmowa będzie taka, że tak uzdrowi 
ustawę, że nie będzie do zrealizowania, przepraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:
Nie, to jest związane z tym, żeby te akta stanu 

cywilnego mogły normalnie funkcjonować jeszcze 
przed datą stosunkowo odległą, czyli rokiem 2023, 
i żeby nie trzeba było wydawać odpowiednich rozpo-
rządzeń. To jest taka poprawka legislacyjna, która ma 
coś takiego umożliwić. Chodzi o to, żeby był czas na 
przygotowanie właściwego rozporządzenia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję… Aha, przepraszam, jeszcze 

chciałbym poinformować, że senator Maciej Łuczak 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o od-
nawialnych źródłach energii.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

jest dokumentacją elektroniczną, zgodnie z nowymi 
przepisami stanie się dokumentacją elektroniczną. 
Czy to jest jakby domyślnie potraktowane, czy też 
przykładowo będziemy musieli robić tu coś w ujęciu 
jednostkowym, tj. jakoś uwiarygadniać, uwierzy-
telniać tę dokumentację? Te 3 pytania, jak mówię, 
chodzi o kwestie przejściowe na linii: stare prawo 
– nowe prawo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! W tej chwili 

elektroniczna dokumentacja medyczna… Ta defini-
cja jest rozłożona na 3 akty: to ta ustawa, ustawa 
o prawach pacjenta i rozporządzenie o dokumentacji, 
które jest wydane na podstawie ustawy o prawach 
pacjenta. W rozporządzeniu ministra zdrowia wy-
danym na podstawie delegacji ustawowej wymienia 
się dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną, a w tym 
jeszcze zewnętrzną indywidualną. I elektroniczna 
dokumentacja medyczna miała dotyczyć zewnętrz-
nej dokumentacji indywidualnej, ale to się wiąza-
ło z analizą kilku aktów prawnych. Tutaj następuje 
znaczne uproszczenie, prostsze zdefiniowanie tego, bo 
definiujemy elektroniczną dokumentację medyczną 
jako dokumenty, na podstawie których otrzymujemy 
określone świadczenia, tzn. tutaj chodzi akurat o re-
ceptę i skierowanie, a także de facto są to dokumenty 
informacyjne, bo to jest karta informacyjna z leczenia 
szpitalnego – tak to jest w projekcie rozporządzenia 
– karta informacyjna od lekarza specjalisty do leka-
rza, który wystawił skierowanie, oraz karta odmowy 
przyjęcia do szpitala. De facto nie było do tej pory 
obowiązku wymiany elektronicznej dokumentacji 
medycznej, a te wszystkie informacje, które zawie-
rają się w tych 3 dokumentach informacyjnych, są 
zawierane w tej chwili w postaci papierowej. To jest 
jeden element.

Drugi element dotyczy standardów. Otóż danie 
kompetencji ministrowi zdrowia do tego, żeby wydał 
rozporządzenia określające standardy, okazało się 
niewykonalne w takim sensie, że te standardy mają 
bardzo szczegółowy wymiar techniczny czy techno-
logiczny i są związane z prowadzeniem projektu P1. 
Jednym z elementów tego projektu jest to, że żeby 
można było wymieniać dokumentację, trzeba ustalić 
standard wymiany. I to będą elementy prowadzenia 
tego projektu. Dlatego w tej chwili na ministrze zdro-
wia nie ciąży obowiązek zredagowania i wydania 
właściwego rozporządzenia, tylko te standardy są pu-
blikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
Zapewnia to bardziej sprawne działanie i de facto 
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Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

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

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Prezesie! 

Szanowni Państwo!
Mniejszość komisji złożyła 2 wnioski: wniosek 

o odrzucenie ustawy, a także wniosek zawierający 
2 poprawki.

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że pro-
cedowanie nad tą ustawą powinno budzić nie tyle 
zdziwienie, ile zaniepokojenie. Skoro według słów 
pana ministra przygotowywana jest na wrzesień duża 
nowelizacja ustawy o OZE, a nie wskazano żadnego 
pilnego powodu, dla którego trzeba cząstkowe zmiany 
wprowadzać natychmiast, to rodzi się pytanie, skąd 
taki pośpiech i o co chodzi. Otóż próbowaliśmy tego 
dociekać w czasie posiedzenia komisji, tym bardziej 
że, jak usłyszeliśmy, na posiedzeniu komisji sejmowej 
nie było żadnego z partnerów społecznych, żadnej 
reprezentacji przedsiębiorców, a nawet nie dopusz-
czono do tego, żeby prezes URE mógł zabrać głos. 
Wprawdzie przewodniczący komisji, poseł Suski, 
twierdził, że takie zaproszenie zostało wystosowa-
ne, ale zaprzeczał temu, proszę państwa, sam prezes 
Bando. Jak to się stało, że przedstawiciel tak ważnej 
instytucji nie mógł wziąć udziału w procedowaniu? 
I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nad tym wszystkim, 
co dotyczy ogromnych pieniędzy i bardzo dużej grupy 
przedsiębiorców, procedowano w Sejmie przez 2 dni, 
czyli w trybie, no, niesłychanie przyspieszonym, to 
musi to budzić poważne wątpliwości.

Niestety, złe obyczaje sejmowe wkradają się też 
do Senatu. Uniemożliwiono nam zadanie pytań po 
wypowiedzi prezesa URE, która była niesłycha-
nie krytyczna zarówno co do trybu, jak i celowości 
przeprowadzenia tego przedłożenia. Wypowiadali 
się też przedstawiciele Izby Gospodarczej Energetyki 
Odnawialnej i Rozproszonej, przedstawiciele 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 
przedstawiciele Związku Banków Polskich, a wła-
ściwie prezes tego związku. Wszystkie te podmioty 
zdecydowanie krytycznie odnosiły się do propozycji 
przedstawionych w tej nowelizacji. Kiedy chciałem 
zadać pytanie, dlaczego dane przedkładane posłom 
były nieprawdziwe, dlaczego nie pokazano prawdzi-
wych skutków finansowych dla cen końcowych ener-

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 568, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 568 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie 

rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój 
naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł ener-
gii poprzez zmianę systemu obliczania wysokości 
jednostkowej opłaty zastępczej. Jest ona elementem 
pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych 
certyfikatów oraz w perspektywie długoterminowej 
na zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym 
rynku.

Na wczorajszym posiedzeniu połączonych komi-
sji obecny był minister Piotrowski, prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, pan Maciej Bando, i przewod-
niczący komisji sejmowej Marek Suski.

W trakcie posiedzenia Biuro Legislacyjne zgłosiło 
2 poprawki. Pierwsza poprawka, poprawka o cha-
rakterze estetycznym, nie zyskała akceptacji rządu. 
Druga poprawka, dotycząca wprowadzenia przepisów 
przejściowych, również jej nie uzyskała.

W ramach dyskusji odnoszono się do 4 postula-
tów przedstawionych na piśmie przez organizacje 
zewnętrzne. Część postulatów Związku Banków 
Polskich, łącznie z przedstawionymi w tych postula-
tach dwiema propozycjami poprawek, została przejęta 
przez członków komisji jako tzw. wniosek mniejszo-
ści. 2 poprawki plus wniosek o odrzucenie ustawy 
w całości – takie były wnioski mniejszości. W wyni-
ku merytorycznej dyskusji rozwiano wątpliwości do-
tyczące zakresu omawianego tematu. W głosowaniu 
większość obecnych senatorów odrzuciła wniosek 
o odrzucenie ustawy i przyjęła wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Jeśli jest taka wola, to mogę teraz w szerszym 
zakresie powiedzieć o tym, czego dotyczy ta ustawa 
i jaki ma wpływ na dalsze losy polskiej gospodarki, 
a jeśli nie, to omówię to w późniejszym wystąpie-
niu. Pewnie częściowo zrobi to jeszcze obecny tu 
pan minister. Jeśli są jakieś pytania, to odpowiem, 
ale z mojej strony to chyba wszystko, jeśli chodzi 
o sprawozdanie z tego, co działo się na posiedzeniu 
komisji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)
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Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

(senator sprawozdawca M. Augustyn) klimatyczne to jest blef. I wobec tego rząd mówi: nie 
idźmy tą drogą, bo to kosztuje i naraża naszą ener-
getykę węglową na dodatkowe koszty.

Otóż z takim podejściem absolutnie nie można 
się godzić. Jeżeli ta ustawa zostanie wprowadzona 
w życie, to wspieranie energetyki odnawialnej zosta-
nie tak naprawdę postawione pod znakiem zapytania. 
Opłacalność tego sektora, która była gwarantowana 
odpowiednim poziomem wsparcia publicznego, zo-
stanie sprowadzona do rozmiarów minimalnych. Kto 
na tym zyska? Zyska paru gigantów energetycznych, 
państwowych gigantów energetycznych. Reszta na 
tym straci.

Wydaje się, że jest to przeciwne polityce unijnej. 
Jestem przekonany, że Unia Europejska może próbo-
wać przyglądać się tym przepisom ze szczególną wni-
kliwością, ażeby zapewnić realizację polityki unijnej 
w tym obszarze, którą zresztą uważam za słuszną. To, 
że jeszcze nie można wskazać takich krajów, które 
mają wyłącznie odnawialne źródła energii, jest praw-
dą. Ale prawdą jest też to, że są kraje, które postawiły 
sobie taki cel i mają wszelkie dane ku temu, żeby osią-
gnąć go w najbliższym czasie, w najbliższych latach.

Nie jest tak, że my jesteśmy skazani na tradycyj-
ną energetykę. Ona jest oczywiście potrzebna. W tej 
chwili jest niezbędna. Powinniśmy jednak posuwać 
się do przodu w rozwoju energetyki odnawialnej i sys-
tematycznie, na miarę naszych możliwości zwięk-
szać jej udział w dostawach energii. A ta propozycja 
przyczynia się do tego, że będziemy mieli proces 
odwrotny.

Jeśli wierzyć podmiotom, które tam były – a nie 
mamy powodów, żeby im nie wierzyć – i które przed-
stawiały swoje argumenty, to po wprowadzeniu w ży-
cie tej ustawy ogromna grupa firm może wypaść 
z rynku. W ten sposób udział odnawialnych źródeł 
energii w naszym miksie energetycznym zostanie 
zmniejszony.

To, najogólniej rzecz biorąc, są powody, dla któ-
rych złożyliśmy wniosek o odrzucenie ustawy w ca-
łości. Na wypadek gdyby ten wniosek nie zyskał 
poparcia większości, przedstawiliśmy propozycje 
poprawek, które są swojego rodzaju kompromisem 
między tym, co proponuje się w ustawie, a tym, co 
zapewniłoby choćby minimalny poziom opłacalności 
sektorowi odnawialnych źródeł energii.

Bardzo państwa proszę o refleksję nad tym, czy po-
winniśmy ulegać tradycyjnemu lobby energetycznemu 
i sprzeciwiać się w ten sposób polityce unijnej w za-
kresie promowania energetyki odnawialnej, niweczyć 
wysiłek wielu firm, które widząc, że idziemy unijną 
drogą, zainwestowały, a teraz mogą stanąć już nie na 
krawędzi – analizy skutków poprzednio wprowadzo-
nych przepisów, przynajmniej te, z którymi ja się ze-
tknąłem, pokazują, że już dzisiaj te firmy balansują na 
granicy opłacalności – bo po wprowadzeniu tych zmian 

gii, niestety nie dopuszczono do odpowiedzi na te py-
tania. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna, bo jak 
my możemy procedować, skoro nie dopuszcza się do 
odpowiedzi na kluczowe pytania. Na te pytania, które 
były zadawane, pan minister odpowiadał gładko, ale 
bardzo oględnie. Nie zawsze prawdziwie, co zostało 
potem przez partnerów społecznych wypunktowane, 
dosłownie wypunktowane: pan minister mówił w tej 
kwestii nie do końca prawdę, w tej całkowicie się 
mijał z prawdą itd.

To wszystko powoduje, że przedstawiamy 
Wysokiej Izbie ustawę, która budzi wątpliwości co 
do celu, ponieważ zdaniem uczestników posiedzenia, 
a szczególnie Urzędu Regulacji Energetyki, cel zało-
żony w tej ustawie w ogóle nie zostanie czy w małym 
stopniu zostanie osiągnięty, oraz co do metod, które 
zostały wybrane, i co do skutków, zwłaszcza co do 
skutków.

Proszę państwa, oprócz podwyżki cen energii, 
która niewątpliwie nastąpi, nasze wątpliwości – i to 
w stopniu większym, zdecydowanie większym aniżeli 
ten zaprezentowany w Sejmie – budzi sprawa umów 
już wcześniej zawartych. Pan minister twierdzi, że 
były one objęte jako umowy cywilnoprawne pewnym 
ryzykiem związanym z regulacjami, ale były zawie-
rane w określonych okolicznościach, w określonym 
stanie prawnym. Zatem należy się spodziewać, że 
przedsiębiorcy, którzy bardzo wyraźnie stracą na tych 
regulacjach, będą domagać się, ażeby im te straty 
były rekompensowane. Będą domagać się nie tylko 
w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. To prawda, 
że wprost, Panie Ministrze, tego typu regulacja nie 
jest objęta prawem unijnym, ale nie do końca wprost 
owszem jest, czego dowiódł przykład Francji. Taka 
ścieżka jest, taka ścieżka jest przetarta i taka ścieżka 
może być uruchomiona w przypadku przyjęcia tych 
przepisów. Będzie ona groziła Polsce poważnymi 
sankcjami.

Podnosiliśmy także kwestię tego, że jest to 
gwóźdź do trumny dla większości przedsiębiorstw 
produkujących energię z odnawialnych źródeł energii, 
zwłaszcza dla energetyki wiatrowej. Otóż ustalenie 
czy obniżenie tak bardzo poziomu opłaty zastępczej 
może spowodować, że w związku z wcześniejszymi 
przepisami, które już nałożyły dodatkowe obciążenia 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, produkcja 
z tych źródeł stanie się nieopłacalna.

Proszę państwa, sięgamy tutaj do sedna sprawy. 
Mianowicie, ten rząd jest źle nastawiony do kwe-
stii wspierania energetyki odnawialnej i wydaje się 
podzielać stanowisko, wyrażane tutaj przy pracach 
nad ustawą o OZE przez wiele senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, że wspieranie energetyki odna-
wialnej to jest jakaś gigantyczna pomyłka, a zmiany 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) teraz sprawozdaję to, co było na posiedzeniu komisji. 
Pytanie, dlaczego czegoś nie popełniono… Po prostu 
nie było to przedmiotem obrad komisji. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki był obecny na posiedzeniu naszej 
komisji i wypowiedział się. Niby nie jest prawdą… I to 
jest sprostowanie, bo tutaj kolega sprawozdawca… 
Proszę nie mieć do mnie pretensji, ale ja jako energetyk, 
jako doktor energetyki… No, gdyby pan był studentem 
pierwszego roku, oblałby pan egzamin, mówiąc takie 
rzeczy, jakie pan przed chwilą powiedział. Pomieszał 
pan – i to muszę sprostować, bo tego wymaga powaga 
tego miejsca, tej sali – kilka bardzo istotnych kwestii. 
Po pierwsze, powiedział pan, że może być tak, że ener-
getyka odnawialna przestanie…

(Senator Jan Rulewski: Ale przepraszam bardzo, 
to nie jest polemika. Pytanie zostało zadane.)

(Senator Tomasz Grodzki: Przed chwilą było py-
tanie. Polemikę będzie pan miał okazję…)

Jeśliby pan kolega senator…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę… 

Proszę, proszę.)
…pozwolił mi na dokończenie pewnych…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…to ja w ramach sprawozdania chciałbym coś 

powiedzieć.
(Senator Jan Rulewski: Proszę odpowiedzieć na 

pytanie pana senatora Napieralskiego, a nie mówić, co 
pan myśli o panu Augustynie. Tego też wysłuchamy.)

(Senator Czesław Ryszka: Odpowiada na pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Panie Senatorze, pan jest znany z licznych wystą-

pień takich impulsywnych…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę nie komentować, proszę nie komentować. Pan 
senator Grzegorz Napieralski zadał pytanie i uzyskał 
na to pytanie odpowiedź. Ale rozumiem, że pan se-
nator pragnie jeszcze coś dodać tak ogólnie. Tak? To 
bardzo proszę w kilku zdaniach.)

Chodzi o sprostowanie wypowiedzi mojego po-
przednika.

Proszę państwa, jeżeli mówimy o tym, że energe-
tyka, w szczególności wiatrowa…

(Senator Grzegorz Napieralski: Pani Marszałek, 
ale mamy teraz odpowiedzi na pytania. Panie 
Senatorze, pana opinia i sprostowania są oczywiście 
bardzo ważne, ale to proszę w ramach dyskusji… 
A teraz proszę o odpowiedź.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
pan senator sprawozdawca…)

(Senator Czesław Ryszka: Uniemożliwiacie odpo-
wiedź. Co jest?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, pan senator sprawozdawca… 

Przecież nigdy nie zabraniam panom senatorom spra-

znajdą się poniżej progu opłacalności, co potwierdzili 
przedstawiciele Związku Banków Polskich. Więc to są 
silne argumenty za tym, ażeby teraz odrzucić tę ustawę. 
Zapewniam państwa, że nikomu nie stanie się żadna 
krzywda. A jeżeli pan minister serio mówił o tym, że już 
we wrześniu będziemy mieli do czynienia z przepisami 
regulującymi na nowo ten rynek, to wtedy będzie oka-
zja, żeby do tej kwestii wrócić, ale w sposób przemyśla-
ny, z zachowaniem normalnej ścieżki legislacyjnej, bez 
podejrzeń, że jakieś lobby wywarło wpływ na kształt 
przepisów i że interesariusze nie mieli szans zabrania 
głosu w tak bardzo ważnej sprawie. A już zupełnym 
skandalem jest to, że, powtórzę, prezes najbardziej za-
interesowanego urzędu nie mógł uczestniczyć wcześniej 
w pracach nad tymi regulacjami. Dlatego apeluję przede 
wszystkim o refleksję, o głosowanie za odrzuceniem tej 
ustawy, a jeżeli nie, to o przyjęcie wersji kompromiso-
wej zawartej w poprawkach, które mniejszość komisji 
przedstawia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Napieralski. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Przepraszam, nie słychać… Ale przecież mam 

kartę.
(Głos z sali: Teraz, teraz.)
Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, był jakiś 

problem techniczny.
Dziękuję bardzo za możliwość zadania pyta-

nia. Mam pytanie do pana sprawozdawcy, senatora 
Peczkisa. Chciałem zapytać, Panie Senatorze, dla-
czego nie poproszono o wyrażenie opinii o oma-
wianym projekcie ustawy np. Urzędu Regulacji 
Energetyki? Dlaczego też nie poproszono o opinię 
Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej 
i Rozproszonej?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Pośle, ja mam do pana wielki szacunek, ale…
(Głosy z sali: Senatorze.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze.)
Przepraszam bardzo. …Panie Senatorze, ale pan 

wie, jaka teraz, w tym momencie jest moja rola. Ja 
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(wicemarszałek M. Koc) stały kilkuprocentowy zapas, powyżej 5%, energii 
wytwarzanej w stosunku do energii pobieranej. To 
jest odpowiedź ewidentna, bazująca na liczbach. To 
po pierwsze.

Po drugie. Gdyby było tak, jak pan mówi, że ta 
energia np. wiatrowa albo solarna byłaby w stanie 
zrekompensować braki energii pochodzącej ze spa-
lania węgla, to prawdopodobnie, jako naród całkiem 
niegłupi, poszlibyśmy w tym kierunku.

Ale jeśli otworzymy… Są w internecie dane, wy-
kresy bieżącego wytwarzania energii przez gospo-
darkę niemiecką. Oni rejestrują bieżące wytwarzanie 
energii. Jeśli pan spojrzy na poszczególne dni grudnia 
2013 r. i grudnia 2015 r., to odkryje pan taką oto za-
leżność, że w grudniu 2013 r. przez 7 dni, a w grudniu 
2015 r. przez 5 dni nie wiał wiatr i nie świeciło słońce. 
W związku z tym czy zdecydowałby się pan na taką 
stabilność w grudniu – kiedy ta energia jest ludziom 
potrzebna, np. do ogrzewania – w przypadku której 
nie ma pan energii w gniazdku?

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek, jeśli chodzi o odpowiedź na 

drugie pytanie, to czy można by prosić, żeby jed-
nak odpowiedział… żeby ustosunkował się pan se-
nator sprawozdawca, doktor od energetyki, do słów 
inżyniera nie od energetyki, czy jest prawdą to, że 
my sprowadzamy olbrzymie ilości energii w postaci 
10 miliardów m3 gazu ziemnego, chyba teraz już 3 mi-
liardów m3 ciekłego. I myślę, że czasami sprowadza-
my też energię elektryczną. Jak to się ma do pańskiej 
wypowiedzi o tym, że mamy nadmiar energii?

Senator Grzegorz Peczkis:
Chciał pan, żebym odpowiedział jako doktor, 

więc jako doktor odpowiedziałbym panu w ten spo-
sób: sprowadzany gaz nie jest energią, ale paliwem. 
Koniec odpowiedzi.

(Senator Jan Rulewski: Ale to jest energia.)
Jako doktor nauk technicznych gwarantuję panu, 

że jest to paliwo, a nie energia.
(Senator Jan Rulewski: Zgoda.)
Mało tego, powiem panu, że 1/3 tego paliwa nie 

jest przetwarzana celem uzyskania energii, ale celem 
uzyskania np. nawozów sztucznych. I również, jako 
doktor… Czyli tu z energią rozjeżdżamy się zupełnie. 
Może być to paliwo, ma pan rację. Jeśli władujemy to 
do pieca i spalimy, i odzyskamy energię, to będzie to 
paliwo, ale w tym przypadku paliwem nie jest.

Odpowiedź na pytanie drugie. Czy prawdą jest… 
My energię sprzedajemy za granicę, myśmy ratowali 
naród niemiecki przed problemami, sprzedając im 
energię. Ale energię też kupujemy, np. mamy umo-
wy dwustronne z Litwą, jednak to nie są te ogromne 
ilości… Technicznie rzecz ujmując, musiałby mnie 

wozdawcom swobodnie się wypowiadać. Ja również 
nie chcę tutaj…

(Senator Grzegorz Peczkis: Pani Marszałek, ja 
w takim razie odstąpię teraz od sprostowania. W swo-
im czasie odpowiem na to pytanie…)

Dobrze.
(Senator Grzegorz Peczkis: …przedstawię argu-

menty, bardzo rzeczowe, merytoryczne, nie powołując 
się na emocje i na jakieś absolutnie i niewątpliwie…)

Dobrze, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Mam nadzieję, że nie spotka mnie przygoda nie-

udzielenia odpowiedzi, jak to wskazywał – może 
niesłusznie – pan senator Augustyn. Zadam panu 2 
pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy na posiedzeniu 
komisji rozważano złe skutki poprzedniej nowelizacji 
ustawy, która zmieniła system opodatkowania po-
wierzchni urządzeń do energetyki wiatrowej.

I drugie. Wychodząc nawet naprzeciw temu, żeby 
zachować kondycję energetyki węglowej… Czy nie 
uważa pan – czy na ten temat nie dyskutowano? – że 
wobec braku rozwijającej się polskiej energii nale-
żałoby jednak tym dodatkowym źródłem, które by 
uzupełniało energię, uczynić energię OZE?

(Senator Grzegorz Peczkis: Na pierwsze…)
Jeśli pan nie może mi odpowiedzieć, to przekazuję 

do pana ministra…

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, odpowiadając na pierwsze pyta-

nie, chciałbym powiedzieć, że nie było to przedmio-
tem, bo autentycznie nie było, prowadzonej wczoraj 
dyskusji.

W drugim pytaniu pan pytał o moje zdanie. No 
więc – mówiąc zupełnie szczerze – moje zdanie też 
nie było przedmiotem prowadzonej dyskusji, ale jeśli 
mogę odpowiedzieć…

(Senator Jan Rulewski: Proszę.)
Czy mógłbym teraz odpowiedzieć panu senato-

rowi?
Panie Senatorze, liczby bezwzględne mówią, że 

teza, którą pan postawił w pytaniu, jest nieprawdzi-
wa. Liczby bezwzględne mówią wprost, że mamy 
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(senator G. Peczkis) projekt. Który konkretnie z posłów brał udział w pi-
saniu… W obradach uczestniczył przedstawiciel tej 
grupy posłów i on nie był o to pytany na posiedzeniu 
komisji.

Odpowiadam na pytanie drugie. Chodziło o to, 
która z dużych spółek państwowych będzie benefi-
cjentem?

(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
Beneficjentem tego będzie odbiorca końcowy, be-

neficjentem tego będą obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej, dlatego że… I tutaj, żeby to wyjaśnić, muszę 
obalić pewną tezę, wypowiedzianą już tutaj przez ko-
legę, drugiego sprawozdawcę. Proszę państwa, teza ta 
polegała m.in. mniej więcej na takim stwierdzeniu, że 
energia otrzymywana z odnawialnych źródeł energii 
może stać się nieopłacalna. Proszę państwa, ta energia 
od początku jej wytwarzania jest nieopłacalna. To 
znaczy energia ta nie ma kompletnie zbilansowania 
w rachunku ekonomicznym. Ta energia jest opłacalna 
dla wytwórców tylko dlatego, że jest bardzo głęboko 
dotowana, dotowana kosztem pozostałej energii sprze-
dawanej beneficjentom, czyli Polakom. I w związku 
z tym do ceny sprzedaży tej, w cudzysłowie, brudnej 
– jak państwo uważacie – energii z węgla dodajemy 
kolejne udziały procentowe. Za chwilę przedstawię 
w swoim wystąpieniu, jak to inni robią i dokąd zaszli. 
A więc dodajemy pewne procenty. Wszyscy państwo 
płacicie za to, że są czynione próby – bo to są próby, 
na razie niespecjalnie udane – wdrożenia polityki Unii 
Europejskiej w ramach odnawialnych źródeł energii 
do polskiej energetyki. To jest odpowiedź na pytanie 
drugie. Czyli beneficjentem będzie Polak. To jest ta 
osoba, która kupuje energię, odbiorca końcowy. To 
ci odbiorcy będą największymi beneficjentami. To 
oczywiście obala tezę, która została tu przed chwilą 
wypowiedziana, że cena energii wzrośnie. No właśnie 
nie wzrośnie. Chodzi właśnie o to, że dzięki tej po-
prawce cena energii u odbiorcy końcowego nie wzro-
śnie. To jest klucz do tej zmiany, tej bardzo potrzebnej 
zmiany, Panie Senatorze, tej zmiany…

(Rozmowy na sali)
Ja z panem nie dyskutowałem w trakcie pana wy-

stąpienia, więc uprzejmie proszę nie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Zwraca się pan do 

mnie, więc odpowiadam.)
Ja mówię nie do pana, tylko do pana senatora… 

Czemu pan myśli, że mówię do pana? Za panem rów-
nież siedzi pan senator.

I to właśnie jest przedmiotem tej zmiany. Czyli 
chodzi o dbałość o tego odbiorcę końcowego, któremu 
te rachunki po prostu nie wzrosną. To jest korygowa-
nie na bieżąco sytuacji, niezdrowej bardzo sytuacji, 
w której świadectwo pochodzenia… To jest jedna 
z form dotacji wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł. Ale to nie może być tak, że wytwórca, kosz-
tem reszty społeczeństwa, będzie miał zapewnione na 

pan pytać o liczbę gigawatów. Gdybym tymi danymi 
dysponował na bieżąco, tobym panu o tym mówił. 
Z mojej wiedzy wynika, że te ilości w stosunku do 
tego, czym dysponujemy w kraju, są szczątkowe.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję. Tylko ja kupuję, 
jak parę milionów użytkowników, energię gazową, 
a nie energię z nadwyżek polskiej energii.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, będzie pan miał swobodę wypo-

wiedzi w czasie dyskusji.
A teraz pytanie zadaje pan senator Władysław 

Komarnicki.
Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę, że pan doktor sprawozdawca jest 

od energetyki. Ja z młodym człowiekiem często w ko-
misji polemizuję, ale… Moje pytanie jest bardzo kon-
kretne: kto stworzył tę ustawę i jacy konkretni eksperci 
ją przygotowali? Bardzo proszę o wymienienie ich 
nazwisk. Bo to chyba nie jest, Panie Senatorze, tajem-
nicą? Zawsze się boję, jak to przygotowują posłowie. 
Potem mamy określone problemy, obaj wiemy, jakie.

Drugie pytanie. Kto dla wnioskodawców, według 
pana, ma być beneficjentem zmiany tej ustawy?

Trzecie moje pytanie jest takie: jaki wpływ na 
spółki Skarbu Państwa i prywatnych inwestorów bę-
dzie miała ta ustawa?

I przedostatnie pytanie. Ten projekt – chyba się tu 
zgodzimy – zmienia zasady gry w trakcie tejże gry. 
W ubiegłym roku, kiedy, jak przypominam, nieznacz-
nie przepadły moje bardzo dobre poprawki, Sejm 
przyjął ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii, która oznaczała zablokowanie energe-
tyki obywatelskiej, inaczej mówiąc, Panie Senatorze, 
zablokowanie Polakom możliwości inwestowania we 
własne źródła energii, np. na dachach własnych do-
mów czy po prostu na własnych nieruchomościach. 
I wiemy, co przyniosła nam ta ustawa. A dzisiaj po 
raz kolejny zmieniamy te zasady.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Odpowiadam na pytanie pierwsze. To było przed-

łożenie poselskie, to grupa posłów przedłożyła ten 
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(senator G. Peczkis) Senator Grzegorz Peczkis:

Jest obecny. Jest obecny.
(Głosy z sali: Jest, jest.)
Ja mam prośbę, Pani Marszałek. Ponieważ ja nie 

uczę się w ciągu nocy na pamięć wystąpień poszcze-
gólnych prezesów…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Tomasz Grodzki: Ale pan jest sprawoz-

dawcą.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie Senatorze, 

jest pan prezes i myślę, że będzie można… Tak jak 
i pan minister…)

Ale jest też protokół, jeżeli trzeba, to ja mogę go 
odczytać. Tylko poprosiłbym o przedstawienie pro-
tokołu. Wtedy ja odczytam to przemówienie. Jeśli 
taka jest wola senatora, to mogę z protokołu… Tylko 
musiałbym poprosić w takim razie o pół godziny 
przerwy. I ja przygotuję się do tego wystąpienia. Jeśli 
taka jest wola, to jak najbardziej… Ale o pół godziny 
przerwy proszę i…

(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam, nie za-
uważyłem pana prezesa. Zapytam pana prezesa oso-
biście.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam następu-

jące pytania. Po pierwsze: na ile ta omawiana regu-
lacja wpłynie na osiągnięcie założeń wynikających 
z pakietu klimatyczno-energetycznego? Czy nie ma 
zagrożeń co do tego, byśmy je osiągnęli? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie: jaki odsetek energii elektrycznej dzisiaj 
jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych? I w jaki 
sposób ta regulacja wpłynie na wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych. Czy zwiększy się, zmniejszy, 
będzie constans? I dlaczego? Dziękuję bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Odpowiedź na pytanie pierwsze: w zakresie naj-

częściej tutaj przytaczanej energetyki wiatrowej je-
steśmy obecnie na etapie wykonania z roku 2020, 
czyli wyprzedzamy wykonanie o 2 lata. Tak to jest 
w zakresie energetyki wiatrowej. Czyli wyprzedzamy 
plan o 2 lata, mamy bardzo bezpieczny margines.

Odpowiedź na pytanie drugie: to nie było przed-
miotem prac komisji i ta liczba nie padła. Ale jest na 
sali obecny pan minister, który – może się tak zda-

długo, długo do przodu wpływy, bez względu na to, 
co się będzie działo wokoło. To musi być na bieżąco 
regulowane, to musi być regulowane przez rynek. 
Notabene dla potrzeb rynku została założona giełda 
i te świadectwa miały być wymieniane na giełdzie. 
Ale to w ogóle nie działa, to jest fikcja. I dlatego trzeba 
to zmienić, właśnie z tego powodu.

Odpowiadając na pytanie… Panie Senatorze, może 
pan – przepraszam – przypomnieć mi czwarte py-
tanie?

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo proszę. 
Jaki wpływ na spółki Skarbu Państwa i prywatnych 
inwestorów będzie miała ta ustawa?)

To było trzecie.
Czwarte pytanie – już pamiętam – dotyczyło tego, 

że ustawa jest wprowadzana w trakcie roku. Jest tak 
właśnie dlatego, że cena giełdowa… Pan pamięta, 
jaka była średnioważona cena miesięczna za certy-
fikat pochodzenia? To było 35 zł, tak? I to już była 
ta cena giełdowa po zwyżce, 35 zł. A jaka jest stała, 
sztywna cena za to świadectwo, które wykupujemy 
w celu uniknięcia posiadania certyfikatu pochodze-
nia? To 300 zł i 3 gr. Ta gigantyczna, sztuczna rozbież-
ność pomiędzy tymi kwotami jest właśnie powodem 
wprowadzenia tej zmiany…

(Senator Władysław Komarnicki: Ale, Panie 
Senatorze, ja nic nie mówiłem…)

…w trakcie roku.
(Senator Władysław Komarnicki: Ja nic nie mó-

wiłem o brudnym węglu, to nie dotyczy…)
Nie, nie. To jest jedno ze sformułowań, którego 

używali panowie senatorowie – i to jest w protokole, 
ja do niego zaglądałem – podczas wprowadzania po-
przedniej ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
Nie sugeruję, że to pan to powiedział, nie powiedzia-
łem tego. Jeśli pan tak uznał, to bardzo serdecznie 
pana za to przepraszam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja bardzo proszę o precyzyjne 

sprawozdanie z posiedzenia komisji, a mianowicie 
o przekazanie, co takiego powiedział pan prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki podczas posiedzenia, 
jakie zdanie wyraził na temat tej ustawy. Proszę wy-
korzystać swój czas na ten temat. Chciałem to pyta-
nie zadać panu prezesowi URE, ale zdaje się, że jest 
nieobecny. Dziękuję.
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(senator G. Peczkis) logika w tym? Czy pan coś z tego rozumie, skoro to 
jest taka dobra ustawa?

(Senator Grzegorz Peczkis: Odpowiedź na py-
tanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy to było przedmiotem obrad komisji?

Senator Grzegorz Peczkis:
Odpowiedź na pytanie pierwsze… To jest pytanie 

bardziej do służb specjalnych – nie wiem, czy jest tu 
reprezentant – które mogłyby ustalić, w jaki sposób 
była pisana ustawa. Ja już mówiłem, odpowiadałem 
na pytanie… Personalnie nie są mi znane osoby, które 
ustawę pisały.

Odpowiedź na pytanie drugie. Chodzi panu 
o spółkę Energa?

(Senator Robert Dowhan: O giełdę.)
Bo mówił pan o Energii… Czy chodzi o tę, której 

prezesem jest Daniel Obajtek?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
To jest spółka Energa. Pan prezes Daniel Obajtek 

wypowiedział się na ten temat. Jak będę miał swój 
czas w debacie, to odczytam… To nie było przedmio-
tem posiedzenia komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Jadwiga Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Najpierw chciałabym powiedzieć, że nie jestem 

doktorem, ale pytanie zadam. Powiedział pan, o ile 
dobrze zrozumiałam, że mamy w Polsce 5% nadmiaru 
energii. Tak?

(Senator Grzegorz Peczkis: Więcej.)
Więcej?
(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, powyżej 5%.)
Należy rozumieć, że jest to zapas na wszelki wy-

padek. Jednocześnie…
(Senator Grzegorz Peczkis: To jest ten zapas, 

który…)
Ja tylko pytam.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dobrze.)
Jednocześnie nie mamy rozeznania, z jakich źró-

deł ta energia pochodzi. A może mamy? Ja nie wiem.
(Senator Grzegorz Peczkis: Mamy.)
Mamy. Wobec tego pierwsze pytanie: z czego ten 

zapas się bierze?
(Senator Grzegorz Peczkis: Z mocy zainstalowanej 

w blokach energetycznych.)

rzyć – zna odpowiedź, a jeśli nie, to pewnie udzieli 
jej na piśmie. Ja tych liczb na pamięć… Akurat tej 
liczby, o którą pan teraz pyta, na ten moment nie 
znam. Wiem, że do 2020 r. mamy wykonać 15%, ale 
dokładnych wyliczeń nie posiadam.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać, Pani 
Marszałek?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę.
(Senator Waldemar Sługocki: Panie Senatorze, 

rozumiem, że osiągamy te 20% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych jedynie z wiatru, już dzisiaj na 
rok 2020… Tak?)

Nie rozumiem… Nie wiem, skąd ma pan te 20%. 
Skąd pan ma 20%?

(Senator Waldemar Sługocki: Z pakietu…)
Pakiet zobowiązuje Polskę do 15%.
(Senator Waldemar Sługocki: Mam rozumieć, że 

z wiatru dzisiaj osiągamy 15%, tak?)
Część wytwarzania energii z odnawialnych źró-

deł, z części wiatrowej została wykonana do roku…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale ja pytam gene-

ralnie. Z innych także?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Generalnie… Pan 

senator powiedział, że nie zna takich liczb. Będzie 
można zapytać…)

(Senator Waldemar Sługocki: Ale ja pytam gene-
ralnie, czy z innych…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Generalnie pan sena-
tor powiedział, że nie zna takich liczb. Będzie można 
zapytać o to pana ministra, Panie Senatorze.)

Jest tu pan minister. Pan minister będzie mógł 
udzielić takiej odpowiedzi.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Robert Dowhan. Proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy prawdą jest 

– na posiedzeniu komisji sejmowej padło takie zapyta-
nie – że ktoś z pracowników albo osób zbliżonych do 
spółki Skarbu Państwa, polskiego koncernu Energia, 
brał udział w pisaniu tej ustawy? To jest moje pierw-
sze pytanie.

I drugie pytanie. Jak można wytłumaczyć fakt, 
że od kilku dni, od kiedy pojawił się ten temat, na 
polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych koncerny 
takie jak Tauron, PGE, a najbardziej Energia, bardzo 
mocno zyskują na swoich walorach, natomiast spół-
ki prywatne czy w większości prywatne – nie będę 
ich wymieniał – bardzo mocno tracą? Czy jest jakaś 
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(senator J. Rotnicka) jaką uzyskujemy z tych paneli. Innymi słowy, gdzieś 
zostają one wykonane, ale my nie wiemy gdzie, gdzieś 
w dalekich Chinach, i to tam następuje zatruwanie 
społeczeństwa. Mało tego, panele fotowoltaiczne są 
wykonywane z użyciem tzw. metali ciężkich, jak 
kadm, ołów, rtęć. My możemy uważać, że problemu 
nie ma, ale globalnie, proszę pani, ten problem jest, 
tylko że jest w Chinach. No więc możemy uważać, 
że my tu, w Europie, jesteśmy czyściutcy, bo problem 
załatwiają Chińczycy i niech oni się tam trują, bo my 
chcemy być czyściutcy. Ale to jest nie fair. Bo jeśli 
mówimy o globalnej odpowiedzialności – światowej, 
jako człowieka – to wiadomo, że Chiny są częścią 
globalną… częścią Ziemi i tamci ludzie również mają 
prawo do czystego życia. Nie tylko Europejczycy 
kosztem reszty świata. Okej, możemy założyć, że 
jako Europa jesteśmy imperium, ale to według mnie 
będzie głęboko egoistyczne myślenie Europejczyków. 
No ale to jest moje zdanie.

Jeżeli zaś mówimy… Pani pytała, dlaczego 
w związku z tym mamy rezerwy trzymać w węglu. 
Powody są 2 i są trywialne. Po pierwsze, węgiel jest 
paliwem, które jest stabilne i które posiadamy jako 
państwo, mamy jego zasoby na swoim terenie. Po 
drugie, obecnie jest to najtańsza forma produkcji 
energii na kontynencie europejskim. Najtańsza, nie 
ma tańszej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie mamy naj-
tańszej energii.)

(Rozmowy na sali)
Za chwilkę przytoczę dane dotyczące tego, jak 

tzw. zieloni Niemcy, którzy głoszą wszem i wobec 
kulturę zielonej energii, dewastują swoje środowisko 
naturalne, produkując, bazując na energetyce węglo-
wej brunatnej. Państwo możecie się zżymać, więc 
przytoczę je od razu, odpowiadając oczywiście na 
pani pytanie. Proszę państwa, w wymiarze europej-
skim Niemcy odpowiedzialni są za 48,2% unijnego 
wydobycia węgla brunatnego. To jest ta najbardziej 
niechciana forma. W Polsce jest tylko 16,3% całego 
unijnego wydobycia. I tu jest odpowiedź, w jakim 
kierunku chcemy pójść.

(Senator Jadwiga Rotnicka: …Węgiel kamienny.)
Węgiel brunatny. To jest Bełchatów.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przecież mamy 

mieć 15%.)
Niemcy, którzy wszem i wobec głoszą… Zresztą 

budując taką zieloną przestrzeń, nie mają żadnych 
skrupułów, żeby tą energią produkować tzw. podsta-
wę energetyczną.

I teraz druga odpowiedź, na pytanie, dlaczego 
nie da się pójść tylko w tę energię zieloną na obecną 
chwilę dostępną technologiom. Dlatego, że ona nie 
daje podstawy, nie daje energii wtedy, kiedy ta energia 
jest potrzebna. Daje energię wtedy, kiedy albo świeci 
słońce w trakcie dnia… Ale nie zawsze, bo, proszę mi 

W blokach…
(Senator Grzegorz Peczkis: Tak, energetycznych.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Zaraz, zaraz, chwi-

leczkę. Proszę, nie prowadźcie państwo rozmowy, 
dyskusji. Proszę, niech pani senator zada pytanie, 
a pan senator potem, jak udzielę głosu, udzieli od-
powiedzi.)

Rozumiem, Pani Marszałek. Chciałam po prostu 
dobrze zrozumieć, żeby zadać dalsze pytania.

Skoro mamy nadmiar tej energii, więcej niż 5%…
(Głos z sali: Mocy.)
…mocy, to pytam, dlaczego jest ciągle taki napór 

na to, iżby ograniczać energię pochodzącą z odna-
wialnych źródeł i następnie pakować ją w elektrow-
nie, które spalają węgiel.

(Głos z sali: Ma pani rację.)
Nawet jeżeli tak jest, to naszą ideą powinno być 

zwiększanie udziału energii odnawialnej w global-
nym zapasie tejże energii. Unia Europejska tego wy-
maga, a my jako światłe społeczeństwo chcemy do 
tych magicznych 15%… Z informacji – nie wiem, 
czy dobrych – wynika, że mamy w tej chwili około 
8% zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych. 
Komu to wszystko ma służyć? Czy tylko spółkom 
Skarbu Państwa, które będą – nie chce użyć słowa po-
tocznego – wkładały wszystkie dochody w tę wielką, 
brudną, czarną energię? Czy nie możemy pozwolić 
przedsiębiorcom, którzy produkują energię i którzy 
uwierzyli naszemu państwu, pobrali kredyty i zain-
stalowali czy to wiatraki, czy inne źródła energii… 
Oni tę energię produkują i czekają, żeby za 10, 15 lat 
mieć zwrot kosztów tej inwestycji. Z jednej strony 
ładujemy wszystko w energię, nazwę ją, państwową, 
a z drugiej strony pozbawiamy część naszych produ-
centów dochodu i możliwości funkcjonowania. To 
nie jest państwo, które jednakowo traktuje wszystkie 
podmioty gospodarcze, a na to trudno się zgodzić. 
Dziękuję.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Było kilka pytań. Spróbuję szybciutko odpowie-

dzieć.
Po pierwsze, użyła pani świetnego słowa: „global-

nie”. Otóż globalnie np. panele fotowoltaiczne nie są 
wytwarzane w Europie, ale w Chinach. Nie wiem, 
czy pani wie o tym, że energia potrzebna do wytwo-
rzenia paneli fotowoltaicznych, na dzień dzisiejszy 
dosyć prymitywnych urządzeń, przewyższa energię, 
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(senator G. Peczkis) jest zużyta biomasa. Wyłączam wtedy wentylację 
w samochodzie. Trzeba o tym pamiętać. Tak że można 
mieć na to różne poglądy

Moje pytanie dotyczy w zasadzie następujących 
kwestii. Otóż mamy do czynienia z ogromną kon-
centracją, taką wręcz monopolizacją terytorialną, 
jeśli chodzi o produkcję energii – mam tu na myśli 
Śląsk – tymczasem najtańsze źródła do uzyskania tej 
energii znajdują się na Lubelszczyźnie. Mniej wię-
cej tydzień lub 2 tygodnie temu, kiedy również była 
mowa na temat energii, zadawałem tutaj pytanie jed-
nemu z panów ministrów, czy przewiduje się budowę 
elektrowni na prawo od Wisły. Odpowiedź była: nie. 
A według mnie to by bardzo obniżyło koszty wytwa-
rzania energii. No i tutaj właśnie moje pytanie: czy 
możemy nadal mieć nadzieję na to, że pomyśli się na 
temat wytwarzania energii elektrycznej nie monopo-
listycznie, nie terytorialnie, tylko tak, żebyśmy mieli 
pewną dystrybucję źródeł wytwarzania tej energii?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Józef Zając: Dziękuję.)
Chce się pan odnieść do tej wypowiedzi?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, ja jestem zmuszony, pomimo 

wielkiej do pana sympatii, odpowiedzieć, tak jak od-
powiadałem poprzednikom, że to nie było przedmio-
tem prac naszej komisji na wczorajszym posiedzeniu.

Proszę państwa, ja przypomnę raz jeszcze… 
Będziemy za chwilkę mieli debatę i każdy będzie 
mógł się wypowiedzieć w tym temacie, ale przy-
pomnę, że to nie jest ustawa całkowicie zmieniają-
ca istniejący stan, to jest ustawa zmieniająca jedną 
z form dotacji dla producentów. Dotacji. Bo to jest 
dotacja. Tu chodzi o jedną z form, tego dotyczy zmia-
na w ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Adam Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek, mam pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy mniejszości.
Przytoczył pan takie sformułowanie… Oczywiście 

ta kwestia nie była szeroko omawiana na posiedzeniu 
komisji, ale pan tutaj, na posiedzeniu Senatu przy-
toczył takie sformułowanie: zyska paru gigantów 
energetycznych, reszta straci. Ja mam pytanie, kto 
dokładnie straci i ile, a kto zyska, i na jakiej podstawie 

wierzyć, zresztą nie trzeba mi wierzyć, proszę spoj-
rzeć na wykresy: bywają dni, kiedy słońce świeci za 
chmurami, a energia solarna wynosi zero. Tak samo 
jak bywają dni, kiedy po prostu wiatr nie wieje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Napieralski. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie do pana jako sena-

tora sprawozdawcy.
Czy w czasie prac komisji zainteresował się 

pan, czy zadał pan pytanie o to, czy ta ustawa była 
konsultowana z Urzędem Regulacji Energetyki 
i z Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej 
i Rozproszonej?

Senator Grzegorz Peczkis:
Nie znam reprezentacji tej polskiej izby. Ale, tak 

jak powiedziałem, na posiedzeniu połączonych ko-
misji senackich był przedstawiciel… był pan prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki, obecny tu dziś na sali, 
i wypowiedział swoje zdanie.

(Senator Grzegorz Napieralski: Ale…)
A czy ja rozważałem zadanie pytania? Zdradzę 

państwu tajemnicę: ja nie rozważałem zadania ta-
kiego pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Józef Zając. Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:
Panie Senatorze Sprawozdawco, myślę, że – akurat 

przygotowałem sobie to wcześniej – będę w jakimś 
sensie kontynuował to, czego pan dotknął. Otóż nie 
jestem zwolennikiem energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych, a to z takiego prostego powodu, 
że… Około 4 lat temu odbywała się tutaj w Senacie 
konferencja, na której jeden z profesorów z Krakowa 
powiedział, że jeszcze nikt się nie zbliżył do tego, aby 
koszty energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych były 
niższe niż dwuipółkrotność kosztów energii uzyska-
nej tradycyjną metodą, ze spalania węgla. Oczywiście 
bardzo mi się podobają wiatraki, kiedy się przejeżdża 
obok nich, widać, jak one tak fajnie machają… Ale 
przejeżdżam również koło pola, na które wywożona 
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(senator A. Gawęda) środowiska itd.? Czy pan te wszystkie koszty poli-
czył, skoro chce pan w drugą stronę wszystkie koszty 
liczyć? Uczciwość, Panie Senatorze, wymagałaby, 
żeby mówić o kosztach łącznych. Owszem, ma pan 
rację, ochrony środowiska także to dotyczy, ale licz-
my w obie strony, nie w jedną, tak jak pan to zrobił. 

Unia Europejska – proszę to wreszcie przyjąć 
do wiadomości – nie chce na złość komuś odmrozić 
sobie uszu. Eksperci z dwudziestu iluś państw nie 
są niemądrymi ludźmi, którzy chcą Europejczykom 
zaszkodzić. I pan dr Peczkis nie jest prawdopodobnie 
wyrocznią w tych kwestiach. Być może warto by 
poczytać, jakie były źródła stanowienia tego prawa, 
w tym też źródła naukowe, bo wtedy być może pański 
głos byłby bardziej zrównoważony, Panie Senatorze. 
Przecież nie o to chodzi w poprawkach, które pre-
zentowałem, żeby nie brać pod uwagę argumentów 
ministerstwa, że sytuację w tym zakresie, który jest 
przedmiotem ustawy, trzeba poprawić. Owszem, tak, 
tyle tylko że lepiej by było moim zdaniem stworzyć 
przepisy, które by przynaglały, przymuszały do roz-
wiązania giełdowego – bo na to narzekał pan mini-
ster – aniżeli wprowadzać bodźce, które być może 
poprawią sytuację w jakimś stopniu, niewystarcza-
jącym i niezadowalającym, za to niestety, jak wynika 
z wypowiedzi partnerów, podmiotów tam obecnych, 
a właściwie ich reprezentantów, bardzo zaszkodzą 
branży w sytuacji, w której jesteśmy dopiero w poło-
wie drogi do wykonania tych norm, tych 15%, o które 
chodzi. Wydaje mi się, że trzeba szukać kompromisu. 

Jeśli państwo nie chcecie tej zwłoki, tego namysłu, 
to poprzyjcie poprawki, które są właśnie takim kom-
promisem. Pozwalają one utrzymać rentowność branży, 
nie narażają nas na skutki w postaci jakichś retorsji ze 
strony Unii Europejskiej i jednocześnie idą w kierunku 
zmian, który ministerstwo chce wprowadzać. Nie jest 
tak, że my stoimy w tej sprawie po przeciwnych stro-
nach barykady i jedni mówią „tak”, a drudzy – „nie”. 
My mówimy, że sytuacja nie jest zdrowa i że trzeba ją 
poprawić, ale albo poprzez dogłębny namysł i zmianę 
metody, na co potrzeba by było czasu – akurat ten czas 
do uchwalenia nowej ustawy byłby chyba wystarczający 
– albo poprzez złagodzenie tych przepisów i przyjęcie 
poprawek, które proponujemy. To naprawdę nie musi 
być, Panie Senatorze, tak czarno-białe. 

I też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nikt nie 
kwestionuje tego, że dzisiaj bazą naszej energetyki 
jest i przez bardzo wiele lat pozostanie energetyka 
węglowa. To jest poza dyskusją, poza sporem. Chodzi 
o to tylko, czy my serio traktujemy zobowiązania 
unijne i posuwamy się we właściwym kierunku, czy 
też robimy wszystko, ażeby nie wykonać tych zaleceń, 
które Unia Europejska przyjęła przy naszej zgodzie, 
przy naszym współudziale. Bo to nie jest tak, że to 
było przyjęte wbrew nam, nie będę już przywoływał 
nazwiska prezydenta, który właśnie na to się zgodził.

opiera pan tę swoją tezę. Czy dysponuje pan takimi 
wyliczeniami? To jest jedno pytanie, Panie Senatorze.

I drugie: jak rozumie pan sprzeciw, o którym pan 
tutaj mocno mówił, tradycyjnego lobby energetycz-
nego? Kogo uważa pan za lobbystę albo kto lobbuje 
na rzecz tradycyjnej energetyki?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Odpowiadam na pierwsze pytanie: nie jest prawdą, 

że ta kwestia nie była przedmiotem obrad komisji. 
O tym, że przedsiębiorcy skupieni w Polskiej Izbie 
Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 
w bardzo dużej liczbie – nie chcę przesadzać, ale zdaje 
się, że tam padła liczba nawet powyżej 1 tysiąca firm 
– stracą, mówiono wprost. Pan prowadził te obrady, 
więc powinien pan to usłyszeć. Tak samo jak stanowi-
sko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 
gdzie mówiono o realnych stratach dla podmiotów 
skupionych w tym stowarzyszeniu. I słyszał pan 
zapewne pana prezesa Związku Banków Polskich, 
który mówił o realnym zagrożeniu niewypłacalnością 
bardzo wielu firm, które zaciągały kredyty na swoje 
inwestycje na podstawie dotychczasowych przepisów, 
licząc na wspomniany poziom wsparcia ze strony 
państwa dla rozwoju energetyki odnawialnej. Tak 
że oczywiście tak, była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji, padały liczby i była bardzo wielka obawa.

A gdy pan pyta o to, kogo ja uważam za lobbystę 
w kontekście omawianej ustawy… Mówiłem: wielkie 
firmy energetyczne, które mogą zyskać na tym, że 
obniżona zostanie opłata zastępcza. Dlatego że one 
na ogół – jak zresztą większość, mówił o tym minister 
– unikają udziału w umarzaniu certyfikatów poprzez 
giełdę, a, nie zawracając sobie tym głowy, bazują na 
wspomnianej opłacie. Jeżeli ona zostanie obniżona 
z 300 zł na 56 zł, to… Ostatecznie łatwo wyliczyć, że 
to jest dosyć spora różnica. W każdym razie najwięksi 
gracze na tym zyskają, właśnie dzięki obniżeniu tej 
opłaty. Przynajmniej tak zrozumiałem wypowiedzi 
partnerów społecznych. W przeciwieństwie do pana 
senatora nie jestem doktorem energetyki, ale stara-
łem się uważnie słuchać tych, którzy też są z bran-
ży i absolutnie się z pana wywodami nie zgadzają. 
Skoro pan mógł się do tej sprawy odnieść… Czy pan 
chciał nas przekonać, że polska energetyka oparta 
na węglu jest najtańsza w Europie i że my płacimy 
najmniej? Czy chciał nas pan przekonać, że wszystko 
do tej ceny energii zostało wliczone, również to, co 
dopłacamy do emerytur górniczych, do rekultywacji 
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Drugie. I czy to nie jest tak – bo oczywiście ta 
ustawa to wsparcie koncernów energetycznych – że 
ponieważ koncerny energetyczne zostały zmuszone 
do zainwestowania kilku miliardów złotych w nie-
rentowne kopalnie, nie mają możliwości czy mają 
ograniczone możliwości inwestowania w nowe tech-
nologie energetyczne spalania węgla kamiennego?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Marszałku, tak zupełnie szczerze mówiąc, 

to nie było przedmiotem, naprawdę nie było przed-
miotem posiedzenia komisji. Ale jeśli mogę jednym 
zdaniem wyrazić swoją opinię…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zapytam pana 
ministra oczywiście.)

Tak, tak.
To nie jest celem tej poprawki. Celem tej popraw-

ki jest np. uruchomienie mechanizmów rynkowych. 
Dzisiaj 97% certyfikatów, w odpowiedniej dacie, 
jest sprzedawane poza giełdą. I tu chodzi właśnie 
o to, żeby uruchomić mechanizmy rynkowe. To jest 
jedna z pobudek, żeby to zrobić, ale niejedyna. Tak 
jak powiedziałem, są choćby te aukcje, za chwilkę 
będzie uruchomiona trzecia aukcja odnawialnych 
źródeł energii. To są kolejne kroki milowe, wbrew 
tym twierdzeniom, które padały, żeby w racjonalny 
sposób rozwijać tę branżę, w racjonalny sposób, czyli 
nie kosztem całej reszty społeczeństwa.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Grzegorz Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, 2 pytania.
W odpowiedzi na pytania, które padały tutaj z sali, 

mówił pan, że to jest ustawa bardzo istotna, bardzo 
ważna. Odniósł się pan również do cen energii, które 
tak naprawdę będą istotne dla każdego Polaka i Polki. 
Więc moje pytanie brzmi następująco: czy nie uważa 
pan, że tak istotna ustawa, o której pan mówi, tak 
ważna nie powinna być skonsultowana z urzędami 
państwowymi i z ważnymi izbami gospodarczymi, 
które powinny do niej się odnieść, skonsultować ją 
albo wyrazić swoją opinię? Bo w odpowiedzi na moje 
pytanie powiedział pan również, że nie zamierzał pan 
o to zapytać.

I drugie pytanie jest takie: czy według pana, pana 
wiedzy w czasie prac nad tą ustawą… Czy ta ustawa 
nie doprowadzi do upadku części farm wiatrowych 
w Polsce?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator chciałby może coś dodać w tej 

kwestii?
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie. To było do se-

natora…)
Nie szkodzi. Pan senator też jakby odnosił się do 

wypowiedzi pana senatora Peczkisa.
(Senator Grzegorz Peczkis: Była próba obrażenia 

mnie, ale to się nie udaje, więc nic nie będę dodawał. 
Dziękuję.) (Oklaski)

Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę bardzo. 
Proszę o pytanie.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Peczkisa.
Bo był pan uprzejmy powiedzieć, że nie zna pan 

danych, jak będzie kształtował się udział energii ze 
źródeł odnawialnych w najbliższych latach, ale z dru-
giej strony, odpowiadając na pytanie mego kolegi, 
senatora Komarnickiego, powiedział pan, że utrzy-
manie status quo doprowadzi do nadpodaży energii 
ze źródeł odnawialnych. Na jakiej podstawie zatem… 
Jakie przesłanki pańskim zdaniem decydują o tym, że 
utrzymanie przepisów w dotychczasowym brzmieniu 
doprowadzi do nadprodukcji, nadpodaży energii wy-
twarzanej z OZE? Dziękuję bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Senatorze, mówiłem o zmniejszeniu nad-
podaży certyfikatów na rynku, nie energii, certy-
fikatów. To jest jedna z form pomocowych. Jedna 
z nowych form, która w międzyczasie, za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości się pojawiła, to jest aukcja, 
niebawem będzie trzecia aukcja. To jest kolejna for-
ma pomocowa. Tak więc ja mówiłem o nadpodaży, 
powtórzę, certyfikatów.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszę mi powiedzieć, jeżeli pan 

oczywiście jest w stanie powiedzieć, ile koncerny 
energetyczne zainwestowały w kopalnie węgla ka-
miennego. I czy to nie jest tak… Zresztą dobrze, to 
jest pierwsze pytanie.
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Senator Grzegorz Peczkis:

Ależ była, Panie Senatorze. Przecież wczoraj na 
posiedzeniu zostały przedłożone 4 opinie, w tym opi-
nia bardzo ważnego inwestora na tym rynku, czy-
li Związku Banków Polskich. Zresztą konkretnie, 
dokładnie z poprawek zawartych w tej opinii sko-
rzystali, czyli przejęli je, senatorowie prezentujący 
wniosek mniejszości. To są dokładnie te poprawki, 
które proponuje Związek Banków Polskich. A więc 
jeśli mówimy o jakimś lobbingu, to tutaj bym się 
doszukiwał jakichś związków. Dziękuję.

(Senator Grzegorz Napieralski: Pani Marszałek, 
czy ja mogę sprostować?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Ja teraz sprostuję.
Przede wszystkim ja nie mówiłem o żadnym lob-

bingu, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie, nie, pan nie. 

Wcześniej sprawozdawca.)
Ale ja zadawałem pytanie i chciałbym, żeby ono 

było zrozumiane.
Bardzo się ucieszyłem z opinii, którą pan przed-

stawił, prezesa jednego z dużych koncernów. To dla 
mnie bardzo ważna informacja.

Ale jeszcze raz dopytuję, bo pan ucieka od precy-
zyjnej odpowiedzi. Dopytuję o to, czy według pana 
jako parlamentarzysty nie powinno stać się tak, że 
ustawa, która wpływa do parlamentu, nim wpłynie… 
A mieliśmy tu różne przypadki – również jeżeli cho-
dzi o kwestie spraw energetycznych – takich błędów, 
które się pojawiły. Czy według pana nie powinno to 
być tak naprawdę przed wpłynięciem tej ustawy? 
Czyli wszystkie konsultacje nie powinny się odbyć 
wcześniej, a nie na posiedzeniu komisji? Bo pan po-
wołuje się na to, że będą wnioski mniejszości. Ale 
wiemy dokładnie – chyba że pan powie, że będzie 
inaczej – że wnioski mniejszości przepadną. A więc 
to jest takie trochę nieskuteczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję.
Czy pan senator ma coś jeszcze do dodania w tej 

kwestii?

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, po raz czwarty pyta mnie pan 

dokładnie o to samo w troszkę innej formie. Ja od-

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

Odpowiadając na pytanie pierwsze – już po raz 
trzeci – odczytam opinię, ponieważ część opinii 
została przedłożona Wysokiemu Senatowi na biurko, 
na biurko komisji. To były 4 opinie. Ale są też opinie, 
bo nie jesteśmy oczywiście zamknięci na świat ze-
wnętrzny… My, z Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy 
na niego otwarci. W związku z tym zapoznałem 
się z opinią prezesa Zarządu Energa SA Daniela 
Obajtka. Ja ją odczytam, jeśli pan jej nie zna, Panie 
Senatorze. „Cieszę się, że parlamentarzyści dostrze-
gli nieprawidłowości w regulacjach prawnych doty-
czących energetyki i uchwaloną nowelizacją napra-
wiono to, co już dawno trzeba było zmienić. Przyjęte 
rozwiązania są korzystne, umożliwią zwiększenie 
poziomu inwestycji – z korzyścią dla akcjonariuszy. 
Także nasi klienci mogą być spokojni, te regulacje 
prawne nie będą miały wpływu na cenę”, zatem 
powinni czuć się bezpieczni. „Nieprawidłowości 
w regulacjach prawnych dotyczących «zielonych 
certyfikatów» były sygnalizowane od początku mo-
jego porządkowania w Grupie Energa. Dziwię się, 
że przez wiele lat nic nie zrobiono, aby rozwiązać 
narastające, wręcz patologiczne, problemy z «zielo-
nymi certyfikatami»”.

To jest odpowiedź na pytanie pana odnośnie do 
prezesów dużych koncernów. To jest Grupa Energa 
SA, trzeci koncern energetyczny, obsługujący 24% 
rynku.

Podawać więcej danych, czy…

Senator Grzegorz Napieralski:

Nie, dziękuję bardzo.
To ciekawa opinia pana prezesa. Ja szanuję pana 

prezesa. Pracował w dużej agencji rządowej, teraz 
wszedł do dużej firmy. To dla mnie ważna informacja.

Ale ja jeszcze zapytałem o duże izby gospodar-
cze, o środowiska, które się tym zajmują, jak również 
o Urząd Regulacji Energetyki, który jest…

(Senator Władysław Komarnicki: Jeszcze nie mó-
wił o tym…)

…państwową instytucją, istotną i ważną w tym 
procesie.

(Senator Grzegorz Peczkis: Oczywiście, że jest.)
Czy pan nie uważa, że taka opinia czy taka konsul-

tacja przed wniesieniem ustawy… Według pana do-
świadczenia parlamentarnego. Czy ona nie powinna 
być uzyskana przed całym procesem legislacyjnym? 
I takie było moje pytanie.
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(senator G. Peczkis) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeżeli chodzi o te 2 kwoty, które były podawa-

ne, to odnoszę wrażenie, że mieszane są 2 kwestie. 
Kwestia wystawienia tzw. certyfikatu pochodzenia, 
przynależnego wytwórcom, którzy dostają go od pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki za wytworzenie 
1 MWh, to jest jedna sprawa. Traktujemy to tak, że 
to jest jeden dokument. I jeśli się takowego doku-
mentu nie posiada bądź nie zdobędzie, to wnosi się 
opłatę zastępczą – i to jest coś innego. Te 300 zł 3 gr 
to właśnie opłata zastępcza. Można zakontraktować 
na wiele lat do przodu funkcję… No, można umówić 
się poza rynkiem, poza giełdą, i zakontraktować na 
sztywno pewne formy funkcjonowania na rynku po-
między wytwórcą, który ma przywilej sprzedaży pra-
wa majątkowego z tego tytułu, że wytwarza energię, 
w cudzysłowie, czystą, a odbiorcą, który sprzedaje 
energię nam i który ma obowiązek wykazania się 
odpowiednią liczbą praw majątkowych świadczących 
o tym, że współwytwarza energię czystą. I to są dwie 
rozbieżne… Inaczej: one są zbieżne, jednak nie mie-
szałbym oceny tych 2 dokumentów.

(Senator Przemysław Termiński: Panie Senatorze, 
ja to rozumiem. Pytam właśnie o to, jaki jest mecha-
nizm powstawania tych dodatkowych strat w stosun-
ku do obecnego stanu prawnego, na co powołują się…)

Już odpowiadam na pana pytanie: oczywiście stra-
ta jest pojęciem względnym i zależy od wcześniej-
szych zysków, przychodów. Jak wielkie były przycho-
dy, to ja tego nie wiem. Być może wobec potężnych 
przychodów, które były wcześniej, teraz rejestrowana 
jest strata. No, to jest według mnie możliwe, co nie 
oznacza, że bilans jest ujemny. To oczywiście tego 
nie oznacza. No, to są podstawy. Ja to tak rozumiem, 
choć może się mylę. Zresztą na sali był obecny prezes 
stowarzyszenia, o którym pan mówi. Ja pana prezesa 
znam i rozmawiałem z nim, ale pan prezes w trakcie 
obradowania komisji ani tych strat, ani ich wielkości, 
ani tego, z czego one wynikają, nie przedstawił.

(Senator Mieczysław Augustyn: Mogę odpowie-
dzieć na to pytanie?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, oczywiście jest to dosyć 

skomplikowany mechanizm. Jako nieenergetyk 
rozumiem go w ten sposób – w ogóle dotykamy 

powiem po raz kolejny: naprawdę na wczorajszym 
posiedzeniu – mogę prześledzić protokół, prześledzić 
nagrania – komisja nie zajmowała się tym, co sądzi 
Grzegorz Peczkis, bo ja wypowiadałem się bardzo 
skrótowo. Wczoraj skupiłem się na tym, żeby rejestro-
wać, czym zajmuje się komisja. I naprawdę komisja 
nie zajmowała się tym, co sądzę.

Także jest pan regulator… przepraszam, jest pan 
prezes Urzędu Regulacji Energetyki… Pan prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki był na posiedzeniu ko-
misji i wypowiedział się. Były 4 opinie na piśmie 
i inne, o których wiedzieliśmy z mediów. Wydaje 
mi się, że bardziej komplementarne zaopiniowanie 
w sumie tak niewielkiej zmiany, ale bardzo ważnej 
zmiany trudno sobie wyobrazić.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Ja pamiętam, bo śledziłem to w poprzednich ka-

dencjach parlamentu. Mogę przytoczyć, tylko na 
chwilę wyjdę, jak jeszcze za SLD ustawy szły bez 
poprawek, bez konsultacji. Pamiętam. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuje.
Pan senator Przemysław Termiński. Proszę bar-

dzo.

Senator Przemysław Termiński:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie chyba do obu posłów sprawoz-

dawców.
(Wicemarszałek Maria Koc: Senatorów.) 
Pierwsze pytanie jest następujące. Otrzymałem 

taką opinię z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej, w której oni pokazują, że wejście w życie 
ustawy spowoduje u nich ogromne straty. To zna-
czy, ja bym chciał spytać panów sprawozdawców 
o to, jaki jest mechanizm powstawania tych strat, 
ponieważ dzisiaj opłata zastępcza wynosi 300,03 zł, 
a transakcje są faktycznie realizowane na rynku po 
zdecydowanie niższych cenach – mniej więcej za 
25% tej wartości. I teraz wejdzie w życie ustawa, 
która definiuje: 125% według cen średniorocznych 
z poprzedniego roku. Tak będziemy to rozliczać. Ja 
chciałbym dopytać, jaki jest mechanizm powstawa-
nia tej straty. Czemu oni twierdzą, że będą ponosili 
jakieś dodatkowe, nadzwyczajne straty? Rozumiem, 
że będą to straty w stosunku do tych dzisiejszych 
25%, które już dostają w ramach odkupu świadectw, 
tych zielonych certyfikatów. To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie jest kierowane już tylko do pana 
senatora Peczkisa: czy ta ustawa, właśnie ze względu 
na te zmiany, o których rozmawiamy, wymaga noty-
fikacji w Unii Europejskiej? Dziękuję.
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana sprawozdawcy, senatora 

Peczkisa. Przed chwilą mnie pan ucieszył. Jeżeli do-
brze zrozumiałem, to pan będzie popierał poprawki, 
które wczoraj zgłosiliśmy. Tak zrozumiałem pańską 
wypowiedź. Chodzi oczywiście o poprawki mniej-
szości.

(Senator Grzegorz Peczkis: Źle mnie pan zrozu-
miał.)

Szkoda. Przez moment byłem ucieszony.

Wicemarszałek Maria Koc:
To było pytanie, tak? Dobrze.
Pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Pytanie do pana senatora Peczkisa. Mam nadzieję, 

że tym razem dostanę odpowiedź.
Panie Senatorze, pan powiedział coś, co mnie po-

ruszyło, mianowicie że… Zyski i straty księgujemy 
w liczbach mianowanych wyrażających produkcję. 
A pan powiedział, że to zależy od wielkości z po-
przedniego okresu. No, rozumiem, że można to po-
dawać w procentach, ale to jest już niejako późniejszy 
wynik. Czy ja to źle zrozumiałem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, to naprawdę nie było przedmio-

tem prac komisji. Ja mówiłem…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy ktoś jeszcze pra-

gnie zadać…)
Przepraszam. Ja bym chciał…
Panie Senatorze, jestem dopytywany i troszkę 

ulegam temu dopytywaniu, bo nie chciałbym, żeby 
państwo… Dysponuję pewną wiedzą i chcę się nią 
z wami podzielić. Nie chciałbym zostawiać wątpli-
wości i robić wrażenia, że niejako spycham opozy-
cję. W związku z tym ta debata trwa już 1 godzinę 
15 minut. Ale w rzeczy samej wiele kwestii, które 
szanowni panowie senatorowie podnosili, nie było 
przedmiotem prac komisji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)

tu istoty problemu – że niewielka tylko część firm 
korzysta z tej ścieżki, o której mówił pan senator 
Peczkis, tzn. poprzez giełdę umarza certyfikaty 
przyznane za wytworzenie energii. I to jest pro-
blemem. Próbuje się to zmienić, tak żeby było ich 
więcej. Przeważająca część firm korzysta z tej dru-
giej ścieżki, tzn. z opłaty zastępczej, bo jest to, jak 
zrozumiałem z wypowiedzi na posiedzeniu komisji, 
metoda prostsza. Tam nawet mówiono o tym, że po 
prostu robi się przelew z konta na konto i koniec 
– to jest proste. A ponieważ wielkość tej opłaty 
maleje z 300 zł do 56 zł, powstaje bardzo poważna 
różnica. I ona powoduje, że te wszystkie kalkulacje, 
zawarte także w umowach, po wejściu w życie tej 
ustawy będą nieaktualne.

Jeśli pan senator pozwoli, to odniosę się też do 
tej drugiej kwestii, dotyczącej ewentualnych naru-
szeń Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Otóż elementy wsparcia energii odnawialnej w tym 
fragmencie, który dotyczy systemu świadectw po-
chodzenia, zostały w decyzji z 2 sierpnia 2016 r. za-
twierdzone przez Komisję Europejską, która uznała 
ten system za zgodny z rynkiem wewnętrznym na 
podstawie art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej.

Jednocześnie w tej decyzji zaznaczono – jeśli 
mam wierzyć dokumentom, które mi przedstawiono 
– że wszelkie zmiany dotyczące tych środków po-
mocy wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej. 
Tak że uchwalenie i wdrożenie takiej zmiany bez 
notyfikacji, w przekonaniu wielu wypowiadają-
cych się i według dokumentów, które zostały do-
starczone członkom komisji, grozi obowiązkiem 
zwrotu otrzymanego wsparcia, jako niedozwolonej 
pomocy publicznej, wraz z odsetkami. Oczywiście 
dotyczy to określonych podmiotów, ale należy się 
spodziewać, że te podmioty będą domagały się 
rekompensaty od Skarbu Państwa. Czy to jest moż-
liwe, czy nie? No, podaje się tu przykład Francji, 
w przypadku której takie kary zostały nałożone. 
Tam również uważano, że jest to poza jurysdykcją 
europejską, a potem okazało się, że wydana decyzja 
zawiera zastrzeżenie, które trzeba poważnie brać 
pod uwagę.

Taka jest moja wiedza. Moje przekonanie jest 
takie, że to wszystko jest groźne. Idziemy ścieżką, 
którą poszli już inni, i trochę ich to kosztowało. 
Powinniśmy być tutaj ostrożni, a w każdym razie 
powinniśmy dogłębnie się nad tą sprawą zastano-
wić. Nie było na to czasu. Na moje wątpliwości pan 
prezes krótko odpowiedział, że nie jest to przed-
miotem regulacji europejskich i że nie wchodzimy 
tutaj w żadną kolizję. Nie pan prezes, przepraszam. 
Pan minister.
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(senator G. Peczkis) Skarbu Państwa z roszczeniami odszkodowawczymi, 
jeśli poniosłyby stratę.

I teraz, który z uczestników rynku poniósłby 
największą stratę w wyniku tej zmiany… No, to… 
Naprawdę nie jestem na tyle fachowcem, żeby na to 
pytanie odpowiedzieć, ale tak to rozumiem. A więc 
nie… Jest trochę racji w tym, co mówi pan minister, 
że oczywiście nie ma takiego prawa, takiej dyrekty-
wy, wprost, co do której nastąpiłoby tutaj naruszenie. 
Ale jest decyzja, która wprost na podstawie traktatu 
została wydana, i w niej jest – według mojej wiedzy 
– zaznaczenie, że zmiana reguł gry wymaga notyfi-
kacji w Komisji Europejskiej. I specjalnie mnie to nie 
dziwi, ponieważ to dotyczy jednak poważnego rynku 
działalności gospodarczej. Jak wiemy, zmiana reguł 
w tym zakresie, zwłaszcza taka, która może naruszyć 
równą konkurencję – a tutaj było wskazywane, że tak 
może być – zwykle wymagała notyfikacji. Wydaje mi 
się więc, że oprócz przepisów dotyczących energetyki 
są jeszcze przepisy dotyczące równej konkurencji, 
i ja daję wiarę tym podmiotom, Związkowi Banków 
Polskich i Polskiej Izbie Gospodarczej Energetyki 
Odnawialnej i Rozproszonej, które wskazują na takie 
zagrożenia w tym zakresie. To jest jeden z powodów, 
dla których uważamy, że warto by było, żebyśmy na 
ten moment powstrzymali się od ostatecznej decyzji 
w zakresie tej nowelizacji, poczekali do dużej nowe-
lizacji, którą anonsował na posiedzeniu komisji pan 
minister, zbadali jeszcze raz tę sprawę w normalnej 
rządowej procedurze, gdzie nie byłoby podejrzeń 
o to, że ktoś mógł wziąć udział, ktoś nie mógł, kto 
to naprawdę przygotował itd… Wszystko to by było 
jasne, transparentne i mielibyśmy też pewność, że to 
jest zgodne z przepisami unijnymi, że nic nam w tym 
zakresie nie grozi. Wydaje mi się, że tego rodzaju 
propozycja czy taki motyw, jeden z motywów, dla 
których uważamy, że nie powinniśmy w tej chwili 
o tym decydować, mimo że rozumiemy, że jest pewien 
problem do załatwienia, wydają się racjonalne. To nie 
jest, że tak powiem, opór dla oporu, tylko sensowna 
podpowiedź opozycji, jak to zrobić, żeby osiągnąć 
cele, które wydają się słuszne, ale w sposób, który jest 
bezpieczny dla nas, konsumentów, dla firm uczest-
niczących w rynku, dla Polski, w zakresie zarówno 
realizacji celów w polityce energetycznej, jak i reali-
zacji umów z Unią Europejską.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam pytanie do 

sprawozdawcy wniosku mniejszości.

Na posiedzeniu komisji byli obecni państwo, 
którzy teraz pytają. To tym bardziej wzbudza moje 
zainteresowanie. Byli obecni wczoraj, zadawali py-
tania i w końcu przejęli poprawki Związku Banków 
Polskich, co jest takie trochę… Skoro wykazują taką 
inicjatywę w tym względzie, to mogli przygotować 
swoje poprawki.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie?
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Termiński:

Ja mam pytanie do pana senatora Augustyna. 
Chciałbym pociągnąć temat notyfikacji, Panie 
Senatorze. To przedłożenie jest projektem posel-
skim i jeśli wymaga ono notyfikacji na poziomie Unii 
Europejskiej… Moje pierwsze pytanie do pana jest 
takie: czy ono nie powinno być jednak jakoś moc-
niej skonsultowane z rządem i czy nie powinno być 
wcześniej konsultowane z Unią Europejską? To jest 
pierwsza rzecz.

Druga rzecz jest taka. W ustawie niejako tworzy 
się zarówno beneficjentów, jak i tych, którzy będą 
poszkodowani. Pan powiedział, że w sytuacji, kiedy 
okaże się, że była potrzebna notyfikacja, będzie trzeba 
zwrócić pomoc publiczną. Tylko ja mam pytanie, 
kto będzie podmiotem zwracającym pomoc publicz-
ną. Bo w świetle tej ustawy, jak rozumiem, można 
powiedzieć, zarobione będą firmy, które produkują 
energię, nazwijmy to, konwencjonalną, versus firmy, 
które produkują energię czystą. I teraz… Bo trudno 
mi wskazać jak gdyby ten podmiot, który mógłby 
być podmiotem zobowiązanym w tej notyfikacji, bo 
ta notyfikacja musiałaby się ograniczać… No, do 
zmniejszenia wysokości obciążeń? Do zmniejszenia 
wysokości pomocy publicznej? Bo chyba tak należa-
łoby to rozumieć. Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Jeśli dobrze czytam te dokumenty, z którymi mo-

głem się zapoznać, to wynika z nich, że my tutaj naru-
szamy nie tylko tę decyzję, ale też kartę energetyczną 
unijną. Oczywiście w przypadku nieuzasadnionej 
pomocy publicznej, za którą mogłaby być uznana ta 
otrzymana w ramach systemu po nowelizacji, nad 
którą obradujemy, ten obowiązek zwrotu dotyczył-
by podmiotów, które tę pomoc otrzymały. Ale one 
mogłyby – i na pewno uczyniłyby to – wystąpić do 
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(senator J. Czerwiński) Senator Mieczysław Augustyn:

Ja może w takim razie jeszcze tylko dopowiem, 
Panie Senatorze, że kwestię dotyczącą tego, iż w ta-
beli uzasadniającej ten projekt, dołączonej do przed-
łożenia sejmowego, znacząco zaniżono wspomnia-
ny wpływ na końcową cenę energii, podnosił pan 
prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dlatego prosił-
bym ewentualnie do niego przekierować to pytanie. 
Zapewne korygował te wszystkie dane i dokładnie 
wie, jaki jest mechanizm powstawania różnicy tych 
cen.

(Senator Jerzy Czerwiński: Prosiłbym także przed-
stawiciela większości o odpowiedź.)

Senator Grzegorz Peczkis:

Nie jest do końca tak, jak powiedział przedsta-
wiciel mniejszości, a to w związku z tym, że cena 
nie jest wolna. Innym słowy, Państwo Senatorowie, 
ceny reguluje właśnie regulator – Urząd Regulacji 
Energetyki. I w związku z tym nie ma możliwości 
podniesienia ceny, bo o tym decyduje właśnie regu-
lator.

Ale zgoda, tak, zwiększenie dodatkowych opłat 
ma bezpośredni wpływ na zwiększenie ceny dla 
odbiorcy końcowego, oczywiście jeśli spółka, która 
wytwarza energię – a ona nie musi zajmować się tylko 
tym – nie potrafi tego czymś innym skompensować. 
To jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Jeszcze było drugie pytanie… Aha, jeszcze była 
jedna nieścisłość. Otóż nie jest tak niestety, że ci, 
którzy nie funkcjonują na rynku, muszą funkcjo-
nować na zasadzie opłat zastępczych, dlatego że 
dano jeszcze jedną możliwość techniczną: można 
nie funkcjonować bezpośrednio na giełdzie, moż-
na funkcjonować poza giełdą, ale z certyfikatami 
pochodzenia. To jest kolejna komplikacja, która 
strasznie gmatwa i tak już zagmatwaną sytuację. 
I w związku z tym niestety… Uszczegółowiwszy 
w ten sposób sytuację, widzimy, jak skomplikowa-
ne mechanizmy tu funkcjonują i jaką ostrożnością 
trzeba się… A jednocześnie mając tę wiedzą, którą 
dysponuje ministerstwo…

(Senator Mieczysław Augustyn: O to apelujemy.)
…i regulator… I właśnie to jest kluczem do tego, 

żeby odejść od tej sztywnej kwoty 300,03 zł.
(Senator Mieczysław Augustyn: 56 też jest strasz-

nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator, tak? Proszę, pan senator Arkadiusz 

Grabowski.

Prosiłbym o wyjaśnienie mi, jako odbiorcy koń-
cowemu energii elektrycznej, ale także np. przedsię-
biorcom korzystającym z energii elektrycznej, która 
ma wpływ na wysokość kosztów produkcji… Czy 
państwa poprawka, pierwsza z poprawek, która ustala 
minimalną wysokość opłaty zastępczej, wpłynie na 
podwyższenie cen energii elektrycznej końcowej, czy 
też na obniżenie? Czy przeciętny obywatel w efek-
cie pańskiej poprawki zapłaci za energię elektryczną 
więcej, czy mniej, a przynajmniej czy może zapłacić 
więcej lub mniej?

Senator Mieczysław Augustyn:

Tak, rozumiem. Opłatę zastępczą wnoszą ci, 
którzy nie uczestniczą w części giełdowej, jeśli do-
brze rozumiem funkcjonowanie tego rynku, a to jest 
większość podmiotów produkujących energię odna-
wialną. Jeżeli pomoc publiczna będzie zdecydowanie 
mniejsza, czyli wyniesie nie 300 zł, tylko 56 zł, to 
wówczas te firmy… No, w jaki sposób będą mogły to 
sobie zrekompensować, żeby odzyskać opłacalność? 
Prawdopodobnie cena wtedy będzie wyższa. W każ-
dym razie ja właśnie tak rozumiem te przepisy. A poza 
tym jest taka kwestia, że my narazilibyśmy Polskę na 
ewentualne retorsje ze strony Unii Europejskiej, tzn. 
to by kosztowało.

(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, czy 
mogę jeszcze dopytać…)

W każdym razie wszystko to, co powoduje zwięk-
szenie kosztów firm, rzutuje na cenę energii, bo musi 
rzutować.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ale mało 
mnie interesują wzrosty i spadki…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, pan senator chce jeszcze dopytać.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Pani 

Marszałek…)
Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: O to pan pytał, 

więc…)

Senator Jerzy Czerwiński:
Mnie mało interesują wzrosty i spadki zysku 

tych, którzy produkują energię elektryczną. Oni 
sobie doskonale dadzą radę. Mnie interesuje to, co 
wpływa na przeciętnego obywatela i na przeciętnego 
wytwórcę, który z energii elektrycznej korzysta. Ja 
bym prosił, żeby do tego pytania ustosunkował się 
przedstawiciel…
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związek banków, zostały przez nasze biuro popra-
wione i ja je przejąłem, tak jak nieraz przejmowałem 
poprawki zaproponowane przez wielu partnerów spo-
łecznych. Wydaje mi się, że dopóki co do poprawki 
nie przekona się przynajmniej grupa senatorów czy 
chociażby jeden senator, nie mają one charakteru obo-
wiązującego czy jakby nie wchodzą do procedowania. 
W tym wypadku wydawało mi się, Panie Senatorze, 
że nie powinniśmy przeciwstawiać – bo pan poru-
szył bardzo ważną kwestię – interesu jednej grupy 
uczestników rynku interesom drugiej grupy. Wydaje 
mi się, że powinniśmy szukać – i do tego zmierzają 
poprawki – takiego rozwiązania, które przybliży do 
osiągnięcia celów, jakie stawia sobie ministerstwo, 
i które podobno, przynajmniej w części, może być 
zrealizowane w ramach tego projektu, a jednocześnie 
nie zaskoczy uczestników, pewnej grupy uczestników 
rynku, nie zdewastuje go, jednocześnie nie narazi ich 
na straty. Wydaje się, że ta propozycja jest rozsądna. 
A to, że banki… Nie tylko takie, Panie Senatorze, bo 
Związek Banków Polskich skupiał, o ile mi wiadomo, 
wszystkie, także banki z większościowym kapita-
łem państwowym. Tak że to dotyczy… Pan prezes 
Pietraszkiewicz wypowiadał się w imieniu swoich 
członków. Trudno mi powiedzieć, czy to były tylko 
banki z kapitałem zagranicznym. Nie wiem, skąd pan 
senator ma taką informację, ja jej nie mam i nawet 
wątpię, że to tylko tej grupy dotyczyło.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Jeśli mogę jeszcze dopytać, Panie Marszałku…
No, trochę mnie pan sprowokował, Panie 

Senatorze. Bo ja znam doskonale procedurę przej-
mowania poprawek na posiedzeniach komisji przez 
senatorów. Ale treść poprawki wnoszonej czy postu-
lowanej przez zgłaszających powinna, że tak powiem, 
mieć jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Ktoś, 
Związek Banków Polskich wnosi poprawki do ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, o ile się nie mylę. 
Tak? Czemu akurat do tej ustawy wnosi? Pewnie za-
wsze można znaleźć jakieś uzasadnienie, oczywiście. 
Jednak dziwi mnie troszkę taka olbrzymia troska 
banków o podmioty rynku OZE. Jeśli chodzi o repre-
zentowanie banków przez prezesa Związku Banków 
Polskich, to owszem Związek Banków Polskich zrze-
sza większość banków. Od niedawna, od jakiegoś 
czasu banki polskie, z większością kapitału polskiego 
są po przejęciu od Włochów Pekao większością, ale 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 

mniejszości, ale w sumie nie tylko jako do sprawoz-
dawcy mniejszości… bardziej jako do przejmującego 
poprawki. Konkretnie chodzi mi o poprawki zapro-
ponowane przez Związek Banków Polskich. Panie 
Senatorze, Związek Banków Polskich zwrócił się ze 
swoim stanowiskiem w odniesieniu do proponowa-
nych zmian do ustawy. Mam pytanie. Czy pan se-
nator nie uważa… Czy w ocenie pana jako senatora 
przejmującego, współprzejmującego te poprawki, te 
działania nie mają charakteru, można powiedzieć, 
lobbingowego? Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Czy 
nie uważa pan, Panie Senatorze, że poprawki zgło-
szone przez Związek Banków Polskich, a przejęte 
przez senatorów opozycji, mają na celu zabezpiecze-
nie interesów banków, banków zachodnich, kapitałów 
zachodnich, które szerokim strumieniem kredytowały 
inwestycje w zakresie OZE? Inwestycje te były bardzo 
dochodowe, jak senator Peczkis wskazał, były bardzo 
wysoko zyskowne. Teraz może się okazać, że będą 
mniej zyskowne. W związku z tym zachodnie banki, 
zachodni kapitał, który udzielił kredytów spółkom, 
firmom działającym na polskim rynku, bardzo często 
z udziałem również kapitału zachodniego, po prostu 
obawiają się, czy owe kredyty będą w stanie odzy-
skać. Bo doskonale pan zdaje sobie sprawę z tego, 
Panie Senatorze, że takich inwestycji nie realizuje się 
za swoje środki, tylko za środki pochodzące z kre-
dytów. Czy nie jest też tak, że w przypadku ban-
ków udzielających tego typu kredytów nie doszło do 
niedoszacowania ryzyka? Banki są zobowiązane do 
szacowania ryzyka, również ryzyka prawnego, a to 
jest ryzyko prawne. Tutaj mamy do czynienia z ryzy-
kiem prawnym, czyli zmianami regulacji prawnych 
mogącymi mieć istotny wpływ na sytuację dotyczącą 
kredytów, których owe banki udzieliły. Niech pan mi 
odpowie na to pytanie, czy to nie jest przypadkiem 
tak. Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Nie, zupełnie tego tak nie odbieram. Oczywiście 

odkąd jestem w Senacie, różnego rodzaju podmioty 
uczestniczą w posiedzeniach komisji, zgłaszają pro-
pozycje poprawek i senatorowie albo je przejmują, 
albo nie. I to jest normalne. Na pewno pan senator 
się z tym zetknął już wiele razy. Więc nie ma tutaj 
żadnej nieprawidłowości. A tak w ogóle już na tym 
etapie procedowania to nie były poprawki zapropono-
wane przez Związek Banków Polskich, ponieważ te 
poprawki były zgłaszane w trakcie prac w Sejmie, te 
same poprawki czy podobnie brzmiące, przynajmniej 
co do istoty. Tak że te, które były przedłożone przez 
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(senator A. Grabowski) Senator Przemysław Termiński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Peczkisa.
Panie Senatorze, cała ta ustawa, jak widzę – bo 

tak słucham debaty, słucham dyskusji – sprowadza się 
do przeksięgowania marży. Dzisiaj marża w wyniku 
tych różnych operacji na certyfikatach jest po stronie, 
że tak powiem, wytwórców ekologicznych, a mamy 
ją przeksięgować na czarną energię, czyli energetykę 
węglową. I mam do pana pytanie. Bo jak pan powie-
dział, tylko 3% tego typu operacji dzisiaj odbywa 
się za pośrednictwem giełdy, czyli 97% jest oparte 
na kontraktach. W wielu wypadkach są to kontrakty 
długoterminowe, zresztą media donosiły o pewnych 
sporach między wytwórcami zielonej energii a kon-
cernami energetycznymi. Proszę mi powiedzieć, czy 
oszacowaliście państwo, jaka będzie skala potencjal-
nych przepływów gotówkowych między energetyką 
odnawialną a energetyką konwencjonalną oraz jakie 
mogą być mechanizmy, żeby zmusić firmy, tę ener-
getykę odnawialną do renegocjowania kontraktów, 
bo 97%, jak wiemy, jest w kontraktach zawartych 
między energetykami jedną a drugą. Jak można je 
zmusić do tego, żeby nagle zaczęły stosować te zapisy 
o niższej wartości wynikające z ustawy? Dziękuję.

Senator Grzegorz Peczkis:

Zmusić nie można, tym bardziej że jest, jak już 
mówiłem wcześniej, wiele form, z których można 
skorzystać. Bo jest jeszcze jedna forma, o której wcze-
śniej w ogóle nic nie mówiłem, czyli można zigno-
rować wszystkie dotychczas przedstawione formy 
i poddać się karze. I w związku z tym to, jaką formę 
wybierze przedsiębiorstwo, wytwórca, to jest kwe-
stia jego, prezesa, zarządu, rady nadzorczej, woli. 
I tutaj trudno jest powiedzieć, że kogoś można do 
czegoś zmusić, bo żyjemy w wolnym kraju, w kra-
ju demokratycznym, w którym mają funkcjonować 
zależności rynkowe. Tylko tyle. Ta teza, od której 
pan zaczął, Panie Senatorze… Ja jeszcze raz prze-
czytam cel ustawy, żebyśmy mieli jasność: „Celem 
projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązania 
ułatwiającego zrównoważony rozwój naszego kra-
ju w obszarze odnawialnych źródeł energii poprzez 
zmianę sposobu obliczania wysokości jednostkowej 
opłaty zastępczej”. To jest cel. My nie mieliśmy na 
celu analizy przepływów gotówkowych pomiędzy 
dużymi… To nie było przedmiotem obrad komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik.

wcześniej kapitał zachodni jednak przeważał i co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy faktycznie 
związek przyczynowo-skutkowy nie jest więc taki, 
że te właśnie banki, głównie z kapitałem zachodnim, 
kredytowały podmioty rynku OZE, wśród których 
znacząca część to były podmioty również z kapitałem 
zagranicznym, a teraz może, że tak powiem, być pro-
blem z odzyskaniem, spłatą tych kredytów w związku 
ze zmianami wynikającymi ze zmiany przepisów? 
Ale to jest ryzyko prawne bankowe i banki powinny 
szacować ryzyko prawne. Ono jest niejako trochę 
z boku, bo jest w tej grupie ryzyk mniej, że tak po-
wiem, dotkliwych dla banków, przynajmniej banki 
tak uważają. Jednak zostało ono według mnie niedo-
szacowane w momencie udzielania kredytu, bo takie 
analizy ryzyka są wykonywane przed udzieleniem 
kredytu. I wydaje mi się, że stąd takie stanowisko 
Związku Banków Polskich, że pośrednio Związek 
Banków Polskich jest interesariuszem w tej sprawie, 
a tak naprawdę podmioty, które zrzesza.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, oczywiście Związek Banków Polskich nie 

ukrywał, że jest zainteresowany tą ustawą i dlatego 
tam się pojawił. Twierdził, że przyjęcie tych rozwią-
zań może zagrozić utrzymaniem choćby minimalnej 
płynności finansowej firmom, które zaciągnęły zobo-
wiązania w bankach. Ale, Panie Senatorze, my jeste-
śmy w komisji gospodarki i zawsze powinniśmy się 
troszczyć o kondycję polskich firm. Tak że proszę wy-
baczyć, ale ja akurat widzę tutaj potrzebę, żebyśmy się 
wsłuchiwali w te głosy, jeśli mamy dobrze wypełniać 
swoją rolę. Jeżeli ryzyko prawne, o którym pan mówi, 
jest tak duże, że zagraża stabilności rynku, to my 
w komisji gospodarki powinniśmy takie rozwiązania 
analizować na 2, 3, 4 posiedzeniach – dosłownie przy-
glądając się każdemu zapisowi, mając do dyspozycji 
wszystkie możliwe wyliczenia – zanim podejmiemy 
optymalną decyzję. Tymczasem w Sejmie trwało to 
2 dni i mamy to u nas. Dobrze, że chociaż partnerzy 
czy interesariusze mogli się wypowiedzieć, jednak 
powiedzenie, że my to dogłębnie przeprocedowali-
śmy, to byłaby gruba przesada. Tak nie jest.

Stąd też nasz wniosek o to, żeby teraz tego nie 
przyjmować, zastanowić się, a jeżeli już państwo 
uważacie, że to jest tak niesłychanie pilne, to może 
przyjąć jakąś propozycję kompromisową i taką też 
przedkładamy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Termiński.
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Ja w ten sposób przedstawiając te sprawy, odpo-
wiadając na pana pytanie, zrezygnuję z wystąpienia. 
Ono będzie już niepotrzebne, bo tu powiem wszystko, 
co miałem do powiedzenia.

Kampania antywęglowa odbija się na polskiej ener-
getyce. Ta kampania jest prowadzona przez Niemcy 
medialnie, przy czym oni niestety w rzeczywistości 
nie obniżają swojego potencjału stałej energetyki wę-
gla brunatnego, tego najbardziej brudnego. Proszę 
sobie wyobrazić, że w nocy podstawą energetyczną 
Niemiec jest 80–90% właśnie tej energii z węgla bru-
natnego. I to jest odpowiedź na pana pytanie.

Ostatnia sprawa: ceny. Ceny prądu u naszych za-
chodnich sąsiadów wzrosły w ciągu 10 lat o 47%. 
Niemcy w 2006 r. mieli jedną z najniższych cen 
energii w Europie, a dzisiaj mają tę cenę dwukrot-
nie większą niż cena we Francji, która jeszcze do 
niedawna – czyli za czasów, kiedy ja studiowałem 
– była podawana jako negatywny wzór w kontekście 
najwyższych cen w Europie. Do tego to prowadzi.

Jeżeli pan uważa, że te obliczenia są niewłaściwe, 
to podam panu jeszcze jeden argument. Największe 
koncerny energetyczne: koncern RWE oraz koncern 
E.ON… Koncern RWE w 2015 r. już zanotował 
150 milionów straty, a koncern E.ON od dawna nie 
potrafi wyjść ze strat. Funkcjonują one tylko dlatego, 
że wspierają je bardzo silnie gospodarka i państwo 
niemieckie. Proszę państwa, nikt tak jak Polacy – i to 
powszechnie wiadomo – a w szczególności Prawo 
i Sprawiedliwość, nie są zwolennikami solidarnej, 
zjednoczonej Europy. I nikt tak jak my nie dąży do 
tego, żeby ta solidarność była zrównoważona i prze-
kładała się na wszystkie aspekty życia, nie tylko wte-
dy, kiedy Europa chce nam coś sprzedać, ale również 
wtedy, kiedy my mamy coś Europie do zaoferowania. 
W związku z tym…

Ja takich liczb jeszcze kilka mam tu wyszczegól-
nionych. Panie Senatorze, przykład Niemiec to jest 
zły przykład. Gdybyśmy poszli tą samą drogą, wpa-
kowalibyśmy się w gigantyczne problemy, a koszty 
społeczne byłyby… Jak mówię, przedstawiłem tu 
konkretne dane, że społeczeństwo musi za to zapła-
cić. Społeczeństwo niemieckie stać było na to, żeby 
w przeciągu 6 lat wydać 6 miliardów euro. Przeliczcie 
to i zbilansujcie z polskim budżetem. I zapytajcie sie-
bie, czy chcemy pójść tą drogą i produkować więcej 
zanieczyszczeń do środowiska naturalnego – co nie 
ulega wątpliwości, bo jest systematycznie monitoro-
wane – i w przypadku tzw. pecha z pogodą produko-
wać mniej energii. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marian Poślednik:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Peczkisa. Bo od-

noszę takie wrażenie i mam właśnie w związku z tym 
też pytanie… Czy nie wydaje się panu, że ostatnie 
działania rządu związane z ustawą o odnawialnych 
źródłach energii to jest walka z wiatrakami? My zna-
my już z literatury taką walkę z wiatrakami i wiemy, 
czym to generalnie się kończy. A moje pytanie jak 
gdyby wynika też z pana wcześniejszej wypowiedzi 
w kontekście tego, co się dzieje z produkcją odna-
wialnej energii w Niemczech. Miałem okazję nie-
dawno być na wyjeździe studyjnym w Bawarii, gdzie 
40% energii odnawialnej konsumują już na poziomie 
konkretnego powiatu, a mają plany, żeby to było do 
60% w 2025 r., i nie boją się tych dni, w których nie 
wieje wiatr czy ewentualnie nie świeci słońce. Czy 
nie uważa pan jednak, że to jest błędny kierunek? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy był dyskutowany problem, który bar-
dzo mocno nurtuje samorządy lokalne, i czy ewentu-
alnie ma pan jakąś wiedzę na ten temat… Czy, a jeśli 
tak, to kiedy, będą kolejne nowelizacje ustawy, które 
rozwiążą problem podatku naliczanego przez gminy, 
który ciągle stanowi poważny kłopot, jeżeli chodzi 
o siłownie wiatrowe, które stoją na terenach gmin? 
Dziękuję uprzejmie.

Senator Grzegorz Peczkis:
Na pierwsze pytanie odpowiem panu słowami 

analizy Jakuba Wiecha, to jest analiza bardzo głę-
boka, analiza rynku niemieckiego. Rynek niemiecki 
w latach 2015–2016 zwiększył moce jednostek wia-
trowych o 10%, a słonecznych o 2,5%. W 2016 r. 
ze źródeł tych wygenerowano o 1% mniej energii 
elektrycznej, a odpowiedzialna była za to pogoda. 
Innymi słowy, w ciągu 6 minionych lat Republika 
Federalna Niemiec zainwestowała w energetykę 
wiatrową i solarną 6 miliardów – miliardów, nie 
milionów – euro. Skutek tego jest taki – i to jest 
dalsza część analizy, poparta cytatami z niemiec-
kich czasopism źródłowych – że Niemcy mają gi-
gantyczny problem ze zbilansowaniem dwutlenku 
węgla. Dlaczego? Dlatego, że jeśli oni z dnia na dzień 
– a taki dzień został zarejestrowany – z uwagi na 
to, że prognozowane są bardzo korzystne wiatry, 
obniżają wydajność bloków węglowych o 82%, to 
nie ma możliwości, żeby te bloki taką regulacyj-
ność wytrzymały, nie ma takich bloków. Nie ma 
też możliwości, żeby do atmosfery nie poszło wtedy 
znacznie więcej trujących substancji, niż gdyby te 
bloki produkowały energię tak, jak mają ją produko-
wać, czyli nominalnie, optymalnie dla środowiska, 
idealnie. To jest bardzo istotne.
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(wicemarszałek A. Bielan) raczej o stworzenie pozoru zagrożenia twierdzeniem, 
że ktoś będzie musiał zwracać opłaty.

Gdyby nastąpiła sytuacja – dziwię się, że ktoś za-
rzuca Komisji tak daleko idącą nieracjonalność w po-
stępowaniu – gdyby doprowadzono jakimś sposobem, 
tutaj nie chodzi o taką możliwość, do konieczności 
zwrotu opłaty i w konsekwencji przedsiębiorcy mieli-
by roszczenie do państwa, to gdyby to roszczenie było 
skuteczne, uzyskaliby odszkodowanie równoważne 
utraconej pomocy, a więc efekt byłby ten sam. Jeżeli 
dla kogoś pomoc jest nieuzasadniona, nieuprawniona, 
no to… To na pewno nie takie rozwiązanie.

Ta pomoc wynikałaby z dwóch może istotnych ob-
szarów. Po pierwsze, środowiska czy przedsiębiorcy 
OZE uzyskiwali pomoc w postaci dotacji inwesty-
cyjnej z programów regionalnych, jak również z pro-
gramów centralnych. Ta pomoc sięgała często 70% 
inwestycji. W związku z tym mówienie o masowych 
bankructwach jest – powiedziałbym – wskazówką, że 
ten sektor działa na jakichś superdziwnych zasadach, 
skoro można dostać nawet 70% dotacji, a następnie 
zbankrutować w wyniku zmiany instrumentu, który 
nie ma bezpośredniego, formalnego przełożenia na 
przychody.

Proszę państwa, wydaje mi się, że pora powie-
dzieć sobie, że apel ze strony banków polskich jest 
apelem pewnego środowiska, które zostało – wstyd 
powiedzieć – na świecie przyzwyczajone do tego, 
że może się mylić bezkarnie. A sektor bankowy jest 
takim samym sektorem gospodarczym jak pozostałe, 
jednak w opinii publicznej powinien być o wiele bar-
dziej wrażliwy na swoją rzetelność, a więc stosować 
zasady, zgodnie z którymi analizowane jest ryzyko 
i np. nie są udzielane kredyty w momencie, kiedy 
wiadomo, że dalece już przekroczono wskaźniki wy-
znaczone przez rząd dla rozwoju danej branży. To jest 
działanie nieracjonalne. 

Chciałbym tylko podkreślić jedno. Proszę pań-
stwa, banki nie operują własnymi pieniędzmi. 
Operują depozytami – nawet jeśli to nie jest w danym 
banku to samo – operują środkami złożonymi w nich 
przez firmy i przez przedsiębiorstwa. Niestety mogą 
również upaść i dlatego powinny bardzo intensywnie 
ważyć ryzyka. Faktycznie było tak, że to, co można 
było obserwować w rozwoju branży OZE, to z jednej 
strony intensywne dotacje, a z drugiej strony instru-
menty takie jak certyfikaty, które nie są najszczęśliw-
szym… Komisja sugeruje, żeby się z tego wycofywać. 
Myśmy w Polsce przyjęli, że system certyfikatów jest 
systemem, który będzie stopniowo wygaszany, oczy-
wiście z uwzględnieniem wszystkich praw nabytych. 
Docelowo zostanie on wygaszony. Proszę państwa, 
w takim, powiedziałbym, całościowym krajobrazie 
należy przyjąć z pewnego rodzaju zaskoczeniem, 
że… Pan senator bardzo intensywnie dopytywał, czy 
były konsultacje z jedną z izb. Proszę państwa, jest 

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Tak?
Proszę. Podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Energii, pan Andrzej Piotrowski.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zacząć od apelu do pana senatora 

Augustynka.
(Głos z sali: Augustyna, Augustyna.)
Augustyna, przepraszam.
Panie Senatorze, pan w sprawozdaniu zawarł in-

formację, że moje wczorajsze wypowiedzi na posie-
dzeniu komisji były nie zawsze prawdziwe, a często 
były nieprawdziwe. Mam ogromną prośbę, żebyśmy 
nie zamieniali tej dyskusji w dyskusję niemeryto-
ryczną, w uwagi ad personam. I apeluję, żeby pan 
w jakiś umiejętny sposób wycofał się z takiej tezy, 
szczególnie że wskazuje ona na liczbę mnogą tych 
informacji…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Ministrze…)
Sądzę, że element, do którego może odnosić się 

nasza dyskusja, dotyczy kwestii notyfikacji. Ja fak-
tycznie powiedziałem o tym ogólnie, za moment wy-
jaśnię szczegóły. Sądzę, że to powinno rozwiać pana 
wątpliwości w tym zakresie.

W takim razie zacznijmy od notyfikacji, a ja po-
zostawiam ten apel jako – zaznaczam – niepolityk. 
Nie chcę, żebyście państwo wpisali mnie właśnie 
w taką formułę gry. Otóż, proszę państwa, w Komisji 
Europejskiej notyfikowany jest system pomocy pu-
blicznej dla OZE. Opłata zastępcza jest w tym sys-
temie jedynie komponentem, który nie jest pomocą 
publiczną, ponieważ wnoszone opłaty są przeznaczo-
ne dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który nie jest podmiotem go-
spodarczym. Jest agendą państwową, która ma za 
zadanie te środki przeznaczać potem według określo-
nych reguł właśnie na cele środowiskowe. W związku 
z tym kiedy zmienia się wysokość, to w tym mo-
mencie nie ma takiej możliwości, żeby Komisja to 
zakwestionowała i stwierdziła, że zmienia to sys-
tem pomocy publicznej, ponieważ ten obszar nie jest 
pomocą publiczną, tylko jest jak gdyby w całości… 
A tym samym teza, która była tutaj podnoszona, 
jako – niestety tak bym to określił – sposób zaciem-
niania obrazu, a nie wyjaśniania, przez prawników 
organizacji reprezentujących część strony OZE, jest 
zupełnie nie z tej bajki. Wydaje mi się, że chodziło 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) sterstwu, że muszą znaleźć organizacje, które będą 
ich reprezentować, bo te istniejące są zdominowane 
przez dużych graczy, mimo że teoretycznie są tam 
mali gracze, mimo że podobno to są, jak tutaj ktoś 
przytaczał, tysiące takich podmiotów. No, nieprawda. 
Formalnie rzecz biorąc, owszem, to są liczebne grupy, 
ale bardzo silnie zagregowana jest tutaj własność, 
choć odbywa się to poprzez mechanizmy, które wy-
magają odpowiednich narzędzi, żeby do końca zostały 
prześledzone.

W związku z tym, proszę państwa, chciałbym 
tutaj odnieść się do kilku elementów. Bardzo bym 
prosił o to, żeby raz wypowiedziana teza nie była 
powtarzana, nawet jeżeli trafiamy na nieco inne fo-
rum, ale dotyczy to tej samej osoby. Nie chciałbym 
wymieniać pana senatora po nazwisku, ale… Jak 
wczoraj wyjaśniałem, w wyniku ustawy nie został 
zablokowany rozwój energetyki prosumenckiej, tzw. 
energetyki obywatelskiej, ponieważ jej rozwój na te-
renie Polski przybrał wskaźniki, które do tej pory 
są bez precedensu, jeśli chodzi o ten segment. To 
jest 100 tysięcy MW. Jak na instalację na dachach 
domów indywidualnych osób i jak na początek tego 
typu ruchu to jest to bardzo dużo. To jest 21 tysięcy 
instalacji. Proszę państwa, nie powtarzajmy w kółko 
tez gazetowych lansowanych przez PR podmiotów, 
którym zależy na pokazywaniu, że się nic nie dzieje, 
że jest tylko źle. I na tej narracji usiłują zbudować 
nie do końca dla mnie jasny mechanizm, w którym 
naraz rząd miałby jeszcze coś więcej robić. Jest mo-
del, który działa, rozwija się, wiele wskazuje na to, 
że został dość trafnie dobrany; uwzględnia on też 
błędy popełnione przez inne kraje europejskie. Nie 
będziemy robić tego samego, nie będziemy dopłacać 
i nie będziemy dawać sprzedawcom możliwości mó-
wienia: „zarobisz na emeryturę”, bo na dachu się na 
tę emeryturę nie zarobi. Nie chodziło o większe wy-
płaty, tylko bardziej o skierowanie pewnych inicjatyw 
obywatelskich na taki tor, który byłby korzystny dla 
tego obywatela i – w jakimś zakresie – dla współ-
czynników OZE.

Pojawiało się tu pytanie o prawą stronę Wisły, 
kierowane bezpośrednio do mnie jako przedstawiciela 
resortu. Chciałbym zwrócić uwagę, że z prawej stro-
ny Wisły jest Połaniec, chciałbym też zwrócić uwa-
gę, że jest Lublin, natomiast to, że nie powstanie… 
Oczywiście jest w tej chwili w planach wybudowanie 
elektrowni wokół złoża Bogdanka, a to też jest prawa 
strona Wisły. Po prawej stronie Wisły jest Stalowa 
Wola – to jest akurat elektrownia gazowa, ale o dość 
znacznej mocy. Ona w wyniku bałaganu, który tam 
nastąpił jeszcze ładnych parę lat temu, i bankructwa 
generalnego wykonawcy… Jest tam w tej chwili nie 
tyle problem techniki, ile dokumentacji. Nie można 
eksploatować niewiadomego technicznie podmiotu. 
Niby wszyscy wiedzą, jak to działa, ale są określone 

bardzo wiele takich organizacji, w związku z czym 
ja nie widzę powodów, dla których akurat jedna izba 
miałaby być tak istotna. Ze zrozumieniem podchodzę 
natomiast do pytania o konsultacje związane ze sta-
nowiskiem prezesa URE, bo prezes URE faktycznie 
dba o ten rynek, ma tutaj wiele doświadczeń i ma 
wiele do powiedzenia. 

Chciałbym jednak podkreślić, że omawiamy 
zmianę, która dotyczy opłaty zastępczej. Ta opłata 
zastępcza nie jest, nazwijmy to, w jurysdykcji prezesa 
URE. Jest ona jedynie pewnym komponentem za-
stępczym, który ma motywować do obrotu świadec-
twami. Proszę państwa, co się dzieje? Ten instrument 
motywacji nie działa, skoro opłata zastępcza w istocie 
rzeczy nie jest w tym momencie wykorzystywana 
z racji swojej wysokości. Rynek składa się z 2 części. 
Jedna część, ta dominująca, to jest obrót pozasesyjny, 
w którym ceny – one są wiadome, TGPE je publikuje 
– są znakomite i sięgają dawnych czasów, bo to jest 
mniej więcej 285 zł wartości transakcji. To jest, tak 
jak mówię, dominująca część obrotu świadectwami. 
Jednocześnie ma miejsce, powiedziałbym, ogromna 
narracja ze strony środowiska, jak to właśnie bankru-
tuje… No, proszę państwa: albo, albo. Albo większość 
obrotu idzie po cenach z dawnego okresu – i to po 
cenach, które w tym momencie dotyczą silnie doto-
wanych inwestycyjnie z programów pomocowych dla 
Polski wybudowanych źródeł – albo… Gdzie w tym 
miejscu przedsiębiorca miałby stracić? Który traci? 
Chciałbym zwrócić uwagę, że są mali przedsiębiorcy, 
którzy, nazwijmy to, w sposób dość zaskakujący re-
prezentują wąską grupę finalnych właścicieli. Dociera 
do nas coraz więcej głosów, że sektor OZE jest obsza-
rem bardzo rozległych patologii – jest wiele sytuacji, 
w których państwowym spółkom sprzedawano pro-
jekty, które tak naprawdę sprowadzały się do posta-
wienia kropek na mapie i stwierdzenia, że jest to plan, 
który dotyczy… że to jest budowa farm wiatrowych. 
Ja tutaj nie chcę uprzedzać faktów. Prawdopodobnie 
to niebawem trafi do wiadomości publicznej. Sądzę, 
że wtedy będziemy musieli zastanowić się nad tym, 
czy państwo faktycznie rozwijało ten sektor, czy też 
miały tutaj miejsce jakieś bardzo wątpliwej jakości 
transfery pieniędzy do grupy przedsiębiorców. No ale 
nie uprzedzajmy faktów. Ta regulacja, to przedłoże-
nie, które państwo w tej chwili rozpatrujecie, dotyczy 
jedynie opłaty zastępczej.

Chciałbym zwrócić uwagę, że praktycznie wszyst-
kie poprawki… Nawet propozycja poprawki Związku 
Banków Polskich co do mechanizmu myślenia była 
identyczna z poprawkami składanymi czy sugero-
wanymi przez niektóre z organizacji – zaznaczam: 
niektóre z organizacji – sektora OZE. Dlaczego? Bo 
wielu małych przedsiębiorców OZE zgłaszało mini-
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) realizowali ten obowiązek, sprzedać je za większą, 
zdecydowanie większą cenę. W związku z tym można 
powiedzieć, że część wprowadzonych regulacji nieja-
ko przeszło obok grupy, której chcieliśmy pomóc, a to 
zawsze rodzi pewnego rodzaju frustrację związaną 
z tym, że ta regulacja niekoniecznie była skuteczna. 
Ale, tak jak mówię, świadectwa są elementem, który 
został już uznany przez komisję za element, który 
powinien zostać wygaszony. Chodzi o to, że jest to 
pomoc operacyjna i jest ona niestety podatna na sze-
reg zjawisk, które trudno zakwalifikować inaczej niż 
jako pewnego rodzaju patologie.

Jeszcze pan marszałek Borusewicz miał do mnie 
pytanie. Nie wiem, czy jest na sali.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
Nie ma go. W takim razie odpowiem mu w innym 

trybie, jeżeli sformułuje pytanie.
Teraz króciutko. Czy inwestycje w czyste tech-

nologie węglowe będą w Polsce realizowane? Tak, 
będą. W tej chwili taka inwestycja jest planowana 
w okolicach złoża Bogdanka. Realizowałaby ją Enea. 
Nie ukrywam, że jest to decyzja trudna ekonomicz-
nie, ponieważ te technologie są bardzo drogie. To 
nie jest kwestia niezdolności sektora, to jest kwestia 
tego, że tak wprowadzone źródło powinno praco-
wać w podstawie i nie pasuje do systemu, w którym 
wprowadzamy wiele źródeł OZE. One są z reguły 
niesterowalne i w związku z tym – z wyjątkiem tych, 
które będziemy organizować w klastrach – tak jakby 
oczekują, że po drugiej stronie znajdzie się źródło, 
które będzie miało możliwość moderacji. I tu okazuje 
się, że to jest na zasadzie „albo, albo”. No ale może 
znajdziemy jakieś miejsce w podstawie dla tego typu 
eksperymentu.

Było bardzo wiele wypowiedzi. Jeżeli coś pominą-
łem, to proszę o ponowne zadanie pytania. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana…
(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Pan senator Rybicki, a później pan senator 

Augustyn i senator Grodzki.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie, 

potem senator Termiński.)
Okej. Najpierw pan senator Rybicki, a później pan 

senator Termiński.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mija rok od wejścia w życie 

ustawy, która zmieniła zasady, na których można 
było wydawać decyzje o lokalizacji i budowie farm 

reguły profesjonalnej gry. Odtworzenie dokumentacji 
po tym przedsiębiorcy, który zbankrutował, niestety 
jest dosyć kosztowne i czasochłonne, ale niezbędne, 
żeby traktować to jako profesjonalne źródło energii 
elektrycznej i cieplnej.

Pojawiło się też hasło, że obniżenie opłaty za-
stępczej wywoła potrzebę rekompensaty. To jakaś 
teza z zupełnie innej bajki. Proszę państwa, opłata 
zastępcza jest mechanizmem, który miał skierować 
zainteresowanie podmiotów zobowiązanych do skupu 
certyfikatu właśnie do tego, żeby te certyfikaty skupo-
wały, a następnie umarzały. Miała być większa, w tej 
chwili jest o rząd wielkości większa. Jak widać, ten 
mechanizm stał się źródłem patologii, którą obserwu-
jemy w obrocie certyfikatami, i dlatego postanowi-
liśmy to uregulować… To znaczy posłowie zgłosili 
taki projekt, a ministerstwo po zastanowieniu się nad 
tym stwierdziło, że jest on godny wsparcia.

Teraz uwagi dotyczące trybu, szybkiego załatwia-
nia tego. Wydaje mi się, że są troszeczkę niestosowne. 
Jeżeli jakaś regulacja może przejść przez parlament 
szybko, a jest ona pożyteczna… A ta jest faktycznie 
nastawiona na zlikwidowanie problemu… no, może 
nie zlikwidowanie, ale ograniczenie skali problemu, 
o którym środowisko OZE mówi od wielu lat, i to nie 
tylko za tego rządu. Problem nadwyżki zielonych cer-
tyfikatów pojawił się wiele lat temu i pozostawał je-
dynie w sferze domysłów. Mówiono, że jakieś dziwne 
transakcje odbywają się poza sesją, poza parkietem, 
i sugerowano, żeby rząd coś z tym zrobił. No i właśnie 
robi, proszę państwa. Czekanie z tym do czasu prac 
nad główną nowelizacją oznacza ileś miesięcy nieure-
gulowania tego problemu. To jest krótki zapis. Wydaje 
mi się, że procedowanie go w tej chwili ma bardzo 
głęboki sens, i liczę na to, że pozwoli to w szczegól-
ności małym wytwórcom OZE odzyskać stabilność 
finansową, choć, tak jak zaznaczałem, sporo tych 
podmiotów uzyskało już dość dużą pomoc ze strony 
państwa, zarówno pomoc inwestycyjną, jak i pomoc 
w postaci certyfikatów.

Kończąc tę wypowiedź, chciałbym tylko dodać, że 
w ramach nowelizacji przygotowujemy jeszcze dodat-
kowe usprawnienia dotyczące aukcji. Zakładamy, że 
to jest model, który będzie bardziej klarowny i ogra-
niczy możliwość wchodzenia pośredników między 
wytwórców OZE a podmioty zobowiązane do… 
No, w tym przypadku to już nie będzie skup przez 
podmioty. Będzie to bezpośrednio przekładane przez 
zarządcę rozliczeń na rachunki obywateli i przed-
siębiorców. Parokrotnie obserwowaliśmy sytuacje, 
w których pośrednicy – dotyczyło to szczególnie bio-
gazowni – potrafili wykorzystać dość trudną sytuację 
finansową biogazowni i za niewielką cenę odkupić 
świadectwa, a potem, w momencie kiedy skupujący 
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(senator S. Rybicki) W którymś momencie stowarzyszenia zaczęły oce-
niać, że na polskim Bałtyku można by postawić nawet 
8 G energii, mocy z wiatru. No, byłoby to ogromnym 
problemem dla systemu, bo trzeba by tę energię wpro-
wadzić głęboko do środka kraju, a to oznacza inwe-
stycje liczone w miliardach. A więc to nie jest tak, 
że w grę wchodzi jedynie koszt wybudowania turbin 
na morzu – to również jest koszt wybudowania… 
W związku z tym rozważając różne plany, przyjmuje-
my w tej chwili, że w okolicach roku 2030 faktycznie 
będziemy mogli powiedzieć, że przygotowaliśmy się 
do rozwoju energetyki wiatrowej. Jeżeli wcześniej 
coś powstanie, to bardzo w niewielkim zakresie, tak 
żebyśmy nie mieli zaburzeń w systemie przesyłowym. 
Czy odpowiedziałem na pana pytanie?

(Senator Sławomir Rybicki: Tak. Dziękuję.)
Dziękuję.

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

Augustyn.

Senator Przemysław Termiński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, pytanie. Nie wdaję się w spór 

ideologiczny, czy lepsza jest energetyka odtwarzalna, 
czy energetyka konwencjonalna, bo to jest kwestia 
podejścia. Mam inne pytanie. W Polsce produkuje 
się rocznie około 160 TWh energii. Problematyka 
umorzenia certyfikatów dotyczy mniej więcej 15% 
z 93% tych 160 TWh energii. Liczę tu stosunek ener-
gii konwencjonalnej do całkowitej produkcji ener-
gii. Jeśli porównamy sobie dzisiejsze ceny kontrak-
towe certyfikatów, podkreślam, kontraktowe, czyli 
pozagiełdowe – pan powiedział, że 280 czy 285 zł, 
tego typu wartości wchodzą w grę – z dzisiejszymi 
stawkami, które są na rynku, wynoszącymi poniżej 
100 zł, zdecydowanie poniżej 100 zł, to zauważymy, 
że różnica wynosi około 200 zł. I gdy te wszystkie 
wartości przemnożymy przez siebie, to będziemy 
mówić o różnicy 4–4,5 miliarda w układzie rocz-
nym. I teraz te 4–4,5 miliarda, które dzisiaj otrzymuje 
energetyka odnawialna… Rozumiem, że docelowo 
w zamyśle twórców tejże ustawy miałaby już ich nie 
otrzymywać.

97% tych wartości, o których mówił senator 
Peczkis, wynika z kontraktów długoterminowych. 
Jeden ze sporów, które dzisiaj śledzimy w mediach, 
to spór między grupą energetyczną Tauron a którymś 
tam z dostawców właśnie tych zielonych certyfikatów, 
jakąś farmą wiatrową. Roszczenia, przynajmniej tak 
wynika z doniesień mediów, są liczone w miliardach. 
I teraz moje pytanie jest następujące – bo państwo 

wiatrowych. Nowa odległość między wiatrakiem 
a zabudowaniami to jest dziesięciokrotność wyso-
kości wiatraka. Chciałbym zapytać, czy ministerstwo 
monitoruje sytuację i czy ma wiedzę, jak ta decyzja 
wpłynęła na lokalizacje nowych inwestycji, jaki miała 
wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów.

I drugie pytanie, które się jakoś z tym wiąże. Jakie 
jest zainteresowanie instalowaniem farm wiatrowych 
na morzu? Czy są podjęte jakieś decyzje co do inwe-
stycji, które będą realizowane w najbliższym czasie? 
Jaka jest opinia pana ministra w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Odpowiedź na pierwsze pytanie pośrednio była już 

udzielona. Proszę państwa, przekroczyliśmy wskaź-
nik, jaki założyliśmy dla roku 2020, jeśli chodzi o roz-
wój energetyki wiatrowej na lądzie. W związku z tym 
można powiedzieć, że w tej chwili to, co powstaje na 
lądzie, jest… To są przede wszystkim te rozwiązania, 
w przypadku których były już przygotowane projek-
ty. Wejście w życie tzw. ustawy odległościowej nie 
może powodować, że prawo będzie działać wstecz. 
W związku z tym to nadal może się budować i nie-
które z tych inwestycji faktycznie, mimo tej narracji, 
że to się nie opłaca, się budują. Tam przybyło około 
30 MW, jeżeli dobrze pamiętam. Przedtem mieliśmy 
do czynienia z lawinowym wzrostem… Jak państwo 
się domyślacie, użyłem słowa „lawina” nieprzypad-
kowo. Lawina nie jest niczym pozytywnym – jest po 
prostu bezwładną masą, która niszczy wszystko, na 
co trafi po drodze. Tu obserwowaliśmy dość podobną 
rzecz. Ta lawina w tym sensie została powstrzymana. 
Mam nadzieję, że te farmy wiatrowe, które powstają 
w tej chwili, już nie są farmami realizowanymi na 
zasadzie Dzikiego Zachodu, że ktoś gdzieś z kimś 
się dogadał, wbrew woli ludności postawił, a potem 
niech się z nim procesują. Zmieni się właściciel i tak 
naprawdę nie wiadomo, z kim się procesować. Bardzo 
wiele… Wspominałem tutaj o patologiach. Bardzo 
wiele przedsięwzięć w ten sposób było realizowane 
i stąd pojawił się tak ogromy bunt ze strony ludzi, 
którzy zostali tym dotknięci.

Jeśli chodzi o farmy na morzu, to rząd postrzega to 
jako bardzo atrakcyjną możliwość, tylko że musimy 
mieć świadomość, iż nasz system energetyczny nie 
jest do tego przygotowany. Do tej pory gros produkcji 
i odbiorców energii elektrycznej, tych o dużych mo-
cach i dużym zapotrzebowaniu, mieliśmy na terenie 
południowo-zachodniej Polski. Na terenie północnej 
Polski mamy w zasadzie 2 duże aglomeracje, Szczecin 
i Trójmiasto, w związku z czym wprowadzenie… 
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(senator P. Termiński) Podnoszono głosy, że powinna być opłata mini-
malna. No, albo decydujemy się na powiązanie tego 
z rynkiem, albo nadal decydujemy się na jakąś kro-
plówkę i zakładanie… Robimy reformę rynkową, ale 
nie za bardzo. No, przepraszam. Związek Banków 
Polskich nie jest za reformą rynkową. No, niech pre-
zes powie wprost, że jest on zwolennikiem gospodarki 
centralnie sterowanej.

(Senator Przemysław Termiński: Panie Marszałku, 
mógłbym ad vocem?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, żeby była jasność: moją ideą 

nie było wchodzenie w szczegóły relacji między 
Tauronem a otoczeniem rynkowym czy też bronie-
nie tego otoczenia rynkowego. To jest oczywiście ich 
spór. Chodziło raczej o pokazanie skali potencjalnych 
roszczeń, które pojawiają się między spółkami tego 
typu. W kontekście przymusowego stosowania usta-
wy, chociażby w ramach strategii, którą zatwierdza 
ministerstwo, mogą pojawiać się roszczenia do ta-
kich spółek. Oczywiście one będą dalej procedowane 
zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

Co do rynkowości, to ja jestem zdecydowanym 
zwolennikiem powiązania tego z rynkiem…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Andrzej Piotrowski: To też jest niedokładnie…)

Mówię, że nie było moim celem wchodzenie 
w dyskusję na temat tego, czy Tauron ma rację, czy 
nie ma racji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Proszę państwa, Tauron tak naprawdę nie jest spół-

ką, w której państwo ma pakiet kontrolny. To też jest 
może istotna rzecz.

Jeśli chodzi o strategię, to oczywiście państwo jest 
jednym z udziałowców we wszystkich tych spółkach. 
W wybranych spółkach ma faktycznie pakiety kontro-
lne, ale strategia nie może być uchwalona bez aproba-
ty pozostałych udziałowców. Są to spółki publiczne. 
Jest tam bardzo wiele podmiotów zorientowanych 
długofalowo, ale czasem też krótkofalowo. I wszyscy 
akcjonariusze biorą udział w zatwierdzaniu strategii. 
A więc nie doszukiwałbym się tutaj tego, że jest to 
związek, który sufluje jakieś podpowiedzi i sposób 
regulacji.

Prawda jest taka, że to rozwiązanie, wbrew gło-
som, które się tutaj pojawiły, nie jest kierowane do 

jako Ministerstwo Energii nadzorujecie spółki ener-
getyczne – czy wy macie jakiś pomysł na rozwiązanie 
tych kontraktów, 97% kontraktów? Czy też te kon-
trakty pozostaną niezależnie od tej ustawy? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, po pierwsze, tak się składa, że 

prawo spółek handlowych było wymyślane w XIX 
wieku i bardzo słusznie w nim zauważono, że należy 
wprowadzić rozróżnienie między właścicielem a pod-
miotem gospodarczym. I my się tego rozróżnienia 
bardzo silnie trzymamy. W związku z tym podmioty 
komercyjne nie są ręcznie sterowane i trudno mówić 
tutaj o planie rządu. Jednak oczywiście obserwujemy 
przyjmowane przez spółki strategie. To jest coś, co 
jest zatwierdzane przez rady nadzorcze, przez walne 
zgromadzenia. W ramach tych strategii oczywiście 
dostrzegamy szereg problemów.

Ale skoro poruszył pan kwestię Tauronu, to też 
uległ pan pewnemu mitowi prasowemu. Otóż to nie 
jest problem Tauronu. W przypadku Tauronu istniała 
spółka córka, która się nazywała – o ile mnie pamięć 
nie myli – Pierwsza Kompania Handlowa. I to ta 
spółka ma konflikt, ale nie w związku z certyfi-
katami… Otóż ona moim zdaniem miała kupować 
– no, znowuż nie jestem dzisiaj przygotowany do 
tego, więc proszę mnie nie rozliczać, jeżeli trochę 
to zniekształcę – energię z farmy wiatrowej, a na-
stępnie odsprzedawać ją dalej, również swojemu 
właścicielowi. Okazało się to marnym pomysłem 
biznesowym i tej spółce od któregoś momentu grozi 
upadłość. W związku z tym jeden z głównych zain-
teresowanych – tak to nazwijmy – kontraktem z tą 
spółką usiłuje udowodnić, że to w takim razie jest 
odpowiedzialność właściciela. No, tak jak mówiłem, 
jest to negowanie podstaw rozwoju kapitalizmu na 
świecie. Cóż więcej może o tym powiedzieć mini-
ster energii? My też jesteśmy za stosowaniem prawa 
handlowego.

Wracając do pozostałych kontraktów, chciałbym 
powiedzieć, że ta regulacja, którą zaproponowali ini-
cjatorzy, grupa posłów, nie jest żadnym rozwiąza-
niem wprost, tylko jest stwierdzeniem: na rynku od 
lat istnieje bardzo duży obszar obrotu… dziwnego. 
W związku z tym od lat też trwa dyskusja, co z tym 
można zrobić. To jest jeden z pomysłów. Wydaje nam 
się, że może on być bardzo trafiony. Zobaczymy, jaki 
będzie rezultat. Jeżeli się okaże, że rezultatem będą 
jakieś negatywne zjawiska, coś, co trzeba będzie da-
lej uregulować, to właśnie za chwilę będziemy mieli 
nowelizację, w której będziemy mogli coś poprawić.
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) z tym tabela, w której wyliczono skutki tej ustawy 
dla odbiorcy końcowego, była według pana preze-
sa Bandy, no, niewłaściwie policzona. Moje pytanie 
jest takie: czy pan się zgadza z tymi zastrzeżeniami? 
I drugie: kto tak naprawdę – bo nie sądzę, że pan 
poseł Suski – przygotował tę tabelę? Kto ją wyliczył 
i na podstawie czego? Bo, jak rozumiem, państwo, 
popierając tamten projekt, akceptowaliście jego uza-
sadnienie, a więc, jak sądzę, akceptowaliście też te 
wyliczenia. Bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Panie Senatorze, ja rozumiem, że pan się nie wy-

cofuje z tego, o co prosiłem. No, zmusi mnie to do 
przemyślenia ewentualnych dalszych kroków, bo to 
był bardzo konkretny zarzut. Tak że ja jeszcze raz 
ponawiam apel, nie skończyła się ta sesja, niech pan 
to przemyśli, bo nie chciałbym podważać pana wia-
rygodności, tak jak pan zrobił z moją.

Jeśli chodzi o notyfikację systemu, ja odpowiem 
bardzo krótko. Każdy z krajów może mieć według 
własnego pomysłu system wsparcia OZE. Notyfikacji 
podlega pomoc publiczna. Opłata zastępcza nie jest 
pomocą publiczną. Sądzę, że wyartykułowałem to 
najjaśniej, jak to jest możliwe.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale czy w tej de-
cyzji jest to zastrzeżenie, czy nie? Może pan powie-
dzieć: tak lub nie?)

W decyzji jest notyfikowany system pomocy pu-
blicznej. Jeżeli zmienia się fragment, który nie doty-
czy pomocy publicznej, jedynym elementem dyskusji 
z Komisją może być to, czy jest to pomoc publiczna, 
czy nie jest, i w tym zakresie nie widzę szczególnych 
powodów do sporu. Tak jak zaznaczałem, z naszych 
doświadczeń wynika, że Komisja rozumuje racjonal-
nie, w związku z tym nie uzna za pomoc publiczną 
czegoś, co nie jest strumieniem przepływu pieniędzy 
do przedsiębiorcy.

Jeśli chodzi o dane odbiegające od faktycznych… 
Pan prezes wczoraj, niestety, nie wyspecyfikował, na 
czym polegają te rozbieżności, więc ja mogę jedynie 
powiedzieć o swoich przypuszczeniach, zostawiając 
pana prezesa z dyskomfortem tłumaczenia się ewen-
tualnie… ale może też przyjmie, że to wyjaśnienie 
jest dobre.

Proszę państwa, w tych tabelach faktycznie poda-
ne zostały dane, które dotyczyły sytuacji antycypo-
wanej, a więc w momencie, kiedy minister zwiększy 
obowiązek skupu świadectw. Takiego skutku inicjato-
rzy oczekiwali i to państwu podali. W związku z tym 
prezes, tak domniemywam – w tej chwili zagląda do 
dokumentów – mówiąc, że te dane nie odpowiadają 
rzeczywistości… No tak, bo to była antycypacja. Ale, 

koncernów, bo nawis, który istnieje na rynku, nie jest 
problemem tych, którzy skupują. Nawis jest proble-
mem wytwórców. W związku z tym, jeżeli uda nam 
się uzyskać na rynku większą ilość pieniędzy… Ja 
to podkreślałem w Sejmie i może jest to właściwy 
moment, żeby to powtórzyć. Proszę państwa, mini-
ster energii do 30 sierpnia może wydać rozporządze-
nie, w którym zmieni obowiązek zakupu. Związek 
Banków Polskich usiłował to niejako naszkicować 
i wrzucić do ustawy – jest to niewłaściwe podejście, 
bo jest to nadregulacja. Są tu niektóre rzeczy, które 
pozostają w rozporządzeniu. Na dodatek bank się 
pomylił i grupa mniejszościowa postanowiła wziąć 
tylko fragment propozycji, co też jest takim trochę 
kuriozalnym rozwiązaniem. No ale okej. Nie dysku-
tuję o takich rzeczach.

Jeżeli się okaże, że w tym momencie możemy 
w ramach niepodwyższania opłat dla użytkowników 
końcowych, czyli osób indywidualnych, a także dla 
przedsiębiorców podwyższyć obowiązek skupu, to 
minister energii bardzo poważnie rozważy taką moż-
liwość. Przyczyniłoby się to do zmniejszenia nawisu. 
Nie zlikwidujemy go ot tak, bo problem faktycznie 
jest dość duży, ale zrobimy – wydaje mi się, że po raz 
pierwszy – istotny krok w tym kierunku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, oczywiście z mojego punktu 

widzenia dosyć kluczowa jest kwestia tego, czy my 
naruszamy regulacje unijne, czy ich nie naruszamy. 
Nowelizacja dotyczy jednego z elementów systemu 
wsparcia wytwórców OZE, tj. systemu świadectw 
pochodzenia. Tego zakresu dotyczy też decyzja 
z 2 sierpnia 2016 r. wydana przez Komisję Europejską, 
która uznała poprzednie uregulowania za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym na podstawie traktatu.

Proszę powiedzieć, czy w tej decyzji rzeczywiście 
zaznaczono, że wszelkie zmiany dotyczące środków 
pomocy, tego też, wymagają notyfikacji w Komisji 
Europejskiej, czy nie. Czy jest takie zastrzeżenie, czy 
nie? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie. Pan prezes… Nie dano mi zadać… Ja wła-
ściwie zadałem to pytanie, ale panu nie dano na nie 
odpowiedzieć. Teraz jest okazja. Chodzi o pytanie, 
które zadałem na posiedzeniu komisji. Mianowicie 
według pana prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
dane, które były przedstawiane w uzasadnieniu usta-
wy, no, daleko odbiegały od faktycznych. I w związku 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) stwie, spotkanie z zainteresowanymi podmiotami. Na 
pewno jakimś dziwnym zrządzeniem losu na to spo-
tkanie nie dotarła istotna reprezentacja przeciwników 
tego uregulowania, więc być może będziemy musieli 
zorganizować jeszcze jedno spotkanie w tej sprawie. 
Z punktu widzenia Ministerstwa Energii – jeszcze nie 
mogę mówić: rządu – faktycznie nie jest to zręczne 
rozwiązanie z racji, nazwijmy to, normalnego podej-
ścia do podatków, kiedy one nie powinny wybiórczo 
dotykać pojedynczego sektora, a raczej być neutralne 
dla tego typu rozwiązań. Ale na koniec decyduje tutaj 
parlament, czy taką regulację chce zmienić, czy nie. 
My przygotowaliśmy pewnego rodzaju propozycje.

Jeśli chodzi o wsparcie rolnictwa przez OZE, to ta-
kim elementem, który miał właśnie posłużyć terenom 
słabo zurbanizowanym, a tak naprawdę wiejskim, jest 
koncepcja klastrów. Tylko mamy tutaj kłopot polega-
jący na tym, że przez szereg lat koncepcja dotowania 
rolnictwa spowodowała takie bardzo zero-jedynkowe 
nastawienie, tzn. że ktoś do czegoś powinien dopła-
cać, a to coś to jest działalność rolników. To nie jest 
stabilny system. To jest oczywiście polityka unijna, 
ale zawsze musimy mieć świadomość tego, że dopłaty 
są kosztem kogoś, tak? I teraz z jednej strony mając 
dopłaty unijne, musimy mieć pełną świadomość, że 
płacimy składkę i ta składka nie pochodzi znikądinąd, 
tylko z naszych podatków, które być może, gdyby-
śmy tej składki nie płacili, byłyby mniejsze. Z drugiej 
strony gdybyśmy nie dotowali rolnictwa, to być może 
mielibyśmy kłopoty z dostępnością pożywienia. I to 
trzeba wyważyć. Niemcy są o wiele bardziej zamoż-
nym krajem i są w stanie o wiele bardziej dotować… 
Myśmy w ramach koncepcji klastrów spróbowali 
wymyśleć taki model, w którym to rozwiązanie bę-
dzie bardziej stabilne. A więc umożliwimy osobom, 
przedsiębiorcom zamieszkującym tereny wiejskie, 
zyskanie dodatkowej wartości w wyniku tego, że się 
zorganizują, że zbilansują energię, że wykorzystają 
dostępne lokalnie możliwości wytwarzania energii, 
a więc biomasy, odpady, ale też elementy typowe dla 
tych dotychczas znanych źródeł OZE, a więc foto-
woltaikę czy może nawet wiatr, choć bardzo liczymy 
też na ożywienie się tutaj hydroenergetyki, a w tych 
miejscach, w których to ma sens, również geotermii, 
której zasoby w Polsce w niektórych miejscach są bar-
dzo atrakcyjne i jest to jedynie problem inwestycyjny, 
bo odwierty są bardzo drogie, a woda o odpowiedniej 
temperaturze jest dosyć głęboko.

W związku z tym, proszę państwa, należy od-
powiedzieć, że OZE będzie tym elementem, które-
go beneficjentem może być rolnictwo czy ludność 
zamieszkująca tereny wiejskie. I faktycznie, nasz 
pomysł klastrów spotkał się z ogromnym uznaniem 
DG Energy. W tej chwili negocjacje nad pakietem 
zimowym w obszarze RED II nie są dla nas nego-
cjacjami. Właśnie zgłaszamy postulaty zmian stwo-

Panie Prezesie, jeżeli pan chce tutaj coś dodać, to być 
może możemy szczegółowo rozwinąć, na czym ta 
niezgodność polegała.

Panie Senatorze, no, pytania o to, kto grupie po-
słów doradzał, powinny być kierowane do tej grupy 
posłów. Pana wiara lub niewiara w posła Suskiego 
jest pana wiarą i między panem a posłem Suskim 
ewentualnie może być pogłębiona, wyjaśniona lub 
zanegowana. Trudno mi w to wnikać. My ocenialiśmy 
to jedynie od strony informacji zawartych w uzasad-
nieniu i nie widzimy tam jakiegoś dramatycznego 
odejścia od wymogów, które tutaj, w parlamencie 
obowiązują.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Marian Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, na które nie od-

powiedział mi senator sprawozdawca, pan senator 
Peczkis. Czy – i kiedy – będzie nowelizacja ustawy 
o OZE, która będzie dotykać problemu… I czy do-
tknie ona problemu niejasności dotyczącej kwestii 
podatku lokalnego od elektrowni wiatrowych? Jest 
ciągle wiele niejasności. Trwają procesy w tej sprawie 
między właścicielami siłowni wiatrowych a gminami. 
Czy ewentualna nowelizacja będzie jakimkolwiek ele-
mentem, o którym też mówi pan minister rolnictwa, 
elementem wsparcia w tym zakresie rolnictwa, rol-
ników, wsi? Bo takowe jest zapowiadane poprzez od-
nawialne źródła energii, co ma obniżyć m.in. koszty 
w rolnictwie. Tutaj dla porównania podam, że koszty 
energii w produkcji rolnej wynoszą w Niemczech – 
3%, w Polsce – 12%. W związku z tym tutaj też jest 
problem konkurencyjności w rolnictwie. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię wprowadzonej 

opłaty czy dokładniej podatku, to była kwestia tzw. 
ustawy odległościowej. Faktycznie w tej chwili na 
stronie RCL wisi dyskutowany projekt nowelizacji, 
ten, o którym mówimy, dotyczący nowelizacji OZE, 
w tym również w tym zakresie jest przedstawiona 
propozycja zmian. Jest to jeden z elementów kon-
trowersyjnych. To jeszcze jest przedłożenie, które 
jest na etapie konsultacji resortowych i konsultacji 
społecznych. Dzisiaj np. odbyło się u nas, w minister-
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) koszty systemu energetycznego, albo podatki. Innego 
źródła takich transferów nie ma.

Senator Marian Poślednik:
Przepraszam, Panie Ministrze. Jedna uwaga, jeżeli 

można. My ciągle operujemy takim, wydaje mi się… 
Może słowo „slogan” jest troszeczkę zbyt mocne, ale 
mówimy, że Niemcy dotują dlatego, że są bogaci, a mi 
się wydaje, że jednak Niemcy są bogaci dlatego, że 
mają innowacyjną gospodarkę. Na odnawialne źródła 
energii postawili 15 lat temu i dzisiaj mają efekty, 
szczególnie jeżeli chodzi o energetykę rozproszoną, 
i to, o czym pan minister mówił, a co my dopiero 
zamierzamy robić, czyli klastry, spółdzielnie ener-
getyczne. Oni mają doskonałe doświadczenia, choć 
popełnili też ogrom błędów. Warto być może się temu 
bardzo uważnie przyjrzeć i wyciągnąć wnioski, a nie 
mówić tylko, że Niemcy dotują czystą energię. My 
dotujemy energię z węgla, i to na ogromną skalę. 
Wydaje się po prostu, że strumień tych dotacji nale-
żałoby chociaż podzielić. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Powiem tak: Niemcy faktycznie postawiły na 

energię odnawialną i liczyły na znaczącą liczbę miejsc 
pracy w sektorze OZE. Tak się stało, ale to się wła-
śnie w tym momencie zaczyna odwracać w przeciw-
nym kierunku. Moim zdaniem ich wizja była bardzo 
krótkowzroczna. Nie zauważyli, że następuje prze-
mieszczanie się gospodarki w kierunku Wschodu, 
do Chin. W sektorze tradycyjnej energetyki utracili 
około 60 tysięcy miejsc pracy, natomiast zyskali do-
brze ponad 200 tysięcy miejsc pracy w sektorze OZE, 
z tym że, jak się okazało, panele fotowoltaiczne są 
w tym momencie dostarczane głównie z Chin i w tej 
części, w części fotowoltaicznej, Niemcy stracili już 
40 tysięcy miejsc pracy. Jak się głębiej zastanowić nad 
turbinami wiatrowymi, to okazuje się, że istotnym 
komponentem nowoczesnych turbin wiatrowych są 
magnesy neodymowe. Magnesy neodymowe wyma-
gają neodymu. Główne złoża neodymu są w Afryce, 
gdzie toczą się wojny plemienne, i właśnie w zasięgu 
Chin, na pustyni… No, przepraszam, już jest późno. 
W każdym razie w Chinach znajdują się odpowied-
nie surowce i w związku z tym można oczekiwać, 
że również i ta część turbin wiatrowych, wnosząca 
podstawową wartość, stanie się domeną dostawców 
chińskich. Zresztą już dziś widzimy bardzo dużą 
aktywność chińskich firm w obszarze OZE. Ja poje-
chałem do Chin, jak państwo być może wiecie z pra-
sy, rozmawiać o energetyce jądrowej. W momencie, 
kiedy kurtuazyjnie pogratulowaliśmy zwycięstwa 

rzone na naszych, wydawałoby się, jeszcze skąpych 
doświadczeniach i one są przyjmowane z ogromną 
uwagą. W zasadzie wszystkie te postulaty, któreśmy 
zgłaszali… Był chyba tylko jeden taki postulat, który 
nie został uwzględniony. Jest to zupełnie inaczej niż 
w przypadku pozostałych dyrektyw, więc widzimy 
tutaj pewnego rodzaju powody do jakiejś takiej satys-
fakcji. A te doświadczenia wynikają z tego, że pomysł 
klastrów energetycznych został podchwycony i jest 
w tej chwili kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych, które 
po części opierają się na tworzeniu nowej wartości 
z tego, co istnieje, ale też naprawdę wiele inicjatyw 
idzie w kierunku właśnie takiego rozbudowania, żeby 
zbilansować lokalnie energię. To jest odciążenie dla 
głównego systemu energetycznego i jest to pewnego 
rodzaju trend, nazywany energetyką rozproszoną. 
Jest on o wiele bardziej racjonalny niż rozwój ener-
getyki prosumenckiej, która, gdy osiągnie sukces, 
jest jednak potencjalnym zagrożeniem dla systemu 
energetycznego, bo duża masa tego typu rozwiązań na 
sieci, która nie została zaprojektowana pod równocze-
sne wytwarzanie z dużej liczby źródeł na dole, może 
spowodować, że niestety tę sieć spalimy. I wówczas 
trzeba by zaplanować jej modernizację. A moderni-
zacja łączy się z dość znacznymi kosztami, które na 
dziś w perspektywie prosumenckiej energetyki nie 
były uwzględnione. I to jest jeden z tych elementów, 
których można się obawiać. Na razie do momentu, 
dopóki to nie jest zjawisko masowe, tego problemu nie 
ma. Ale tak jak z pozostałym OZE – dopóki to były 
pojedyncze procenty, a przeważająca część krajów 
europejskich… 

Żebyśmy, proszę państwa, mieli tego świado-
mość: Polska jest w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi 
o współczynnik OZE, a krajów jest 28. Inne kraje 
mają znacznie niższą ambicję użycia OZE. W związ-
ku z tym cała narracja, że to Polska jest anty OZE… 
Powiedziałbym, że jesteśmy w grupie liderów. W tym 
momencie też należy patrzeć we właściwiej perspek-
tywie. Jesteśmy krajem niezamożnym, a to jest jednak 
przerzucanie kosztów na odbiorców indywidualnych. 
To jest również przerzucanie kosztów na przedsiębior-
stwa, które stają się mniej konkurencyjne. Niemcy 
sobie z tym poradzili w taki sposób, że przerzucają to 
wyłącznie na osoby indywidualne. Ale u nas problem 
ubóstwa energetycznego już zaczyna być znaczący. 
Jeżelibyśmy jeszcze silniej przesunęli koszty OZE na 
obywateli, to mogłoby się to stać powodem dramatu 
dla już bardzo dużej liczby osób. My już na tym eta-
pie powołaliśmy w ministerstwie zespół, który ma 
oszacować skalę tego problemu ubóstwa i zastanowić 
się, jakie mogą być remedia. Oby się nie okazało, 
że musimy znaleźć kolejny mechanizm transferów 
finansowych, co jeszcze bardziej by podniosło albo 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) nic przeciwko OZE, musimy pamiętać, że to jest in-
strument ze wszystkimi swoimi uwarunkowaniami, 
który nie powinien być rozwijany wyłącznie jako 
instrument, tylko raczej pod katem osiągnięcia celu. 
A celem jest czyste środowisko i ograniczenie ewen-
tualnych zmian klimatycznych…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Może wody, Panie 
Ministrze?)

Mam. Dziękuję.
(Wicemarszałek Adam Bielan: A, pan ma wodę.)
…w takim zakresie, w jakim możemy na to wpłynąć.
Ja chciałbym podkreślić, że jeżeli popatrzymy na 

emitentów CO2, to widać, że na pierwszym miejscu 
są Chiny, na drugim Stany Zjednoczone, na trzecim 
Unia Europejska, która prowadzi tak bardzo ambitną 
politykę OZE, a cały czas jest trzecim co do wielkości 
emitentem. Jeżeli popatrzymy na przekrój krajów 
Unii Europejskiej, to widać, że Polska nie jest wcale 
na czołowym miejscu, na czołowym miejscu są wła-
śnie Niemcy, ale widać nie tylko to. Jeżeli państwo 
jesteście zainteresowani, to te statystyki są dostępne 
i na stronach Eurostatu, i my też je w ministerstwie 
mamy, więc możemy państwu udostępnić. Tak że 
jest w tym wszystkim trochę, nazwijmy to, różnych 
wątpliwości, czy to postępowanie, które obecnie ob-
serwujemy, jest postępowaniem finalnie skutecznym.

A wracając jeszcze do samej substytucji węgla 
na gaz ziemny… Jako inżynier chciałbym zwrócić 
uwagę, że CH4, metan, który jest podstawą gazu 
ziemnego, w wyniku spalania daje 2 produkty: CO2 
– podobnie jak węgiel, tylko w znacznie mniejszej 
ilości – i H2O. Proszę państwa, nie wiem, czy widzie-
liście te zbiorniki wody, które towarzyszą elektrow-
niom gazowym. Ja nie widziałem. Nie ma ich. To co 
się dzieje z tą wodą? Jest emitowana do atmosfery. 
A para wodna też jest gazem cieplarnianym, tylko 
nie znajduje się w tej chwili pod reflektorem. A więc 
pytanie, czy przypadkiem ta narracja, która w tej 
chwili ma miejsce – antywęglowa, dekarbonizacji… 
Proszę zwrócić uwagę na dobór hasła, które się tu po-
jawia: „dekarbonizacja”. Węgiel jest podstawą białka, 
a więc idzie to jakoś tak bardzo po bandzie. Być może 
jest to narracja wykreowana przez tych, którzy mają 
interes w tym, żeby w jakimś sensie osłabić Unię, 
żeby doprowadzić do rozwiązań paradoksalnych nie 
zawsze nastawionych na osiągnięcie celu. Tym celem, 
przypominam, miało być czyste środowisko i klimat. 
Dlaczego nasze lasy są złe? Bo my je mamy, a inni 
je wyrąbali. Tak?

(Senator Sławomir Rybicki: W sumie i my do tego 
zmierzamy.)

No, może nie wchodźmy w ten obszar dyskusji.
Proszę państwa, podsumowując, powiem, że je-

żeli…
(Senator Sławomir Rybicki: Proszę o głos.)
Tak?

w aukcji podmiotowi związanemu z dostawcą chiń-
skim – akurat to nie był ten podmiot, z którym rozma-
wialiśmy – oni w zasadzie chcieli już przygotowywać 
kolejne propozycje, więc jest to bez wątpienia kraj 
nastawiony na bardzo agresywną ekspansję. Sądzę, 
że tę politykę niemiecką może czekać swego rodzaju 
załamanie, tym bardziej że co chwila pojawiają się 
kolejne doniesienia z instytucji, które trudno posą-
dzać o koniunkturalizm. 

Właśnie wczoraj została opublikowana analiza 
dość poważnego instytutu energetycznego, w której 
to analizie ta niegdysiejsza teza, że docelowo będzie 
można zbilansować energetykę wiatrową na terenie 
kontynentu europejskiego, została poddana bardzo 
szczegółowej analizie, z której wyszło, że jednak 
się nie da tego zrobić. Po prostu będą istniały sytu-
acje, w których generacja z turbin wiatrowych bę-
dzie w granicach co najwyżej kilkunastu procent, 
no i będą też sytuacje, w których będzie to 100%. 
W związku z tym tak naprawdę turbiny wiatrowe 
w Europie, nawet w skali Niemiec, będą musiały być 
skompensowane analogiczną mocą konwencjonalną. 
Niemcy, wiedząc o tym, zabiegają o dostęp do gazu 
i stąd właśnie inicjatywa budowy drugiego rurociągu 
i zamiany tych dodatkowych mocy na moce gazowe, 
które są łatwiej sterowalne.

Tylko że, proszę państwa, to nie jest alternatywa 
dla Polski. Ten gaz dostarczany z Rosji… W momen-
cie, gdyby się okazało, że go brakuje… Zakręcony 
kurek może bardzo silnie wpływać na suwerenność 
naszego kraju, więc nie wiem, czy to doświadczenie 
niemieckie faktycznie chcielibyśmy powielić. Cały 
nasz wysiłek skoncentrował się do tej pory, jeśli 
chodzi o gaz, na tym, żeby zdywersyfikować źródła. 
Jeżeli chcielibyśmy w ten sposób wprowadzać OZE, 
że będziemy musieli rozwijać, że tak powiem, gaz, 
to może już zacznijmy uczyć się języków obcych. 
To jest, mam nadzieję, taka trochę przesadna wizja. 
Ale nie chciałbym poszerzać niezwiązanego z tym 
tematu.

Oczywiście jesteśmy gotowi w dowolnym momen-
cie, jeżeli państwo senatorowie uznacie za celowe, 
zrobić na terenie ministerstwa, nie wiem, semina-
rium czy jakąś dyskusję i możemy w końcu omówić 
tematy, które nie są polityczne, a są bardzo istotne 
zarówno dla gospodarki, jak i dla całej reszty naszej 
państwowości. Sądzę, że trochę ponad podziałami 
politycznymi powinniśmy o tego typu rzeczach de-
cydować, nie ulegając nadmiernie narracji, która jest 
kierowana bardzo zdrową chęcią, chęcią zysku, ale 
czasami wykorzystywane argumenty przekraczają 
granice, nazwijmy to, tolerowalnego dyskursu, bo 
są demagogiczne. Wszyscy powinniśmy dobrze ro-
zumieć, gdzie ta demagogia się pojawia. Nie mając 
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(Senator Tomasz Grodzki: Ja mam pytanie do pana 
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli pan mar-
szałek by pozwolił.)

Dobrze.
A czy do pan ministra ktoś ma jeszcze pytania? 

Nie.
To bardzo dziękujemy, Panie Ministrze.
Są pytania do pana prezesa, więc może poprosimy 

pana prezesa tutaj.
Teraz pan senator Grodzki. A pan senator Zając 

też ma pytanie do pana prezesa, tak?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 

Bando: Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie! Jestem do dyspozycji.)

Bardzo proszę, pan senator Grodzki, a później 
pan senator Zając.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, dziękuję, że pan poświęca nam 

tyle czasu. A mam pytanie natury ogólnej i prosiłbym 
o nieco szersze rozwinięcie. Zajrzałem do stenogra-
mów z posiedzenia komisji – nie jestem ich członkiem 
– i odniosłem wrażenie, że regulator, którego pan 
reprezentuje, w niektórych aspektach, powiedzmy, 
jest odrobinę krytyczny. I chciałbym usłyszeć od pana 
prezesa komentarz w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  
Maciej Bando:
Dziękuję za to pytanie.
Może on nie jest krytyczny, ale raczej wyraża 

troskę o stan prawodawstwa i świadomość co do po-
dejmowanych decyzji. Urząd, którego prezesa funk-
cję piastuję, ma za zadanie równoważyć interesy. 
Równoważyć interesy, tzn. doszukiwać się zawsze 
możliwych skutków nawet tam, gdy na pierwszy 
rzut oka ich nie widać. I podczas wczorajszych prac 
komisji wyraziłem ubolewanie, że nie dane mi było 
uczestniczyć w pracach komisji sejmowej, gdzie tak 
naprawdę było najlepsze i pierwsze miejsce do tego, 
aby właśnie przedstawić paniom i panom posłom moje 
spostrzeżenia dotyczące, po pierwsze, celu propono-
wanej nowelizacji, a po drugie, oceny skutków regu-
lacji. Jeżeli państwo pozwolicie, to powtórzę teraz 
mniej więcej moje wczorajsze stanowisko.

Proponowana ustawa, zgodnie z tym, co jest 
w przedłożeniu, absolutnie nie ma żadnego związ-
ku z celem, jaki jej przyświeca. Zmiana ustawy… 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo, pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Ministrze, czy są prowadzone lub są w pla-

nie jakieś poważne długofalowe, długoletnie badania 
naukowe w zakresie oddziaływania farm wiatrowych, 
wiatraków na środowisko przyrodnicze, a w szczegól-
ności na zdrowie ludzkie? Takie badania były pro-
wadzone w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech 
i pewnie są dostępne. Ale czy my prowadzimy jakieś 
własne badania? Ja wiem, że to jest pytanie bardziej 
może do ministra zdrowia czy ochrony środowiska, 
ale ponieważ kwestia farm wiatrowych jest w resorcie 
pana ministra, to pewnie pan wie, czy rząd podejmo-
wał jakieś decyzje w tej sprawie. Czy w tej materii 
jest jakaś wiedza? Bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:
Ja bym nie chciał udzielać odpowiedzi bez przy-

gotowania. Możemy oczywiście to sprawdzić…
(Senator Sławomir Rybicki: To ja poproszę pana 

ministra o odpowiedź na piśmie. No, chociaż temat 
jest bardzo ciekawy i z chęcią byśmy wysłuchali od-
powiedzi.)

Ja bym chciał tylko podkreślić, że to oddziały-
wanie może mieć charakter zdrowotny, ale może być 
również wielu innych rodzajów. W takim razie po-
staramy się, uprzedzając myślenie, bo jak rozumiem, 
chciałby pan znać wszystkie efekty…

Ja bym chciał jeszcze podkreślić, że teoretycznie 
każda budowa farmy wiatrowej powinna być poprze-
dzona analizą środowiskową. Analiza środowiskowa 
obejmuje m.in. jej wpływ na zdrowie mieszkańców 
w okolicy. Jeżeli ten wpływ nie został należycie 
uzgodniony, to można spodziewać się nawet podwa-
żenia pozwolenia budowlanego, jeżeli to było rażące 
zaniedbanie.

(Senator Sławomir Rybicki: Ja tylko dopowiem, 
Panie Marszałku. Mi nie chodzi o zwykłe badanie 
środowiskowe, bo ono nie obejmuje poważnych badań 
naukowych, wieloletnich obserwacji, badań zwierząt, 
ludzi. Chodzi mi o takie badania. Czy są one prowa-
dzone albo czy są ewentualnie w planie?)

Zbadamy to, ja w tym momencie nie mam wy-
starczającej wiedzy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
Pan senator Grodzki.
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(prezes M. Bando) Cóż się dzieje dzisiaj? Otóż kupując energię, ku-
powałem również świadectwa pochodzenia, licząc na 
to, że mając te 2 produkty, osiągnę zysk ekonomiczny. 
Tymczasem świadectwa pochodzenia kosztują dzisiaj 
30 zł, a ja muszę kupić jako przedsiębiorstwo obrotu, 
załóżmy, że za 100% opłaty zastępczej, czyli poza 
tym, że zapłacę 160 zł, tj. cena energii, muszę zapłacić 
300 zł za domniemane powiązanie ze świadectwem 
pochodzenia. Jest to dla mnie skrajnie niekorzystne. 
Jest to sytuacja, która bardzo szybko doprowadzi 
mnie prostą drogą do upadłości, dlatego że sam pod-
pisałem takie umowy handlowe i teraz robię wszyst-
ko, żeby znaleźć jakąś możliwość renegocjacji tych 
kontraktów. Ale sprzedawca energii nie chce ze mną 
rozmawiać, bo ma kontrakt przeze mnie podpisany. 
No to co mogę zrobić? Mamo, tato, ratuj! W Polsce 
jest 5, 6 gigantycznych firm, które koncentrują się na 
obrocie energią elektryczną. Przez zupełny przypadek 
te firmy należą do państwa, do Skarbu Państwa. I to 
są właśnie ci, którzy dysponują tymi kontraktami, do 
których muszą dzisiaj dopłacać. Mamo, tato, ratuj! 
Ratuj, bo zbankrutuję! No więc mama i tata ratuje. 
Ratuje, pomagając tym firmom handlowym, ale przy-
mykając oko na tę drugą stronę, która zamiast 300 zł 
może dostanie 125 zł, a może jeszcze coś innego… 
Więc tutaj, gdzie jest miejsce na dyskusję, na ewident-
ną próbę w drodze negocjacji rozwiązania kontraktów 
handlowych, mama i tata wkracza i mówi: my to za-
łatwimy zupełnie inaczej. I to jest, proszę państwa, 
coś, co budzi ogromną troskę regulatora. Mianowicie: 
czy nie jest to krok za daleko? To jest to, co wczoraj 
przedstawiałem na posiedzeniu komisji senackiej, to 
jest również to, co nie było mi dane powiedzieć na 
posiedzeniu komisji sejmowej. Bo to jest zaburzenie 
pewnych zasad. Cały czas na tej sali słyszymy… Pan 
minister, kończąc swoją wypowiedź, powiedział: nie 
jesteśmy przeciwko odnawialnym źródłom energii. 
Wspaniale, tylko w toku tej dyskusji słyszę głosy, 
które są bliskie rasizmowi energetycznemu. Te źródła 
są niedobre, będziemy tamte wspierali… Jesteśmy 
prawie na poziomie rasizmu energetycznego, tym-
czasem zrównoważony rozwój odnosi się do każdego 
źródła, to jest miejsce na to, żeby przedsiębiorstwa, 
planując długofalowo, mogły być pewne przyszłości 
i ponoszonych w związku z tym kosztów i generowa-
nych zysków. I to tyle i aż tyle. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Czy są jakieś pytania do pana prezesa?
(Głos z sali: Pan senator Zając.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: 

Pierwszy był senator Grodzki.)

Zmiana stawki opłaty zastępczej w żaden sposób 
nie wpłynie na zrównoważony rozwój kraju. To jest 
bardzo, bardzo daleko idący cel, którego mój zespół 
ani ja tu nie widzimy. Również w ocenach skutków 
regulacji dostrzegliśmy dane, które bądź są nieaktu-
alne, bądź są źle wyliczone, bądź wreszcie, antycy-
pując, zupełnie nie biorą pod uwagę aktualnego stanu 
prawnego, czyli np. wielkości obowiązku umarzania 
świadectw pochodzenia czy obecności energii odna-
wialnej w całkowitym spożyciu energii elektrycznej. 
Tym bardziej, że z tego miejsca słyszałem dzisiaj 
z ust pana ministra, że ten obowiązek będzie rósł. 
Proszę państwa, to zależność liniowa – wzrost obo-
wiązku przekłada się bezpośrednio na cenę energii 
elektrycznej. Jako organ odpowiedzialny za wielkość 
rachunków, które wszyscy konsumenci energii elek-
trycznej płacą, w pełni rozumiem stwierdzenie pana 
ministra, że nie będziemy – „my”, czyli Ministerstwo 
Energii… Tak, gdyż jest to zupełnie poza kompeten-
cjami Ministerstwa Energii. No, oczywiście chyba – 
jeżeli mówimy o inicjatywie ustawodawczej dotyczą-
cej zwiększenia obowiązku… Ale, jak powiedziałem 
od tego już ministerstwo i państwo wszyscy macie 
mnie, a nie Ministerstwo Energii.

Tak więc podkreślam jeszcze raz: po pierwsze, cel 
ustawy absolutnie nijak ma się do zapisów, po drugie, 
ocena skutków regulacji według naszej bardzo szyb-
kiej analizy jest dwukrotnie zaniżona.

Ale jeżeli państwo pozwolicie, jeżeli jest miejsce 
i zainteresowanie, to chociaż spróbuję zdiagnozo-
wać problem, bo wydaje mi się, że bardzo starannie 
unikamy zdefiniowania tego, co jest rzeczywistym 
przedmiotem dzisiejszej dyskusji i dyskusji wczoraj-
szej, w której brałem udział na posiedzeniu komisji 
senackiej.

Istnieje w prawie takie coś, co jest nazywane obo-
wiązkiem zakupu. Obowiązek zakupu jest to swego 
rodzaju przywilej i zniesienie kłopotu, który mają 
producenci energii odnawialnej. Mianowicie istnieje 
obowiązek zakupu takiej energii przez przedsię-
biorstwa obrotu – czyli przez tych, którzy handlują 
energią, tych, którzy sprzedają nam wszystkim do 
domów energię. I to są właśnie te kontrakty dłu-
goterminowe, o których wielokrotnie mówiliśmy. 
Te kontrakty są zawarte lata temu. Jak doskonale 
państwo pamiętacie i wiecie, każdy kontrakt dłu-
goterminowy musi zawierać jakiś element ceny, tj. 
tego, za ile coś w przyszłości będę kupował. I tym 
elementem ceny, określenia tego, za ile coś będę 
kupował, w większości kontraktów, a może i we 
wszystkich kontraktach długoterminowych był po-
ziom opłaty zastępczej. Czyli cena, jaką będę płacił 
w przyszłości za energię, którą muszę kupić, była 
powiązana z wielkością opłaty zastępczej.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) wzięcia udziału w posiedzeniu. Czy prezes urzędu 
jako organ administracji rządowej jest w Polsce, czy 
go nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Ja byłem na 
zebraniu regulatorów europejskich, ale gdyby takie 
zaproszenie przyszło, to na pewno moi wspaniali pra-
cownicy wzięliby udział w posiedzeniach komisji. To 
pierwsze pytanie.

Odpowiedź na drugie pytanie. Wstępna, absolut-
nie wstępna, Panie Senatorze, analiza… Nie jeste-
śmy organem, który stoi na straży – i tutaj od razu 
muszę się zastrzec – spraw związanych z pomocą 
publiczną, aczkolwiek bardzo blisko współpracujmy 
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
a to on jest odpowiedzialny za te sprawy. Nasza 
wstępna analiza pozwala stwierdzić, że poziom czy 
kwestia opłaty zastępczej nie powinna być łączo-
na z aspektem pomocy publicznej, gdyż akurat ten 
kawałek wykracza poza bezpośrednią pomoc pu-
bliczną. Znowu można by szukać jakichś bardzo 
dalekich, dalekich powiązań, ale tak bezpośrednio 
to raczej nie.

I odpowiedź na trzecie pytanie. Ocena skutków 
regulacji, która była zaprezentowana w dokumen-
tach przedłożonych na posiedzeniu komisji sejmo-
wej, przede wszystkim opierała się na nieaktual-
nych wielkościach dotyczących chociażby wielkości 
udziału, jaka dzisiaj jest w naszych rachunkach, 
wynikającej z odnawialnych źródeł energii. W do-
kumentach było, zdaje się, przytoczone, że to jest 
5,5%, a w rzeczywistości to jest 9,6%. Kolejna kwe-
stia – wielkość nawisu. Wielkość nawisu, czyli tej 
nadwyżki świadectw pochodzenia, która istotnie 
jest bardzo poważnym problemem, bo to ona dopro-
wadza do tych niskich cen energii, została zaniżona 
o blisko półroczną produkcję tej energii. I wreszcie 
taka kwestia – w dokonywanej antycypacji wyników 
zupełnie nie wzięto pod uwagę już dzisiaj obowią-
zującego prawa i wielkości umorzeń. Ale, jak mówię 
jeszcze raz, to, co usłyszeliśmy kilka minut temu na 
temat wzrostu wielkości obowiązku umorzenia, tym 
bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że te ceny 
będą rosły, bo, jak powiedziałem, jest to zależność 
proporcjonalna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, więcej pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 

Bando: Dziękuję.)
Pan minister chciał zabrać głos.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie.)
Czy pan minister Piotrowski chciałby zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Tak.)
Proszę bardzo.

Aha, najpierw senator Grodzki.
(Senator Józef Zając: Ja dziękuję.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator 

Zając rezygnuje.)
(Senator Tomasz Grodzki: Ja już zadałem pytanie.)
Też rezygnuje. Pan senator Grodzki też rezygnuje.
To pan senator Augustyn zadaje pytanie. Proszę 

uprzejmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Czy mogę ja zadać pytanie?)
Ale pan senator Augustyn zadaje pytanie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie może pan teraz.)
(Rozmowy na sali)

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Prezesie, Panie Ministrze, bardzo dziękuję 

za pana wypowiedź. Chciałem zapytać, czy w czasie 
prac sejmowych urząd był proszony o wyrażenie opi-
nii, czy konsultowano się w tej kwestii, czy też nie. 
Bo wiemy, że nie było pana, ale mnie interesuje, czy 
mieliście w ogóle taką szansę, czy ktoś się interesował 
waszą opinią. To pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Ja wiem, że to nie tyczy regulacji, 
ale spytam. Jaka jest pana wiedza na temat tego… Czy 
rzeczywiście, posuwając się za daleko pod względem 
poszanowania podmiotów, nie posuwamy się też za 
daleko w kwestii poszanowania prawa unijnego? Czy 
pomógłby nam pan ten dylemat rozstrzygnąć? Bo są 
na ten temat dwie skrajne opinie i bardzo trudno jest 
w tej chwili zająć jakieś stanowisko. Jakie jest pana 
stanowisko? Czy rzeczywiście jest tak, że absolutnie 
nie można tych świadectw pochodzenia i całego tego 
systemu zaliczać do pomocy publicznej, czy też jed-
nak, tak jak podobno stało się we Francji, można to 
zaliczyć? Te kwestie moim zdaniem mają kluczowe 
znaczenie. Czy byłby pan tak dobry i wskazał jed-
nak… Bo pan minister mówił, że nie wie, na czym 
polegają te różnice, które powodują, że jest zmiana 
o 100%, a potem wynik w zakresie skutków dla od-
biorców końcowych jest różny. Czy byłby pan tak do-
bry i jednak wskazał te różnice? Bo na piśmie czegoś 
takiego nie mamy.

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

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  
Maciej Bando:
Urząd Regulacji Energetyki nie dostał zaproszenia 

ze strony komisji sejmowej do zaopiniowania bądź 
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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  
Maciej Bando:

Dziękuję.
Oczywiście tak. Całe szczęście, proszę państwa, 

że w naszej polityce regulacyjnej nie uwzględniamy 
w wielkości rachunków, które wszyscy płacimy, wiel-
kości opłaty zastępczej. Bo musielibyśmy uwzględnić 
10% z 300 zł. A więc całe szczęście… W naszych kal-
kulacjach bazujemy na rynkowych cenach świadectw 
pochodzenia, a rynkowe ceny świadectw pochodzenia 
to są ceny z obrotu prowadzonego na giełdzie towaro-
wej, obrotu zarówno sesyjnego, jak i pozasesyjnego. 
I znowu, jeżeli mówimy o tym, że te ceny wzrosną, 
nawet rynkowe, poprzez większy udział i poprzez 
wzrost cen… Będziemy musieli uwzględnić tę więk-
szą wartość w rachunkach za energię elektryczną. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Informuję, że przedstawiciel rządu oraz prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki odpowiadali na zapy-
tania senatorów.

Informuję, że przedstawiciel rządu, czyli pan mi-
nister Piotrowski, zobowiązał się do udzielenia pi-
semnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatora 
Sławomira Rybickiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Gawędę.
(Senator Jan Hamerski: Może z miejsca?)
Czy krzesło, Panie Senatorze?
(Senator Adam Gawęda: Nie trzeba.)
Dobrze. Proszę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Panie Prezesie!
Warto w dzisiejszej dyskusji, kiedy tak szeroko 

omawiana jest ustawa o odnawialnych źródłach ener-
gii, zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki jest cel tej 
ustawy w całym systemie energetycznym Polski? 
I oczywiście przytoczone tutaj uzasadnienie wskazuje 
jednoznacznie, że jest to urealnienie opłaty zastępczej 
i uelastycznienie całego systemu certyfikacji świa-
dectw pochodzenia. Ale przecież nie możemy w tej 
dzisiejszej dyskusji pomijać również innego bardzo 
ważnego aspektu: czym jest energetyka w Polsce, 
czym jest energetyka w całym sektorze gospodar-
czym i jak powinna być traktowana. Bo przecież nikt 
nie wyobraża sobie na tej sali, że może jej w jakimkol-
wiek okresie zabraknąć albo że może być ona elemen-
tem jakiegoś poważniejszego ryzyka, poważniejszego 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Ja bardzo krótko, Panie Prezesie, i trochę polemicz-
nym głosem. Otóż próbowałem państwu przedstawić 
pewnego rodzaju wizję, w której ceny dla konsumentów 
energii elektrycznej nie ulegną zwiększeniu, ponieważ 
ten, powiedziałbym, zwiększony obowiązek zostanie, 
przy obecnych wydatkach podmiotów zobowiązanych 
do skupu – generalnie rzecz biorąc, chodzi przede 
wszystkim o operatów systemów dystrybucyjnych – 
jak gdyby… To będzie powiększone w związku z więk-
szą ceną świadectw, ale także być może pomniejszone 
w wyniku tego, że nastąpi ruch związany z kontrakta-
mi. My bezpośrednio w te kontrakty nie ingerujemy. 
Pan prezes przekazał tu wizję taką, że podmioty te są 
bliskie upadłości. Aż tak źle nie jest. Rozumiem, że 
chodziło raczej o pokazanie, że zjawisko jest poważne. 
Chciałbym ponadto zwrócić uwagę, że według mojej 
wiedzy pan prezes tych cen transakcyjnych, o których 
pan mówił, nawet nie 300, ale dwustu osiemdziesięciu 
kilku złotych… Z tego, co mi wiadomo, to funkcjonuje 
wiele kontraktów na taką kwotę. Te ceny nie są przez 
pana uwzględniane w rachunku kosztów. Czy się mylę?

(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 
Bando: Można, Panie Marszałku, odpowiedzieć 
z miejsca?)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Prezesie, jeżeli pan będzie chciał jeszcze wystąpić, 
to… Polemika między panami…)

(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 
Bando: Nie polemika, ale wyjaśnienie.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
dopuszczę pana do głosu, do wyjaśnienia. Nie chcę 
doprowadzić do polemiki, bo polemika w rządzie 
powinna być. Proszę bardzo, Panie Prezesie.)

Pan prezes jest niezależny…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wiem, ale…)
…nie jest częścią rządu.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jasne, 

wiem.)
Chciałem tutaj przedstawić, wykazać, że to nie jest 

ręczne sterowanie rynkiem, wpływanie na pewnego 
rodzaju mechanizm. Co do zasady uważam, że ta 
regulacja część z tego nawisu może zdjąć, nie prze-
kładając się na podwyższenie cen dla użytkowników 
końcowych. To jest podsumowanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze, za wyjaśnienie.
Proszę bardzo pana prezesa… Można z miejsca.
(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 

Bando: Można z miejsca?)
Z miejsca, tak.
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(senator A. Gawęda) Czerwińskiego, późniejszego ministra gospodarki, 
który zajmował się jednak głównie energetyką. Ta 
jego wypowiedź była taka, że będziemy szukać naj-
tańszych rozwiązań w odnawialnych źródłach energii 
i uzupełniać je tymi nieco droższymi, a jeśli osią-
gniemy cel 15%, to odetniemy się od tego. To są jego 
słowa, chyba z roku 2013. Zresztą można je również 
przeczytać w protokołach posiedzeń zespołu. Mówię 
o tym dlatego, że ten proces urealniania udziału odna-
wialnych źródeł energii w polskiej energetyce nie jest 
dziełem przypadku i nie odbywa się tylko dzisiaj. My 
do tego podchodzimy w taki sposób, by nie przemia-
rowywać udziału odnawialnych źródeł energii i nie 
przemiarowywać, nie przepłacać, mówiąc krótko, tej 
energetyki, która dzisiaj jest nazywana odnawialną, 
często czystą energią, a nie zawsze ona taka czysta 
jest. Jeśli przeanalizujemy ją w kontekście bilansu ca-
łości energetyki, to zobaczymy, że często te momenty 
wyłączenia elektrowni konwencjonalnych z powodu 
nadwyżki energii wiatrowej czy innej i później ich 
uruchamiania powodują bardzo duże koszty, w tym 
– w cudzysłowie – koszty związane z nadmiarem 
emisji CO2 do atmosfery.

W tej perspektywie musimy szukać tych rozwią-
zań i ta ustawa idzie w tym kierunku, żeby nie tylko 
uelastycznić, ale urealnić proces rynkowy, który nie 
działa. Mówiąc krótko, on nie działał już w roku 2013 
i on nie działa nadal. Dlatego ta ustawa w pewien spo-
sób uelastycznia proces certyfikacji i proces wsparcia 
energii odnawialnej.

Oczywiście, że z portali internetowych czy z róż-
nych organizacji, które zajmują się odnawialnymi źró-
dłami energii, dzisiaj do nas docierają takie oto opinie, 
że obecny poziom wsparcia dla OZE jest tak niski, 
że nie zapewnia pokrycia nawet kosztów bankowych 
operacji. Mówiąc krótko, z założenia przedsiębiorcy, 
którzy mieli czy mają takie biznesy czy inwestowali 
w ten rodzaj biznesów w Polsce, zakładali, że wspar-
cie będzie na tyle wysokie, że będzie – przepraszam 
za to określenie – pewnego rodzaju samograjem. 
Czyli sfinansuje wszystkie koszty, a przychody będą 
na tyle wysokie, że będzie się opłacało angażować 
nawet wysokie komercyjne kredyty w to, żeby tę in-
westycję zrealizować.

Ale my dzisiaj mówimy o tej ustawie w perspek-
tywie szukania nowych rozwiązań, również rozwią-
zań w zakresie nowoczesnej energetyki, energetyki 
kogeneracyjnej, i mamy bardzo dużo przykładów 
dobrych firm, polskich firm, czempionów, które dys-
ponując nowoczesnymi technologiami, mogą rozwijać 
nowoczesną energetykę w oparciu o technologie już 
w Polsce znane, i nie tylko w Polsce, ale w Polsce 
dosyć dobrze rozwijane. Pozwoli to na to, żeby szukać 
rozwiązań do czystych technologii węglowych i nie 
generować kosztów dla odbiorcy finalnego, dla prze-
mysłu, dla gospodarki i dla odbiorcy indywidualnego.

zawirowania w naszym państwie. W związku z tym 
energia, która jest ważna z perspektywy funkcjono-
wania całej gospodarki, powinna być zagwaranto-
wana, zabezpieczona. Powinna ona docierać do nas 
po relatywnie bezpiecznych cenach umożliwiających 
rozwój gospodarczy i akceptowalnych dla odbiorcy 
końcowego, dla każdego gospodarstwa domowego, 
dla każdego obywatela. I ja bardzo się cieszę, że pan 
senator Peczkis przywołał tutaj w dyskusji pewne po-
ważne argumenty dotyczące funkcjonowania polityki 
klimatyczno-energetycznej, z naciskiem na aspekt 
klimatyczny, dlatego że dzisiaj w perspektywie funk-
cjonowania prawodawstwa unijnego i dyrektyw obej-
mujących cały sektor energii ten aspekt klimatyczny 
nie tylko nie jest pomijany, ale staje się wręcz bardzo 
poważnym argumentem ograniczającym, powiedział-
bym, narodowe podejście do całego sektora energii. 

Przykład niemieckiej Energiewende pozwala na 
to, żebyśmy dzisiaj na bazie doświadczeń niemiec-
kich – tej transformacji, która jest obserwowana 
już w kilkudziesięcioletniej perspektywie czasowej 
– wyciągnęli poważne wnioski również dla siebie. 
Pan senator Peczkis wskazał na to, że tak duży, nad-
mierny udział energii wiatrowej nie tylko komplikuje 
dzisiaj funkcjonowanie energetyki niemieckiej, ale 
i jest bardzo poważnym zagrożeniem dla sąsiadów, 
w tym również dla Polski, bo przecież nadmiar ener-
gii, zgodnie z prawami fizyki, nie może się, mówiąc 
kolokwialnie, ulatniać w powietrze. Powoduje to 
bardzo poważne zawirowania, również w naszym 
systemie energetycznym. I teraz jeżeli patrzymy na 
funkcjonowanie energetyki w Polsce i udział energii 
konwencjonalnej – absolutnie nie będę używał tutaj 
określenia „brudnej”, „czarnej” czy „węglowej” – 
jak również udział energetyki odnawialnej, w tym 
wiatrowej, i niewspółmiernie wysokie wsparcie dla 
tej drugiej, to zastanawiamy się, co tak naprawdę 
jest w naszym interesie. Jeżeli bazowalibyśmy na 
doświadczeniach niemieckich, to już dzisiaj mogliby-
śmy zauważyć, że przewartościowanie tej energetyki 
wiatrowej u naszych zachodnich sąsiadów z jednej 
strony spowodowało niewątpliwie bardzo duże koszty 
dla każdego mieszkańca, każdego obywatela Niemiec, 
a z drugiej strony ograniczyło możliwość bezpiecz-
nego zarządzania tą energią, bo nie brak przykładów 
i dowodów na to, że brakowało im energii wtedy, 
kiedy nie wiał wiatr i nie świeciło słońce. Zakup tej 
energii w tych krótkich transakcjach spotowych był 
dla nich bardzo kosztowny, ale można powiedzieć: no 
tak, ich gospodarkę na to stać, bo przez tyle lat tak 
dynamicznie się rozwijała. Ale popatrzmy na warunki 
w Polsce, również te polityczne. 

Przypominam sobie wystąpienie ówczesnego prze-
wodniczącego zespołu do spraw energii, Andrzeja 
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(senator A. Gawęda) Omawiany projekt ustawy zmienia zasady gry 
w trakcie tej gry. Niestety, w taki sposób jest pro-
cedowane prawo w parlamencie. Mamy przykłady 
z ostatnich dni. Bo tzw. dobra zmiana co rusz wrzu-
ca nam poselskie projekty, które oczywiście omijają 
konsultacje społeczne i tak naprawdę wykluczają 
możliwość sformułowania własnych opinii przez 
najbardziej zainteresowanych ustawą. W przypadku 
tej ustawy nie dopuściliście do głosu nawet prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, ale po wystąpieniu pana 
prezesa wcale się nie dziwię, że go nie zaprosiliście.

Przypomnę, że w ubiegłym roku parlament przyjął 
ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, która de facto zablokowała energetykę oby-
watelską i zablokowała Polakom możliwości inwesto-
wania we własne źródła energii. Ta regulacja w prak-
tyce całkowicie zahamowała także rozwój najtańszej 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli 
oczywiście wiatrowej.

Proponowane regulacje najbardziej dotkną drob-
nych polskich inwestorów, którzy zawierzyli gwaran-
cjom państwowym i zabezpieczyli kredyty swoim ma-
jątkiem oraz niemałymi oszczędnościami osobistymi. 
Powiązanie opłaty zastępczej z wartością rynkową 
certyfikatów w sytuacji, gdy wartość certyfikatów 
spadła do poziomu śmieciowego, jest kardynalnym 
błędem, ponieważ pozostawia inwestorów bez szans 
na wypłacalność. Pamiętajcie, że kredyty bankowe 
dla tych projektów zakładały cenę praw majątkowych 
na poziomie 160–180 zł. Potem, kiedy poziom był 
niższy, banki już nie udzielały kredytów, ponieważ 
w sytuacji spadku tej ceny poniżej 150 zł za certy-
fikat, kredyty te stawały się po prostu niespłacalne.

Uchwalona przez Sejm ustawa jest dla branży OZE 
– nie muszę przekonywać – niekorzystna, ponieważ 
wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu 
przedstawionym przez posłów wnioskodawców nie 
przyczyni się w żaden sposób do rozwiązania pro-
blemu nadpodaży rynkowej świadectw pochodzenia, 
a wręcz przeciwnie, będzie miała szybki i negatywny 
wpływ na sytuację ekonomiczną inwestorów OZE.

Coraz bardziej zaczyna mnie przekonywać to do 
dużego ograniczenia zaufania do ustaw, które przy-
gotowywane są przez naszych posłów.

Powiązanie jednostkowej opłaty zastępczej 
z rynkowymi cenami świadectw bez wprowadzenia 
mechanizmu wzrostu kwoty obowiązku umorzenia 
z obecnych 15% do minimum 20% będzie skutko-
wać utrwaleniem niskiego progu cenowego dla tych 
instrumentów, a zatem ich spadkowa tendencja nie 
zostanie odwrócona. Ponadto pogłębiające się pro-
blemy ekonomiczne inwestorów OZE wskutek spad-
ku przychodów kolejnej grupy mogą w efekcie sta-
nowić poważny problem dla banków kredytujących 
sektor OZE. Bardzo dużo mówił o tym pan senator 
sprawozdawca mniejszości. Zarówno dla banków, 

I myślę, że to jest taką próbą, być może trochę 
szybką, krótką ścieżką poszukiwania rozwiązań do 
tego, by ten proces w sposób racjonalny wyważyć. 
Sądzę, że to w stanowisku pana ministra i autorów tej 
ustawy, posłów, mocno się przebijało w tej dyskusji. 
Szczególnie w tej dyskusji, która wczoraj odbywała 
się na posiedzeniach połączonych komisji.

Ja tutaj chciałbym mocno podkreślić. Dzisiaj sy-
tuacja jest dosyć trudna, ale również z wypowiedzi, 
wystąpień pana ministra wynika, że poszukiwanie 
takich systemowych rozwiązań będzie trwało. Ja pa-
miętam zapowiedzi, że będzie tzw. duży trójpak, to 
był rok 2008, 2009, później 2010… Ten duży trójpak 
– ani mały trójpak tak naprawdę – nie zafunkcjono-
wał, poszukiwanie rozwiązań dla OZE trwało przez 
długie lata. I myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej 
sytuacji, kiedy musimy zbilansować, powinniśmy 
zbilansować polską energetykę o nasze znane tech-
nologie. I absolutnie nie uważam, że węgiel – czy 
węgiel kamienny, czy węgiel brunatny – jest pali-
wem złym. Dobrze, w nowoczesny sposób, bardzo 
efektywny, w kogeneracji wykorzystywany, może 
dać szansę rozwoju naszej gospodarki, poprawy jej 
konkurencyjności, jak również nie obciążać finalnie 
odbiorcy ostatecznego.

Oczywiście polityka klimatyczna i polityka unijna 
nie zawsze, że tak powiem, leżą w naszym interesie. 
Czasami rzeczywiście dostrzegamy bardzo poważne 
sprzeczności. Ale myślę, że wykorzystanie tych zapi-
sów, które dają nam szansę na dobry zrównoważony 
rozwój, i wykorzystanie również tej szansy energe-
tyki odnawialnej, ale tak naprawdę prosumenckiej, 
czyli dedykowanej odbiorcy indywidualnemu, po-
zwoli na to, żeby w przyszłości nie tylko osiągać cel 
– bo na dzisiaj, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, 
już jesteśmy na poziomie roku 2020 – ale również, 
wypełniając zobowiązania unijne 15% OZE do roku 
2020, nie wylać dziecka z kąpielą, nie wyłożyć się 
na tych technologiach, które są nam znane i które są 
realizowane w dużych inwestycjach w energetyce 
rozproszonej, konwencjonalnej, w energetyce zawo-
dowej i ciepłowniczej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.
(Senator Robert Dowhan: Nie, mnie nie.)
A, przepraszam, pana senatora Władysława 

Komarnickiego.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator W. Komarnicki) Senator Robert Dowhan:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! 
Wysoka Izbo!

Ja nie jestem specjalistą od energii. Znam się na 
niej tyle co przeciętny Polak. Ostatnio jednak miałem 
okazję być u mojego znajomego, gdzie spotkałem 
młodego człowieka, którego rodzina zainwestowała 
w energię odnawialną. I kiedy przyszło do rozmowy, 
kiedy dowiedział się, że jestem z parlamentu… Nie 
interesowała go ani opcja polityczna, ani zdarzenia, 
którymi ostatnio żyje Polska. Interesował go wyłącz-
nie czysty biznes. Biznes, któremu on i jego rodzice 
poświęcili większość swojego życia. Oni zainwesto-
wali w coś, co uważali za słuszne, coś, co stało się 
faktem i prawem, coś, co dawało wynik w rachunku 
ekonomicznym, i coś, co można było przewidzieć 
– przewidzieć jak w matematyce, jak coś, co jest na-
macalne i pewne. I co dzisiaj mamy? Co się stało 
w ostatnich latach? Ten młody człowiek mi to wszyst-
ko opowiadał, nie wiedząc, że ja będę procedował coś, 
co jeszcze parę dni temu było dla nas wszystkich ta-
jemnicą. Bo my tu w parlamencie mieliśmy na głowie 
inne zmartwienia. Rząd z prezydentem miał pewnie 
jeszcze większe, kiedy patrzył – nie wiem, jakiego 
określenia użyć – na grupki ludzi czy tysiące ludzi 
maszerujących nie tylko w Warszawie, ale w więk-
szości dużych miast. Ten młody człowiek rozmawiał 
ze mną i naprawdę była to przykra rozmowa.

Ja też jestem człowiekiem biznesu i też nie za-
wdzięczam państwu żadnej dotacji, żadnych ulg. 
Całe życie sumiennie pracowałem i płaciłem podat-
ki. Mieszkam w Polsce i chcę tu mieszkać, ale nie 
mogę przejść obojętnie obok rozmów, które prowa-
dzą normalni ludzie, oczekujący od nas uczciwości. 
Uczciwości w związku z tym, że skoro powzięli ja-
kąś życiową i kluczową decyzję, to Polska stanie za 
nimi murem, bo prawo nie może działać wstecz, nie 
może być wszystko wywracane do góry nogami, a tak 
niestety się stało. I dzisiaj tych przykładów, Panie 
Ministrze, naprawdę przykro było słuchać.

Przecież na tej sali już od jakiegoś czasu docho-
dzi do absurdu. Pan jest tylko odpowiedzialny za 
ten wąski wycinek związany z energią. Ale przecież 
tego, co tutaj się ostatnio dzieje, to naprawdę czasa-
mi psychicznie nie można wytrzymać. Mówię to do 
pana jako parlamentarzysta, ale też jako człowiek, 
który rozmawia i z młodymi ludźmi, i ze starszymi. 
Podczas całego spotkania musiałem wysłuchiwać na 
temat m.in. tego, co za chwilę stanie się faktem.

Bo przecież nie łudźmy się, że państwo chociaż na 
chwilę się pochylicie nad naszą poprawką, że chociaż 
wysłuchacie nas w jakiejś tam części czy materii. 
Przecież to jest obłudne. Tak obłudne, jak w przy-
padku ostatnio zawetowanych przez prezydenta Dudę 
ustaw – nie pochylono się nad żadną poprawką, a my 

jak i dla inwestorów będzie to następny dowód na 
to, jak bardzo niestabilne są regulacje dotyczące 
OZE, jak bardzo nieprzewidywalne jest działanie 
państwa i jak bardzo ryzykowne jest inwestowanie 
w odnawialne źródła energii w Polsce. To są fakty, 
Szanowni Państwo.

Zwracam się dzisiaj do senatorów jako przed-
stawiciel przedsiębiorców branży energetycznej, 
dlatego że przez wiele lat współpracowałem z tą 
branżą. Przypomnę, że w ubiegłym roku przygo-
towałem poprawki do procedowanej wtedy ustawy 
o OZE i gość siedzący dzisiaj na naszej sali, pan 
prezes URE, odważył się wówczas powiedzieć, że 
te poprawki są wskazane i dobre. Ale przepadły. 
Jak zwykle.

Już wtedy mówiłem o zagrożeniach dla pol-
skich przedsiębiorstw. Dzisiaj to wszystko się 
potwierdza. Jako człowiek biznesu chcę powie-
dzieć dzisiaj mocno i głośno: nie ma w życiu nic 
gorszego dla biznesu i dla gospodarki niż zmiana 
prawa i reguł w czasie gry. To jest najgorsze, co 
może dotknąć przedsiębiorców. To podważa za-
ufanie do naszego państwa. Tak nie może być. 
Zamiast tworzenia prawdziwej strategii energe-
tycznej tworzy się buble prawne, które wymagają 
nieustannego nowelizowania. Wnioskodawcy się 
bawią, a polski przemysł na tym traci. Tracą też 
polscy obywatele, wyborcy.

Na posiedzeniu komisji apelowałem o odrzucenie 
ustawy w całości i w tej chwili ponawiam swój apel 
z tej trybuny.

Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękuję 
panu prezesowi URE, który w bardzo logicznych 
słowach pokazał, jaka naprawdę jest sytuacja.

Szkoda, że nie ma tu mojego kolegi z komisji, 
senatora Adama Gawędy, bo chciałbym mu przy-
pomnieć… Posłużył się on przykładem pana posła 
Czerwińskiego. Ja chcę przypomnieć wypowiedź 
nie z 2013, ale z 2016 r. prezesa Polskiej Grupy 
Energetycznej z posiedzenia komisji parlamentarnej 
do spraw energetyki, kiedy pokazał on tragiczną sy-
tuację w energetyce i wyjaśnił, dlaczego prąd coraz 
więcej kosztuje obywatela. Na pierwszym miejscu, 
jeśli chodzi o cenę energii, wskazał węgiel kamienny. 
Na drugim miejscu, przypominam, był węgiel brunat-
ny, na trzecim miejscu gaz, a na czwartym miejscu 
OZE. Zostawiam państwa senatorów z tym faktem. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

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

Dowhana.
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(senator R. Dowhan) montażu. Więc fotowoltaika jest produkowana nie 
tylko w Chinach. Nie za bardzo powinno nas inte-
resować to, czy w Chinach fotowoltaika pochłania 
więcej energii, bo być może globalnie oni się… 
tzn. oni na pewno globalnie się nami nie interesują, 
a my powinniśmy patrzeć na nasze podwórko.

Kończąc, Panie Ministrze… Zapytałem pana 
raz, ponieważ czasami wyznacznikiem tego, co 
ma przełożenie na gospodarkę, jest polska giełda… 
Na polskiej giełdzie od kilku dni można zauważyć 
taki trend, że spółki polskie, w tym… Dobrze, nie 
będę wymieniał nazwy, aczkolwiek nie jestem z nią 
związany ani nie mam żadnych akcji. Ale polskie 
spółki tracą wyraźnie, straciły po kilka czy kilka-
naście procent – zresztą fatalnie wyglądają wyniki 
2-letnie, kiedy po wprowadzeniu nowych rządów 
zmieniły się te regulacje… A dziwnym trafem od 
kilku dni… Musiałbym sprawdzić w komputerze. 
Od kilku dni gdańska Energia ma prawie 20% 
wzrostu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Energa.)
Energa, tak. 20% wzrostu. No, Panie Ministrze, 

z czego to się wzięło, jak pan myśli? Czy to tak nagle 
jakieś wyniki, które nie były publikowane, są fanta-
styczne? Czy to się bierze właśnie z tego, co my tu 
procedujemy, i nagle wszystkie bilanse pójdą do góry? 
Tak samo PGE – na plusie, Tauron – na plusie. No, to 
nie jest przypadek. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Marszałku, 

chciałbym w trybie sprostowania do wypowiedzi pana 
senatora Dowhana…)

Pan senator…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Grabowski.)
…Grabowski w trybie sprostowania.
Ale czy było wymieniane pana nazwisko?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, nie było, 

ale… Mogę?)
Tak.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Wprost nie padło, Panie Marszałku, moje nazwi-
sko, ale pan senator Dowhan w swoim manifeście po-
litycznym, przynajmniej w części, użył sformułowa-
nia: nie przyjmiecie żadnej poprawki. Ja bym chciał 
zwrócić koledze senatorowi Robertowi Dowhanowi 
uwagę. Jeszcze do samego końca wypowiedzi se-
natora Dowhana w dyskusji żyłem nadzieją, że on 
złoży jakąś poprawkę, nad którą będziemy mogli się 
pochylić i ją rozpatrzyć, ale niestety mnie zawiódł, 
tak że prosiłbym, żeby…

tutaj złożyliśmy ich kilkaset, a ponad tysiąc złożono 
w Sejmie. Nikt nie przyjął ani jednej. Nikt nie przyjął 
żadnego wyjaśnienia. Nikt po mojej prawej stronie 
nie zadał ani jednego pytania. Czy to jest normal-
ne? Panie Ministrze, tak ma się dzisiaj procedować? 
I tak ma wyglądać dzisiaj polski przedsiębiorca, który 
zostanie z kredytami, który zostanie z tym wszyst-
kim, w co zainwestował? Chciałby pan być na jego 
miejscu?

Jaką pomoc dacie im, kiedy przyjdą do was i trze-
ba będzie im wypłacić – nie wiem – chociażby zasiłki 
dla bezrobotnych? Bo tak albo innymi tragediami 
może się to skończyć. Czy ustawa ma rozwiązać 
dzisiaj problem polskiej spółki, która być może była 
źle zarządzana, nieważne przez jakie osoby i czy to 
było rok temu, czy 5, czy 10 lat temu. Przecież to jest 
ewidentnie pisane pod polską spółkę, jedną, drugą, 
trzecią.

Wrzuciłem w internet kilka materiałów… Nie 
lubię czytać, nie lubię przygotowywać sobie na pi-
śmie i odczytywać słów, lubię mówić z głowy. Być 
może nie zawsze to wygląda tak, jak sobie tego bym 
życzył, ale… W żadnym artykule nie zostawia się 
suchej nitki. Jak można procedować bez opinii, bez 
konsultacji, bez zainteresowanych stron, bez ludzi, 
którzy włożyli swój cały majątek, pozaciągali kre-
dyty? Jak można przerzucać z dnia na dzień ustawę, 
wrzucać jako kolejny projekt poselski? No, Panie 
Ministrze, gdzie tu zdrowy rozsądek? Jak mamy 
przekonać was, że takie sprawy wymagają czasu, 
wymagają wypowiedzi różnych stron. Komisje, 
które trwają chwilę. Pusta sala. To ma być dzisiaj 
tworzenie prawa? Naprawdę?

A gwoli przerywnika, żeby już pan minister nie 
czuł się sam winny tego wszystkiego, bo pewnie ta 
wina jest gdzieś u góry… Nie chciałem wchodzić 
w polemikę z moim kolegą Peczkisem, z którym 
próbowaliśmy przepchnąć akcyzę. To był dobry pro-
jekt. Mimo że pisałem kilkakrotnie w poprzedniej 
kadencji, a teraz kolega senator Peczkis poniekąd 
przejął ten projekt i wydawało się, że uda nam się 
go doprowadzić, a to był dobry projekt, z plusem 
dla obywatela i z plusem dla państwa… Ale niestety 
się nie udało.

Zdziwiłem się, że powiedział pan, że fotowol-
taika jest produkowana tylko w Chinach. Chiny 
faktycznie są największym producentem. Ale ja 
ostatnio myślę nad tym, aby część swojego dachu 
pokryć właśnie fotowoltaiką, i muszę panu powie-
dzieć, że mam bardzo dobrą ofertę od polskiego 
producenta. Być może działa on na jakichś podze-
społach, ale z tego, co wiem, wynika, że producent 
w kilkudziesięciu procentach bazuje na dobrej pol-
skiej technologii, na polskiej gwarancji i na polskim 
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także interes państwa, które musi podejmować de-
cyzje zapewniające stabilność energetyczną – to jest 
takie stanie na kilku nogach, nie tylko w przechyle 
w jedną stronę – i musi zastanawiać się, odpowiadać 
na pytanie, co będzie dobre i właściwe nie tylko dzi-
siaj, ale też za 20–30 lat, bo taką perspektywę mają 
inwestycje w energetyce.

Szanowni Państwo, energetyka wiatrowa i uzupeł-
nienie… Słyszę o uzupełnieniu tej energetyki energe-
tyką węglową, czyli tradycyjną. Otóż dla energetyki 
wiatrowej, która ma swoje, że tak powiem, szczyty 
wtedy, kiedy jest wiatr, i dołuje wtedy, kiedy tego wia-
tru nie ma, uzupełnieniem jest energetyka gazowa. 
Chodzi o to, że elektrownie wiatrowe można włączyć 
i wyłączyć w bardzo krótkim okresie, a w przypadku 
energetyki tradycyjnej nie wyłączy się bloku węglo-
wego i nie włączy się go w krótkim okresie. A więc 
skoro mówimy o uzupełnieniu, to podkreślę, że akurat 
nie energetyką węglową można uzupełniać energety-
kę wiatrową, ale energetyką gazową. Ale w ogóle nie 
słyszę tutaj, żeby w tym kierunku były prowadzone 
jakieś działania, żeby były inwestycje.

Od dłuższego czasu energetyka węglowa, trady-
cyjna, skupiona w wielkich firmach, takich jak PGE, 
Enea, Energa czy Tauron, jest obarczona haraczem na 
rzecz nierentownych kopalni. Z tej energetyki popły-
nęło tam już kilka miliardów złotych. Jest zrozumiałe, 
że w związku z tym sięga się po inne możliwości. 
W sytuacji, która jest i która będzie – jest pewne, 
że będzie – pieniądze nadal będą płynąć z energe-
tyki do górnictwa. W tej sytuacji oczywiście nasze 
wielkie firmy energetyczne, na których oparta jest 
w Polsce energetyka, nie będą miały pieniędzy na 
konieczne inwestycje, na wymianę i tworzenie no-
woczesnej energetyki węglowej. A to są olbrzymie 
koszty. Wymiana kotłów i całego oprzyrządowania 
to są olbrzymie koszty. I na to zapewne nie ma i nie 
będzie pieniędzy.

Firmy energetyczne są zmuszane przez rząd do 
tego, żeby inwestować w kopalnie węglowe. Proszę 
nie mówić, że tak nie jest, bo ja wiem, że tak jest. 
W poprzednim okresie firmy energetyczne dość sku-
tecznie się przed tym broniły, bo zasada wolnego ryn-
ku była zasadą naczelną. W tej chwili zasada wolnego 
rynku nie jest zasadą naczelną, więc można robić 
takie rzeczy i rząd je robi.

Energa nie chciała inwestować w nowy blok wę-
glowy w Ostrołęce, ale inwestuje. Nie chciała – i wiem 
o tym, ale inwestuje – i wiem dlaczego. Minister ma 
taką władzę nad energetycznymi spółkami Skarbu 
Państwa i tę władzę bezwzględnie egzekwuje. I to 
decyzja ministra jest najważniejsza, a nie rachunek 
ekonomiczny.

Ja rozumiem, że jest konieczność unowocześnie-
nia starych bloków węglowych, bo nie przestawimy 
się z węgla na energię odnawialną w takim stopniu, 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Nie, nie. Panie Senatorze, to nie jest sprostowanie.
(Senator Arkadiusz Grabowski: No padło stwier-

dzenie: nie przyjmiecie żadnej poprawki. Panie 
Marszałku…)

Nie, Panie Senatorze, to nie jest sprostowanie. 
Jeżeli pan chce polemizować, proszę bardzo, niech 
pan się zapisze.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Ale to nie jest po-
lemika, to jest sprostowanie.)

Nie, nie jest to sprostowanie.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Gdyby była zło-

żona, Panie Marszałku, poprawka, moglibyśmy ją 
rozpatrywać, ale pan senator Dowhan nie złożył takiej 
poprawki.)

Panie Senatorze, każdy z nas może złożyć popraw-
kę, także pan. To nie było sprostowanie.

(Senator Arkadiusz Grabowski: W mojej ocenie 
jest to sprostowanie.)

Zapisać pana do głosu?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, dziękuję.)
(Senator Robert Dowhan: Składam wniosek o od-

rzucenie ustawy w całości.)
Jeżeli pan chce złożyć wniosek czy poprawkę, to 

proszę to zrobić na piśmie, do zakończenia dyskusji.
Teraz ja sobie udzielę głosu.
Panie Ministrze! Panie Prezesie! Szanowni 

Państwo!
Sprawy, nad którymi dyskutujemy… Posługujemy 

się pojęciami takimi jak certyfikaty, rynek mocy itd. 
One nie są może dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, 
ale ja miałem możliwość uczestniczenia w spotka-
niach, które dla mnie były ważnymi, że tak powiem, 
korepetycjami. I widzę, że mogę z tego skorzystać. 
To były spotkania na ten temat organizowane przez 
jedną z fundacji w Gdańsku, pan minister Piotrowski 
też brał w nich udział.

Tak więc chcę powiedzieć, że oczywiście proce-
dowanie tej ustawy, dość specjalistycznej, bez opinii 
i w tym trybie, trybie ustawy poselskiej, jest pójściem 
na skróty. I to jest kolejna tego typu ustawa. To po-
woduje, że nie wszyscy mają  jasną ocenę i wiedzą, 
o co chodzi.

Słyszałem także, że pan prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki miał możliwość ustosunkowania się do tej 
ustawy w zasadzie wczoraj, na posiedzeniu komisji 
senackiej. To uważam za absolutnie niedopuszczalne.

To jest, jak mówię, ustawa dość skomplikowa-
na. Są różne grupy, które pilnują swojego interesu. 
Nie mówię, że to jest jakiś niedopuszczalny lobbing, 
ale to jest pilnowanie swojego interesu. I ten interes 
nie jest jednolity. Jest interes tych, którzy produkują 
energię odnawialną, jest interes wielkich koncernów 
energetycznych, w których produkcja energii elek-
trycznej jest oparta przede wszystkim na węglu. Jest 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Andrzej Piotrowski:

Postaram się już jak najkrócej, bo dość długo ob-
radujemy nad tym wszystkim.

Proszę państwa, była mowa o losie przedsiębior-
ców, którzy zostali oszukani przez rząd. Faktycznie, 
miałem okazję oglądać film, który to film pokazy-
wał wywiad z przedsiębiorcami z terenu wiejskiego, 
byli to rolnicy, było pokazane ich obejście, nie było 
to wysoko zaawansowane technologicznie obejście, 
a kilkaset metrów dalej stała nowiutka konstrukcja 
turbiny wiatrowej. I na tym filmie, nakręconym 
nomen omen za pieniądze zagraniczne przez jedną 
z organizacji oze’owych, ci rolnicy właśnie wypo-
wiadali się następującym tekstem: rząd obiecał nam 
ustawę, dzięki której my będziemy mogli prowadzić 
działalność. Proszę państwa, nie deprecjonując tych 
ludzi, trzeba powiedzieć, że to nie oni wymyślili ten 
biznes. Jest pytanie: kto z rządu – nie obecnego rządu 
– obiecał im ustawę? O ile mi wiadomo, obiecywanie 
ustaw przedsiębiorcom nie jest procesem niemającym 
swojego paragrafu. I to zostało pokazane w filmie 
jako negatywne zjawisko związane z obecnym rzą-
dem, który to nie wywiązuje się z obietnic, które ktoś 
komuś kiedyś złożył w bardzo dziwacznym trybie. 

Chciałbym powiedzieć tak. Proszę państwa, pod-
stawą działalności gospodarczej – nie powinienem 
tego tutaj państwu tłumaczyć – jest kalkulowanie 
ryzyka. Przedsiębiorca wymyśla działanie i patrzy na 
rynek. W przypadku OZE mamy do czynienia z opie-
raniem działalności gospodarczej na dotacji, dotacji 
mającej uzupełnić element rynkowy. Ten element 
rynkowy w postaci certyfikatów cechuje się jedną 
tendencją od wielu lat. Zaznaczyłem tu już kilka razy, 
że po raz pierwszy podejmujemy próbę powstrzyma-
nia tej tendencji spadkowej niezależnie od tego, że 
wprowadziliśmy ustawą w zeszłym roku nowy me-
chanizm, który dla sporej części rynku może być me-
todą wyjścia z tego instrumentu i przejścia na nowy 
instrument. W związku z tym traktuję te państwa 
zastrzeżenia jako zastrzeżenia trochę nie z tej bajki. 
To nie przedsiębiorcy, którzy są w tej chwili pokrzyw-
dzeni, to wymyślili – ktoś im te turbiny sprzedał, ktoś 
im to postawił i ktoś im obiecał, że będzie świetnie, 
bo tak mówi rząd. No, jest to niestety, powiedziałbym, 
dość kontrowersyjne wykorzystywanie rolników, któ-
rzy znają się na innych obszarach produkcji, a naraz 
wskoczyli w obszar, w którym ktoś im obiecywał 
złote góry bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Czy to 
powinno być w jakiś sposób penalizowane? Nie wiem. 
Być może powinny się tym zająć jakieś organy.

Panie Marszałku, pan mówił o tym, że powin-
niśmy kompensować energetykę odnawialną ener-
getyką gazową. To jest pomysł niemiecki. Niemcy 

w jakim byśmy chcieli, ale i w jakim powinniśmy. 
Ale trzeba powiedzieć jasno, po prostu trzeba po-
wiedzieć prawdę, że ta ustawa spowoduje podwyżkę 
cen energii elektrycznej. Nie ma co tego kamuflo-
wać. I to, co powiedział prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, pan Maciej Bando, jest jasne: ona spo-
woduje podwyżkę cen energii elektrycznej. I nasi 
obywatele mają prawo do tego, żeby tę informację 
otrzymać. Więc nie kamuflujmy, Panie Ministrze, 
i nie próbujmy tego zamazać. Myślę, że lepiej powie-
dzieć prawdę i uzyskać akceptację, niż nie mówić nic 
i potem mieć problemy. Dziękuję, na tym skończę. 
(Oklaski)

(Senator Robert Dowhan: Chciałbym sprostować.)
Pan senator Dowhan chciałby sprostować? Ale 

co? Nie zostało wymienione pana nazwisko, Panie 
Senatorze.

(Senator Robert Dowhan: Tak, było wymienione 
w wypowiedzi…)

Było wymienione?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tak.)
Panie Sekretarzu?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tak.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Było.)
To proszę, niech pan sprostuje.

Senator Robert Dowhan:

Ja tak szybko, bo pogubiłem się…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale niech 

pan nie wchodzi w polemikę.)
Gwoli ścisłości powiem, że przez mniejszość zo-

stały złożone 2 poprawki do tej ustawy i wniosek o jej 
odrzucenie, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem. Dziękuję bardzo.
I kończymy dyskusję.
Czy ktoś złożył przemówienie do protokołu?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie.)
Zamykam dyskusję…
A, nie, nie, za wcześnie.
Informuję raz jeszcze, że przedstawiciel rządu 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez pana senatora Sławomira 
Rybickiego.

Teraz zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Andrzej Piotrowski: Tak.)
Proszę uprzejmie.
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) z tym można powiedzieć, że nastąpiła samoczynna 
regulacja samozatrudnienia w tym sektorze. Nie było 
protestów publicznych. Sądzę, że wiele osób podjęło 
odważne decyzje, aczkolwiek były one wspomożone 
świadczeniami, które są świadczeniami dla ludzi, 
nie dla górnictwa, bo ci ludzie odeszli z górnictwa. 
Gdybyśmy tą metodą zaliczali wszystkie świadczenia, 
no to można by powiedzieć, że emeryci też cały czas 
obciążają sektory, w których pracowali itd. Tak więc 
to jest trochę niesprawiedliwe podejście. Zresztą każ-
dy z krajów, który reformował swój sektor górniczy 
– a takich krajów było wiele – musiał również ponieść 
w związku z tym pewne wydatki. W tej chwili plan 
jest, wydaje mi się, coraz bardziej klarowny i przej-
rzysty. Zamierzamy utrzymać wydobycie, energetykę 
węglową na poziomie nie większym niż do tej pory, 
aczkolwiek zwiększy się zapotrzebowanie na moc.

Musimy mieć świadomość, że Polska jest kra-
jem rozwijającym się, w związku z tym zużywa-
my coraz więcej energii. To nadal jest wielokrot-
nie… No, może „wielokrotnie” to złe słowo, ale jest 
bardzo duży dystans między nami a krajami Unii 
Europejskiej, tymi najbardziej rozwiniętymi, takimi 
jak Niemcy, gdzie przeciętne zużycie na obywatela 
jest prawie dwukrotnie wyższe. I tutaj widać ten 
dystans, który Polska, odrabiając jak gdyby swoje 
cywilizacyjne zapóźnienie, będzie wyrównywać. 
A więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to 
nastąpiło. W tej chwili obserwujemy dwu-, trzypro-
centowy wzrost zapotrzebowania energii, większy 
nawet, niż wynikało z poprzednich prognoz. I tutaj 
mamy dość ciekawy efekt… Wydaje nam się, że już 
wiemy, co się stało. Otóż w zeszłym roku był skok 
o 1 punkt procentowy. Jest to najprawdopodobniej 
efekt 500+. Naraz w rodzinach mniej zamożnych 
pojawiło się więcej środków finansowych i one zo-
stały przeznaczone, w jakiejś tam części, na kupno 
sprzętu AGD; w każdym razie na to w tej chwili 
wskazują analizy GUS. Ludzie kupili pralki, jakieś 
urządzenia, na które wcześniej nie było ich stać, 
a te urządzenia zużywają prąd. Wydaje mi się, że 
to zjawisko należy ocenić jako pozytywne, bo to są 
sprzęty, generalnie rzecz biorąc, potrzebne w domu. 
W związku z tym powinniśmy uznać, że to dobrze, 
że tam trafiły, a odpowiedzią na to muszą być zwięk-
szone moce wytwórcze. 

Zwiększone moce wytwórcze będziemy rozwijać 
w inny sposób, pojawiły się np. zapowiedzi energetyki 
jądrowej. Przygotowujemy ten program w taki sposób, 
żeby on był do wytrzymania… na kieszeń obywatela, 
w związku z tym z jednej strony musi być bezpieczny, 
a z drugiej strony musi dostarczyć energię po cenach 
osiągalnych dla obywateli. Stworzymy w ten sposób 
miks, który jest uważany – według wstępnych ocen 
komisji – za dobrze przemyślany. Jednak my nie za-
czynamy od tego, że najpierw ogłaszamy, a potem za-

są dość dużym krajem, nie są bezpośrednim sąsia-
dem kraju, który ten gaz dostarcza, ale przyjaź-
nią się z tym krajem. Nasza, nazwijmy to, historia 
z Rosją… Powiedziałbym, że jest to bardzo szorstka 
przyjaźń i ma wiele, że tak powiem, swoich negatyw-
nych aspektów. W związku z tym postawienie w tym 
momencie na OZE i energetykę gazową jest decyzją 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i su-
werenności bardzo kontrowersyjną. Z jednej strony 
rząd próbuje w tej chwili zdywersyfikować dostawy 
gazu. I stąd gazoport. Jego budowa była realizowana 
za poprzedniego rządu, obecnie została ukończona, 
a więc można powiedzieć, że ten wysiłek w pewnym 
sensie był wspólny. To jednak nie zmienia sytuacji – 
nadal jesteśmy w jakimś tam zakresie uzależnieni od 
dostaw z Rosji. Jeżeli zwiększymy zapotrzebowanie 
na gaz, stawiając sprawy w ten sposób, wpadniemy 
w pułapkę i okaże się, że ten gazoport w zasadzie, 
można powiedzieć, był niepotrzebny, bo nie zmienił 
w istotny sposób uwarunkowań.

Musimy bardzo ostrożnie podchodzić do energe-
tyki wiatrowej. W tej chwili pewne przedsięwzięcia 
są na ukończeniu. Wymieniałem Stalową Wolę… 
Z drugiej strony rozważamy, że być może właśnie 
blok w Dolnej Odrze, około 500 MW… Być może 
dobrze by było, gdyby tam była elektrownia o takich 
walorach regulacyjnych z racji tego, że bardzo dużo 
instalacji OZE stoi na Wybrzeżu, bo tam jest dość 
wietrznie. Byłaby to w miarę dobrze kompensująca 
się sytuacja. Ta decyzja jeszcze wymaga kilku analiz 
i przemyśleń, ale jest bliska podjęcia.

Jeśli chodzi o haracz na węgiel… Ten rząd zdecy-
dował się na to, żeby wyprowadzić górnictwo z za-
paści i z takiego samonakręcającego się strumienia 
niemożności. W tym celu nastąpiły pewnego rodzaju 
zmiany i wywołano zjawisko, które, co zaznaczam, 
jest znane na rynku, a mianowicie integracji pionowej. 
W tej integracji pionowej dzięki temu, że przerwana 
została pewnego rodzaju spirala, a zarazem parę mi-
tów rynkowych o rzekomych nadmiernych zapasach 
itd. zostało wyeliminowanych, okazało się, że na dziś 
górnictwo, potencjalnie mając nieco mniejsze moce 
wydobywcze… Niezbędne są dalsze inwestycje i być 
może te moce do jakiegoś stopnia uda się odtworzyć, 
ale tylko w sensownych miejscach. W każdym razie 
górnictwo po raz pierwszy od bardzo wielu lat zaczęło 
wykazywać… zaczęło wychodzić na plus, więc trud-
no mówić tutaj, że ta inwestycja była chybiona. Jednak 
zatwierdzono pomoc publiczną – i odbyło się to przy 
bardzo wnikliwej analizie Unii Europejskiej – nie 
na górnictwo, tylko na likwidację tych kopalń, które 
są nieopłacalne, i na możliwość utrzymania świad-
czeń dla osób odchodzących z pracy w górnictwie. 
Zaoferowano im dość atrakcyjne warunki, w związku 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) nasze wymagają. Jeżeli dziś nie zainwestujemy i nie 
odtworzymy około 8 GW mocy konwencjonalnej, to 
żaden wiatr nam nie pomoże – po prostu w którymś 
momencie zgaśnie nam światło. I ten moment nastąpi 
za 2 czy 3 lata, według naszych prognoz. W związku 
z tym musimy wytworzyć sytuację, w której inwe-
stycje w źródła wytwarzania… No bo przecież na 
koniec to wszystko zamyka się w jednym rynku – 
prawda? I za wszystko musi zapłacić użytkownik 
energii elektrycznej, czy to indywidualny, czy też 
instytucjonalny, firmowy. W związku z tym musimy 
stworzyć mechanizm, w którym faktycznie zapew-
nimy tym potrzebnym źródłom wytwarzania mecha-
nizm finansowania.

To oczywiście nie ma nic wspólnego z dzisiejszą 
regulacją, którą tutaj omawiamy – bo to jest gene-
ralnie, no, polityka. Dlatego pojawia się m.in. rynek 
mocy, nad którym pewnie będziecie państwo mieli 
okazję po wakacjach, jak to przejdzie przez parla-
ment, się pochylić. Jest to instrument bardzo skom-
plikowany i jest on obarczony, w wyniku dyskusji 
z Komisją, bardzo wieloma dodatkowymi uzależnie-
niami, które, można tak powiedzieć, odsuwają nas od 
celu. Pojawiły się tam m.in. obowiązki wpuszczenia 
dostaw z zagranicy, stworzenia równych praw, do-
puszczenia również do tego, co wydawałoby się takie 
proste – chodzi o to, by wybudować konwencjonalną 
elektrownię, która będzie sterowalna, i by powiedzieć: 
niech pracuje, to jest rynek mocy, który jest mi po-
trzebny. Ale pojawiło się też DSR, czyli zarządzanie 
stroną popytową. Dlaczego? No właśnie po to, żeby na 
koniec Komisja zgodziła się na taką formułę pomocy 
publicznej, choć u podstaw tej decyzji leży zapytanie: 
a dlaczego jest to pomoc publiczna, skoro nie dopłaca 
do tego budżet państwa? Dlatego że taką wizję ma 
Komisja. My nie chcemy się z nią w tym momencie 
o to spierać. Staramy się dostosować.

Proszę państwa, Ostrołęka… Jak ktoś popatrzy 
na strukturę sieci energetycznej w Polsce, to wi-
dać, że to jest północny wschód. W tym miejscu 
potrzebna jest nam moc wytwórcza. Jeżeli wybudu-
jemy tam blok o mocy mniej więcej 1 tysiąc MW, 
a na taki tam niegdyś było uzyskane zezwolenie, to 
będzie to ta moc, którą w tym regionie powinniśmy 
dysponować. Jest tam w tej chwili kilka starych blo-
ków, dwusetek, które w perspektywie… One w tej 
chwili są już w zasadzie w rezerwie. Funkcjonują 
jeszcze w tej chwili jako wirująca rezerwa, ale 
stopniowo będą przesuwane do zimnej rezerwy, 
a w pewnym momencie, generalnie rzecz biorąc, 
zostaną wycofane.

Mamy też taką sytuację w Polsce, że odziedziczy-
liśmy jeszcze z czasów poprzedniego systemu oko-
ło 35 bloków, tzw. dwusetek, których część jest już 
w zasadzie do kompletnego wyłączenia, a część jest 
do ewentualnej modernizacji. Te w miarę w dobrym 

stanawiamy się, jak coś zrobić, stąd być może trochę 
niedosyt informacji ze strony kolorowych czasopism.

Jeśli chodzi o przymuszanie do inwestycji, to 
trudno powiedzieć, że to było przymuszanie do in-
westycji. Jeżeli ktoś operuje elektrowniami na węgiel, 
to integracja pionowa ma określoną zaletę – elimi-
nuje możliwość wpływu spekulacyjnych cen węgla. 
Ponieważ od tego momentu, kiedy elektrownia jest 
zintegrowana pionowo z wydobyciem, można po-
wiedzieć, że węgiel tak naprawdę kosztuje tyle, ile 
kosztuje wydobycie go z ziemi. A więc jest to koszt 
zatrudnienia, jest to koszt utrzymania maszyn, koszt 
inwestowania, a nie koszt na giełdzie, gdzie z czyjejś 
chęci zysku pojawiają się piki skierowane zarówno 
w górę, jak i w dół.

I na koniec kwestia długofalowych przedsięwzięć. 
Przecież nikt nie buduje… nie otwiera nowej ściany 
eksploatacji z myślą o najbliższym tygodniu, tylko 
jednak chodzi tam o długie lata. Prawda?

W związku z tym tego typu stabilizacja rynku 
przyniosła efekt. I w związku z tym można podej-
mować racjonalne decyzje o dalszych inwestycjach. 
A konsekwencją tego jest to, że jedna ze spółek wę-
glowych pobiła rekord na świecie, rekord wzrostu 
wartości cen akcji na giełdzie – to było 700%. Proszę 
państwa, z wyjątkiem tzw. dotcomów i małych firm 
żadna firma na świecie w ciągu roku w 2016 tyle nie 
urosła. I to stało się w Polsce.

Chciałbym zaznaczyć, że na początku, gdy mini-
ster Tchórzewski mówił o tym, że górnictwo zostanie 
wyprowadzone z zapaści i że jeszcze niektórzy inwe-
storzy przemyślą, czy faktycznie należy uciekać od 
węgla, to towarzyszył temu chichot dziennikarzy i ko-
mentarze w prasie. Ja sam też rozmawiałem z przed-
stawicielem Goldman Sachs, który przyszedł z pro-
pozycją, no, co najmniej zaskakującą. Powiedział: 
my pomożemy temu rządowi po prostu… tzn. to, 
co się opłaca, wykupimy, a to, co się nie opłaca, to 
rząd już jakoś tam skomasuje i zlikwiduje. No, proszę 
państwa, nie da się zlikwidować w energetyce mocy 
wytwórczych, bo ludzie potrzebują prądu i musimy 
w jakiś racjonalny sposób postępować, a nie kierować 
się wskazówkami spekulacyjnego kapitału.

Teraz kwestia Ostrołęki. Proszę państwa, tak to 
jest w energetyce w tej chwili, właśnie dzięki bar-
dzo, powiedziałbym, skomplikowanej wizji Unii 
Europejskiej – a ja byłem w kilku krajach europej-
skich i też tam rozmawiałem o tym problemie – że, 
generalnie rzecz biorąc, konwencjonalna energetyka 
straciła impulsy inwestycyjne. Nie opłaca się to ni-
gdzie. W tej sytuacji można podjąć decyzję, że nic nie 
budujemy. I w takiej komfortowej sytuacji doraźnie są 
Niemcy, bo akurat ich moce wytwórcze konwencjo-
nalne nie wymagają w tym momencie inwestycji. Ale 
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(podsekretarz stanu A. Piotrowski) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o do-
zorze technicznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 569, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 569 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja wczoraj pochyliła się nad tym projektem 

implementacji prawa unijnego do prawa polskiego.
Chwileczkę, sekundkę… Tutaj…
Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego po-

rządku prawnego postanowień dyrektywy europej-
skiej w sprawie odzyskiwania oparów paliw na eta-
pie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na 
stacjach paliw.

Ta zmiana ustawy narzuca obowiązek spraw-
dzenia przynajmniej raz na rok przez Urząd Dozoru 
Technicznego jakości odzyskiwania par paliw na 
stacjach paliw w poszczególnych wężach. W trakcie 
posiedzenia komisji dopytywano o to. Już jest odpo-
wiedź. Służy to tylko sprawdzeniu węży z tzw. ben-
zyną, czyli każdy wąż z benzyną będzie raz do roku 
sprawdzony. Również dopytywano o to, czy to musi 
być specjalne sprawdzenie. Będzie to sprawdzenie to-
warzyszące już istniejącemu obowiązkowi sprawdza-
nia zbiorników. A więc pracownicy Urzędu Dozoru 
Technicznego będą to robili przy okazji sprawdzania 
zbiorników na stacjach paliw.

Po krótkiej, rzeczowej i merytorycznej dyskusji 12 
senatorów opowiedziało się za przyjęciem implemen-
tacji dyrektywy, 1 się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Ja powiem tylko, że dyrektywę tę implementu-
jemy… Pierwszy obowiązek implementacji nastąpił 
1 stycznia 2012 r., ale później sama Unia Europejska 
zmieniła tę dyrektywę i w związku z tym ten okres 
implementacji się przedłużył. Niemniej państwa 
członkowskie przyjęły, że najpóźniej do 12 maja 
2016 r. przepisy te zostaną wdrożone. W związku 
z tym implementujemy to z pewnym przekroczeniem 
czasowym, jednakowoż przyznam, że przekroczenie 
5-letnie umożliwia stwierdzenie, że to nie do końca 
wina obecnego rządu. Dziękuję ślicznie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

stanie należy uzupełnić inwestycjami w instalacje, 
które będą eliminowały tlenki azotu, będą eliminowa-
ły siarczki. Niektóre z nich już mają takie inwestycje 
poczynione.

Pojawiają się kolejne obostrzenia. Proszę pań-
stwa, jednym z problemów w polityce unijnej jest 
to, że w cyklu o wiele krótszym niż cykl inwesty-
cyjny w konwencjonalne źródła pojawiają się nowe 
wymagania środowiskowe. Można powiedzieć, że 
to w zasadzie dobrze, bo to wszystkim nam służy 
dobrze, na zdrowie. A równocześnie w którymś 
momencie przyszedł mi do głowy taki pomysł: to 
powiedzmy, że za 2 lata, że tak powiem, wyłączamy 
w całej Europie węgiel, skoro polityka dekarbo-
nizacji ma być skuteczna. Proszę państwa, prosta 
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na coś takiego 
nie możemy się zdecydować. Bo byłby blackout. 
A więc jest to w zasadzie w tej chwili polityka 
stopniowego redukowania działu mocy wytwór-
czych węglowych w całości miksu energetycznego. 
I minister Tchórzewski zapowiedział, że w oko-
licach roku 2050 faktycznie z energii węglowej 
będzie pochodziło nie więcej niż 50%. Sądzę, że 
jest to wyważone podejście. Musimy dochodzić do 
określonych rozwiązań stopniowo. Musimy mieć 
czas na wytworzenie innych mechanizmów pro-
dukcji energii i musimy mieć świadomość, że OZE 
w wydaniu duży wiatr, w sensie dużych turbin, 
dużych pól fotowoltaicznych nie stanowi podstawy 
systemu energetycznego, ponieważ zależy od aury. 
I dopóty, dopóki nie pojawią się możliwości maga-
zynowania… A należy sobie wprost powiedzieć, że 
możliwości magazynowania w Polsce mamy tyle, 
ile elektrowni szczytowo-pompowych, ponieważ 
pozostałe są nieadekwatne do potrzeb dużej ener-
getyki. To nie są duże magazyny. A jeżeli usiłujemy 
te niewielkie ogniwa złożyć w większe systemy, 
to cena sięga absurdu i są to cały czas bardziej 
doświadczalne instalacje. Wszyscy mówią, że to 
się szybko zmieni, i tak mówią od 15 lat.

Trzymam kciuki za wynalazców, trzymam kciu-
ki za tych, którzy są optymistami. Czekamy. Niech 
to się zmieni, a w tym momencie faktycznie będzie 
można zupełnie inaczej potraktować niesterowalne 
źródła OZE. Ale na dziś nie ma takiej możliwości. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ nie zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) żę… To art. 3, tak. Projektowane przepisy nakładają 
w art. 23a ust. 3 pkt 1 na eksploatującego obowiązek 
posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie 
przez urządzenie do odzyskiwania par paliwa mini-
malnych wymagań dotyczących poziomu odzyskiwa-
nia par, który nie będzie jednak nowym obowiązkiem 
i wynika już z przepisów rozporządzenia ministra 
energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do trans-
portu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie. 
Wskazany w ustawie termin jest tożsamy z terminem 
wynikającym z wymienionego rozporządzenia mini-
stra energii z uwzględnieniem okresów przejściowych 
w nim zawartych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, więcej pytań nie ma. Dziękuję 

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 574, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 574 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu 2 połą-

czonych komisji, tj. Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, sprawozdanie z posiedzenia, które odby-
ło się w dniu 25 lipca 2017 r. Komisja Infrastruktury 
odbyła swoje setne posiedzenie, a Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – sto szó-
ste posiedzenie.

Komisje rozpatrywały uchwaloną przez Sejm 
w dniu 20 lipca 2017 r. ustawę o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości. Jest to kolejna ustawa dotycząca 
Narodowego Programu Mieszkaniowego. Projekt tej 

Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

Czy pan minister Jerzy Szmit pragnie zabrać głos?
Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję panu senatorowi Peczkisowi za 

bardzo precyzyjne, krótkie ale treściwe przedstawienie 
ustawy. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że projekt 
ustawy w Sejmie również nie wzbudził kontrowersji. 
Jest to ustawa wyjątkowo techniczna, realizująca je-
dynie transpozycję dyrektywy do polskiego prawa. 
Jej skutki to stworzenie w Polsce systemu kontroli nad 
efektywnością odzyskiwania oparów paliw na stacjach 
benzynowych. I to jest ta główna idea i główny cel 
ustawy, którą dzisiaj zajmuje się Wysoki Senat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma…
(Senator Janina Sagatowska: Jest jedno.)
Jest.
Pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.

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

Pytanie. W art. 3 jest data graniczna 4 marca 2017 r. 
Ci, którzy zainstalowali urządzenie do odzyskiwania 
paliwa po tej dacie, muszą mieć dokument potwier-
dzający, ci, którzy zrobili to wcześniej – nie. Z czego 
ta data wynika?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Wynika z warunków technicznych, jakie muszą 

spełniać te urządzenia. Zaraz to precyzyjnie przeka-



73
46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Organami Krajowego Zasobu Nieruchomości 
będą prezes oraz 9-osobowa rada nadzorcza. 
Ustawa określa zasady ich powoływania oraz za-
kres powierzonych zadań. Nieruchomości Skarbu 
Państwa przekazywane będą do Krajowego Zasobu 
Nieruchomości przez podmioty, które w dotych-
czasowym stanie prawnym gospodarują nimi 
w imieniu Skarbu Państwa. Podmiotami tymi są 
starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu, 
Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia 
Wojskowego oraz Lasy Państwowe. Ustawa określa 
warunki, jakie podmioty muszą spełnić, aby wziąć 
udział w przetargu o nabycie tych nieruchomości 
na cele określone w ustawie. Ustawa określa też, 
kto będzie mógł być operatorem mieszkaniowym 
oraz jakie kryteria będzie on zobowiązany spełnić. 
Te kryteria są 3 i muszą być one spełnione łącz-
nie. Pierwszym z nich jest to, że co najmniej 80% 
powierzchni użytkowej wszystkich lokali w bu-
dynkach będą stanowiły powierzchnie mieszkań. 
Drugi z tych warunków jest taki, że co najmniej 70% 
powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły 
mieszkania o czynszu normowanym. I trzeci: nie 
więcej niż 20% powierzchni użytkowej kondygnacji 
nadziemnych budynku pozostanie niewyodrębnio-
ne na lokale, w tym będzie przeznaczone na części 
wspólne.

Operator mieszkaniowy będzie zawierał z najem-
cami umowy najmu z opcją ustawowego dochodze-
nia do własności i najmu bez opcji z odpowiednim 
czynszem. Ustawa reguluje kwestie najmu i czynszu 
normowanego w mieszkaniach na wynajem realizo-
wanych przez operatora mieszkaniowego. Najemca 
nie będzie mógł podnajmować mieszkania z wyjąt-
kiem podnajmowania osobie, wobec której jest zwią-
zany obowiązkiem alimentacyjnym. Czynsz najmu 
będzie ograniczony kwotami określonymi przez Radę 
Ministrów w rozporządzeniu wydawanym corocz-
nie do dnia 31 marca. Organem kontrolnym w sto-
sunku do operatora mieszkaniowego będzie prezes 
Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jeśli stwierdzi on 
naruszenie warunków umów zawartych z operatorem, 
to będzie mógł je rozwiązać i nałożyć na operatora 
kary wynikające z tych umów. Ustawa wprowadza 
ograniczenie zakresu najmu okazjonalnego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na posiedze-
niu 2 połączonych komisji padły dwa przeciwstawne 
wnioski. Senator Florek złożył wniosek o odrzucenie 
ustawy, który został odrzucony przez większość se-
natorów, członków połączonych komisji, które roz-
patrywały tę ustawę. Następnie głosowaliśmy nad 
wnioskiem złożonym przez pana senatora Peczkisa, 
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Połączone komisje tym razem przyjęły wniosek pana 
senatora Peczkisa. Głosowało 13 senatorów, 11 sena-

ustawy był przedłożeniem rządowym. Przypomnę, 
że niedawno uchwaliliśmy ustawę o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
której celem było ułatwienie realizacji budownictwa 
mieszkaniowego w formie mieszkań na wynajem 
oraz w formie spółdzielczych mieszkań lokatorskich. 
Uchwaliliśmy też ustawę nowelizującą ustawę o po-
mocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi, której celem było umożliwienie 
pełnego wykorzystania środków budżetowych na do-
finansowanie wkładów własnych przeznaczonych na 
zakup pierwszego mieszkania dla ludzi młodych. Rok 
2018 będzie ostatnim rokiem dofinansowania przez 
państwo nabycia tych mieszkań w ramach programu 
nazywanego w skrócie MdM, czyli „Mieszkanie dla 
Młodych”.

Celem obecnej ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości jest pomoc państwa w zwiększeniu 
podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych 
czynszach oraz mieszkań na wynajem z możliwością 
dojścia do własności. Jest przeznaczony dla ludzi, 
którzy nie mają zdolności kredytowej, żeby dostać 
kredyt na nabycie mieszkania. Obecnie w Polsce de-
ficyt mieszkań wynosi 970 tysięcy, do tego docho- tysięcy, do tego docho-tysięcy, do tego docho-
dzą 2 miliony mieszkań określonych jako mieszkania 
substandardowe, czyli o niskiej wartości, które też 
wymagają zastąpienia przez mieszkania o wyższym 
standardzie.

Obecnie w Polsce rynek mieszkań na wynajem 
stanowi 4%. W innych krajach Europy Zachodniej 
jest inaczej, np. w Szwajcarii rynek mieszkań na 
wynajem stanowi 40%, a we Francji – 45%. Aby 
zwiększyć podaż mieszkań na wynajem o umiar-
kowanych czynszach i na wynajem z możliwością 
dojścia do własności, ustawa umożliwia wykorzy-
stanie nieruchomości stanowiącej własności Skarbu 
Państwa i przeznaczenia ich na realizację inwestycji 
w postaci budownictwa mieszkaniowego. Ustawa 
powołuje Krajowy Zasób Nieruchomości, który bę-
dzie realizował funkcję instytucji zarządzającej nie-
ruchomościami Skarbu Państwa oraz ma przyczynić 
się do stworzenia stabilnych i efektywnych warun-
ków finansowania w ramach Narodowego Programu 
Mieszkaniowego. Krajowy Zasób Nieruchomości 
będzie działał na podstawie ustawy oraz statutu 
wydanego w drodze rozporządzenia przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych. Nadzór nad działalno-
ścią Krajowego Zasobu Nieruchomości będzie spra-
wował minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa.
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) czyli zmierzanie do tego, żeby budować jak najwięcej 
mieszkań na wynajem, bo się przemieszczamy, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o ludzi młodych, to nie jest tak 
jak kiedyś, że zaczynaliśmy pracę w jednym miejscu 
i przez 30 lat tam pracowaliśmy. Trzeba do tego się 
dostosować. Dlatego ważne jest też, żeby te miesz-
kania na wynajem były budowane.

Teraz rząd zaproponował nam nowe rozwiąza-
nie, pan minister Adamczyk, pan minister Żuchowski 
wczoraj to dosyć dokładnie na posiedzeniu komisji 
omawiali.

Otóż zgodnie z art. 10 ustawy określone organy, 
a więc starostowie, prezydenci miast na prawach po-
wiatu, Agencja Nieruchomości Rolnych, czyli – bo tak 
niedługo to się będzie nazywało – Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego 
i Lasy Państwowe sporządzą wykazy nieruchomości, 
którymi gospodarują. Tu kontrowersja co do Lasów 
Państwowych, która też pojawiła się na posiedzeniu 
komisji. Chodzi o to, że dyrektor generalny Lasów 
Państwowych mówił o tym, że te ewentualne nieru-
chomości, które będą przekazane do zasobu, będą 
mogły być sprzedane, czyli mogą być przeznaczone 
na sprzedaż, mogą być np. zabezpieczeniem kredytu. 
Tutaj były te wątpliwości, czy Lasy Państwowe akurat 
też powinny się znaleźć w wykazie tych instytucji, 
bo wiadomo, że starostowie, że prezydenci miast na 
prawach powiatu gospodarują, zarządzają na swoim 
terenie, zgodnie z ustawą, nieruchomościami Skarbu 
Państwa.

I chodzi jeszcze o to, jaki ma być zakres danych, 
które będą w tym wykazie nieruchomości. Co tam 
się znajduje i co tam ma się znaleźć? No więc będą 
to: dane ewidencyjne poszczególnych działek, stan 
prawny nieruchomości, plany zagospodarowania 
przestrzennego… No, tu już widzimy, że to kwestia 
gminy, bo jeżeli chodzi o dane z ewidencji nierucho-
mości, stan prawny nieruchomości, ewidencję grun-
tów i budynków, to kwestia starosty, a plany zago-
spodarowania to kwestia gminy. Dalej: różne umowy, 
np. dzierżawy, związane z dopłatami dla rolników 
– te wszystkie informacje co do tych nieruchomości 
muszą tam się znaleźć. Dane dotyczące obiektów bu-
dowlanych i np. wydanych pozwoleń na budowę – te 
wszystkie informacje muszą tam być. Dalej: dane 
z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, umowy, 
jakie były zawarte. Czyli zakres wykazu, który ma 
być sporządzony, jest obszerny.

Jestem przekonany, że żeby coś takiego sporzą-
dzić… obróbka tego potem, jaka będzie… No, bez 
jakiegoś oprogramowania nie jest się w stanie zebrać 
tego. Te dane oczywiście są, one są w poszczegól-
nych starostwach. Tu chodzi o to, żeby te dane zebrać 
wszystkie razem i żeby KZN mógł podjąć decyzję, 
które nieruchomości są przydatne do tego mieszkal-
nictwa.

torów było za, 2 senatorów było przeciw. Następnie 
senator Florek wraz z senatorem Grubskim złożyli 
wniosek mniejszości o odrzucenie tej ustawy.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Komisja 
Infrastruktury i Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej opiniują pozytywnie 
ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości i wno-
szą do Wysokiego Senatu o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

Panie Marszałku, melduję, że zakończyłem spra-
wozdanie. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przyjmuję meldunek. Dziękuję.
(Wesołość na sali)
A teraz proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z wielkim niesmakiem złożyłem na posiedzeniu 

komisji ten wniosek o odrzucenie ustawy i chciałbym 
uzasadnić, dlaczego to zrobiłem. Wszyscy jesteśmy za 
tym, żeby budować tanie mieszkania, szczególnie dla 
osób o niskich dochodach, które nie mają zdolności 
kredytowej. Buduje się mieszkania komunalne, są 
TBS, spółdzielnie mieszkaniowe budują. Ważne jest, 
żeby były różne formy budownictwa mieszkaniowe-
go. I właśnie jedną z form są mieszkania na wynajem.

Sprawozdawca komisji przed chwilą mówił o tym, 
jaki obecnie w Polsce jest problem, jeżeli chodzi 
o liczbę mieszkań, że mamy 363 mieszkania na 1000 
mieszkańców, że średnia w Unii to jest 435 mieszkań 
i że mamy deficyt mieszkaniowy, który wynosi mniej 
więcej 970 tysięcy. No i wiemy, ile mniej więcej bu-
dujemy rocznie mieszkań: 150 tysięcy, sto pięćdziesiąt 
parę tysięcy, w roku 2006 były to 164 tysiące miesz-
kań. Były różne programy, które były realizowane: 
„Rodzina na swoim”, MdM, który zresztą jeszcze 
trwa, programy wspierające.

I teraz jest nowa ustawa, która wprowadza też 
wieczyste użytkowanie. A cały problem polega też 
na tym, że Polacy jakoś mają zaufanie do własności, 
bo jak coś jest na własność, to wiedzą, że nikt im tego 
nie odbierze. No, takie przekonanie wynika pewnie 
z zaszłości, jakie mamy w Polsce, bo był podawany 
przykład, że w Niemczech mieszkania na wynajem 
to 48%, a w Polsce tylko 4%. I to jest dobry kierunek, 
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(senator sprawozdawca P. Florek) de wybudowane mieszkanie jest ważne, a pewnie 
kilka tysięcy mieszkań w tym programie zostanie 
wybudowanych. Ale czy o to chodzi? No, nie o to 
chodzi. Chodzi o to, żeby budować więcej miesz-
kań i poprawić te wskaźniki, o których mówiliśmy, 
wskaźniki dotyczące mieszkań na wynajem. 

I teraz finał tego wszystkiego jest taki: kto ma to 
zrobić? Jakie są korzyści z tego programu? No i co się 
okazuje? Że ma zostać wybrany operator mieszkanio-
wy. KZN po przygotowaniu i wybraniu tych informa-
cji zrobi przetarg i wybierze operatora. No i wszystko 
się opiera na tym operatorze, więc pytanie moje jest 
od razu takie: czy to będzie korzystne i czy na rynku 
w ogóle znajdą się tacy operatorzy? Bo o co chodzi? 
Ten operator dostanie grunt w wieczyste użytkowa-
nie, a więc zapłaci cenę początkową. O wieczystym 
użytkowaniu już mówiliśmy. Byliśmy za tym, żeby 
pomału się z tego wycofywać. No, ono zostało kiedyś 
w Polsce wprowadzone. W zachodnich krajach też jest 
takie użytkowanie, choć w trochę innej formie, a my 
wzorowaliśmy się na Rosji chyba. Pamiętam jeszcze 
te czasy. I o co tu chodzi? Chodzi to, że za wieczyste 
użytkowanie płaci się pierwszą opłatę w wysokości 
15–25%. W związku z tym operator zapłaci pierwszą 
opłatę, ale potem tak czy tak będzie musiał spłacać 
te raty przez kolejne lata, bo wieczyste użytkowa-
nie, jak pamiętamy, zgodnie z ustawą o gospodar-
ce nieruchomościami obowiązuje 40–100 lat, a ta 
pierwsza wpłata wynosi 15–25%. No i ten operator 
mieszkaniowy dostanie grunt. Jak on będzie dobrze 
uzbrojony, w dobrym miejscu i coś… Kilka takich 
gruntów się znajdzie w Polsce i będziemy w telewi-
zji widzieli, jak to świetnie poszło i że te inwestycje 
zostały zrealizowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Sta-
nisław Karczewski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, proszę do meritum…)

Już uzasadniam, już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …bo w tej 

chwili jest to bardzo rozległe, polityczne wystąpienie. 
Proszę przejść do meritum.)

Ale to uzasadnienie jest ważne.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest 10 minut… 

5 minut, żeby to uzasadnienie przedstawić.)
Panie Marszałku! Ja mówię to tylko dlatego...
(Senator Bogdan Borusewicz: Sprawozdawca ma 

20 minut.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No tak, ale…)
Dobrze, ale Panie Marszałku! Panie Marszałku!
(Głos z sali: 15 minut.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Marszałku! Pan senator zaczął mówić o telewizji, 
więc zwróciłem mu uwagę, żeby przeszedł do meri-
tum, do rzeczy.)

Dobrze, telewizja była niepotrzebna w tej uwadze.

A jak ten wykaz zostaje sporządzony, wszyscy ci, 
których wymieniłem, muszą go przekazać wojewo-
dzie. No, m.in. Agencja Mienia Wojskowego, Lasy 
Państwowe, starostowie i prezydenci muszą go prze-
kazać wojewodzie i wojewoda będzie to sprawdzał. 
Jak on to zrobi? Są przecież plany zagospodarowania 
przestrzennego, o których mówiliśmy, są te wszystkie 
warunki, które muszą być spełnione. I wojewoda ma 
to teraz sprawdzić i odesłać z powrotem do właściwe-
go organu z art. 10, o którym mówiłem, a właściwy 
organ będzie wnioskował o przekazanie do KZN. 
Trzeba złożyć wniosek o przekazanie, no a następ-
nie podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy 
tych nieruchomości, które będą przekazywane. No 
i to wszystko. Cały czas jest prowadzona taka biu-
rokracja, a to są istotne obciążenia dla organów, dla 
starostwa przede wszystkim, no i dla tych wszystkich 
organów, które będą musiały te sprawozdania zrobić. 
W przypadku dużych miast są to tysiące nieruchomo-
ści. Jak kto wszystko opisać? Jak zebrać te informacje 
i je przeanalizować? No, trudno sobie to wszystko 
wyobrazić. Mamy ewidencję gruntów, bo główny 
geodeta kraju ze środków unijnych przygotowuje taki 
zintegrowany system informacji o nieruchomościach. 
To jest też ważny kierunek. Ważne, że coś się buduje 
i że to będzie zintegrowane. I jest też pełnomocnik 
rządu. Z kolei zadaniem KZN jest głównie przegląd 
gruntów, które leżą w obszarze miasta, tak żeby moż-
na było te grunty ewentualnie rozdysponować pod 
budownictwo. 

Nie chcę już dłużej mówić, dlaczego złożyliśmy 
ten wniosek i dlaczego uważamy, że to jest niereal-
ne, niemożliwe. To jest tylko informacja, która zo-
stanie przekazana, a jeżeli chodzi o realizację tego, 
no to przekonamy się za rok, za 2 lata, że to jest 
niemożliwe do zrealizowania. Za chwilę powiem 
o operatorze mieszkaniowym, bo to będzie głównie 
jego zadanie, ale mówimy też o gruntach, które są 
w granicach administracyjnych miasta. Musimy 
mieć plany zagospodarowania przestrzennego, mu-
simy mieć grunty, musimy mieć uzbrojenie terenu 
– te wszystkie elementy muszą się od razu w jakiś 
sposób znaleźć. Jeżeli się podejmuje jakąś decy-
zję, to wymaga to przygotowania pewnego planu, 
uzbrojenia, a przede wszystkim współpracy. To 
wymaga przede wszystkim współpracy z samorzą-
dami, bo to one uchwalają plany zagospodarowania 
przestrzennego i odpowiadają za infrastrukturę. 
Bez takiej współpracy powstanie instytucja, któ-
ra zbierze informacje i powie: proszę bardzo, tu 
i tu budujemy. Oczywiście, mamy dostęp tylko do 
niektórych działek, bo na obrzeżach, gdzie nie ma 
uzbrojenia, trudno będzie cokolwiek wybudować. 
A więc tak, można by ten program poprzeć, bo każ-
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(senator sprawozdawca P. Florek) jest wniosek o odrzucenie i przystąpienie do pracy 
nad innym projektem. Jeżeli państwo tego nie odrzu-
cicie, to poczekamy rok, dwa i znowu z tej trybuny 
powiemy, że niestety, ale liczba mieszkań na wyna-
jem w Polsce się nie zwiększyła, że w dalszym ciągu 
jest 4%, a może 4,5%. Bo ja nie wykluczam, że parę 
tysięcy mieszkań powstanie. Ale koszty związane 
z realizacją tego, z powstaniem nowej instytucji, tego 
KZN, z powołaniem 9-osobowej rady nadzorczej, 
prezesa, wiceprezesa itd… Tworzenie takiej insty-
tucji po to, żeby wybudować parę tysięcy mieszkań, 
naprawdę nie ma sensu.

Dlatego jest wniosek mniejszości o odrzucenie tej 
ustawy. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

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

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

Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Zwracam się do pana senatora Dobkowskiego.
Panie Senatorze, czytam art. 51, który mówi, że 

nieruchomości wchodzące w skład zasobu mogą być 
przeznaczone m.in. na sprzedaż i na wywłaszczenie. 
A w ust. 2 jest zapisane, że mogą być obciążone ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi, czyli mogą być, 
że tak powiem, oddawane w zastaw. I chciałbym się 
dowiedzieć, czy takie są zamiary rządu w odniesie-
niu do lasów państwowych, że będą one mogły być, 
oczywiście te w obrębie miast, sprzedawane? Można 
będzie to wywłaszczać na dowolny cel? Można bę-
dzie zastawiać? Podobne brzmienie ma art. 66. Tam 
również pojawiają się te sformułowania.

Panie Senatorze, czy są w ustawie jakieś zabezpie-
czenia? Może tu chodzi tylko o pewne historie, które 
do tej pory miały miejsce, o to, że, nie wiem, zamienia 
się coś ze względu na konieczność budowy drogi…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minuta już dawno minęła.)

Już kończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

bo minuta już dawno minęła.)
Tylko dokończę zdanie. …Czy ze względu na po-

trzebę podprowadzenia linii energetycznej? Mógłby 
pan to wyjaśnić? Czy było to przedmiotem rozważań 
na posiedzeniu komisji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda. Bardzo proszę.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Do rzeczy. Jest 
taka możliwość, żeby przejść do rzeczy.)

Tak jest.
Panie Marszałku! Teraz sprawa tego, dlaczego jest 

to ostrzeżenie z naszej strony. Chodzi nam wszystkim 
o to, żeby budować mieszkania na wynajem. A widzi-
my, że w przypadku tego, nad czym mamy głosować, 
nie ma żadnych mieszkań na wynajem. Że one po 
prostu… Mówimy o jakichś tam ewentualnie – to, 
co powiedziałem – kilku tysiącach.

Na czym to teraz ma polegać? Otóż operator 
mieszkaniowy dostanie grunt w wieczyste użytko-
wanie. W związku z tym ma wybudować mieszkania. 
Sprawozdawca mówił o tych 80% na cele mieszkalne, 
potem 70% ma być na wynajem. Reasumując – mniej 
więcej tak wczoraj powiedział pan minister – ope-
rator może 50% przeznaczyć na najem komercyjny, 
a drugie 50% musi przeznaczyć na najem normowany. 
Czyli 50% na najem normowany, na 15 lat, z dojściem 
do własności na 30 lat.

No, proszę państwa, jaki interes w takim razie 
ma operator w tym, żeby ten najem, który będzie 
niższy… Żeby w tym samym budynku był najem 
komercyjny, najem normowany w takim razie i trzeba 
się związać na 15 lub na 30 lat jako operator. A opera-
tor może być różny – osoba fizyczna, deweloper może 
być operatorem. No i musi się na ten czas związać, 
na te lata. Więc czy to…

Teraz tak: cena czynszu normowanego będzie 
ustalana chyba przez ministra, o ile dobrze pamiętam.

(Senator Wiesław Dobkowski: Przez Radę 
Ministrów.)

Będzie normowana przez Radę Ministrów. Więc 
on będzie z tym związany przez te 15 czy 30 lat. No 
więc naprawdę konia z rzędem, jak ktoś to rozpocz-
nie, jeżeli się znajdą operatorzy, którzy będą w to 
wchodzili. Dlatego uważamy, że kierunek jest ważny, 
jednak realizacja tego nie pozwoli osiągnąć zasadni-
czego celu, jakim jest więcej mieszkań na wynajem.

Na koniec ostatnie zdanie. Otóż w ustawie przewi-
dziano jeszcze kary. Kary za to, że nie sporządzi się 
wykazu w terminie, zgodnie z art. 19 ust. 5. I kto to 
wyznacza? Prezes KZN wymierza karę w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki. Czyli jeszcze grozi się 
karą tym samorządom, tym wszystkim instytucjom, 
które… Lasom Państwowym, Agencji Nieruchomości 
Rolnych itd. Jeśli nie przygotują tych wykazów, to 
jeszcze będzie się ich karać, bo są ustalone terminy, 
w jakich musi to być wykazane.

Reasumując, popieramy kierunek taki, żeby budo-
wać więcej mieszkań, żeby to realizować, żeby były 
programy, i popieramy to, że są programy, jednak ta 
ustawa nie spełni oczekiwań, nie zwiększy liczby 
mieszkań na wynajem. Oczywiście w tej sytuacji 
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Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, to był tam dy-
rektor Lasów Państwowych, który miał takie wła-
śnie zastrzeżenia, ale było zapewnienie ze strony 
ministerstwa, że wszystko będzie kontrolowane i że 
nie będzie budów w miejscach, gdzie teraz są lasy. 
Lasy Państwowe mają tereny niezalesione. Bardzo 
dużo terenów jest niezalesionych. Nawet dyrektor 
postulował, żeby wprowadzić taką poprawkę, że to 
będzie dotyczyło tylko terenów niezalesionych, ale 
ministerstwo zapewniło, że będzie chodziło głównie 
właśnie o te tereny niezalesione, a nie o wycinanie 
drzew i w ogóle zajmowanie lasów. Tam jest nawet 
taka zasada, że to ma być w odległości nie mniejszej 
niż 12 m od terenów zalesionych.

Pan senator Duda…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, 

Panie Marszałku. Ale pan, Panie Senatorze, nie od-
niósł się do tego…)

Ja mówiłem o tym, co było na posiedzeniu komisji.
(Senator Mieczysław Augustyn: …że tu jest zapisa-

ne, że może to być na sprzedaż. To jest pkt 1: „umowy 
o oddanie w użytkowanie wieczyste”.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, momencik, ja nie… Prowadzimy rozmo-
wę? Nie. Jest pytanie i odpowiedź. Później może się 
pan zgłosić do zadania następnego pytania.)

Panie Senatorze, ja…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie prowadź-

my dialogu, bo nie ma dialogu w naszym regulaminie. 
Bardzo proszę.)

Proszę to pytanie skierować do pana ministra, 
ponieważ ja mówię o tym, co było na posiedzeniu 
komisji – jakie było pytanie oraz jaka była reakcja 
i odpowiedź pana ministra.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dobrze.)
Jeśli chodzi o pana senatora Dudę… Pan mówił 

o eksmisji. O eksmisji nie było mowy, ale jest możli-
wość, jeżeli umowa będzie rozwiązana lub wygaśnie 
i będzie opróżnione mieszkanie, że operator miesz-
kaniowy wypłaci byłemu najemcy lub jego spadko-
biercom kwotę wpłaconej przez niego części ceny 
zakupu mieszkania, po potrąceniu zaległych kwot 
czynszu. Sposób obliczania minimalnego zwrotu, 
który powinien nastąpić w terminie miesiąca od dnia 
opróżnienia mieszkania, zostanie określony w roz-
porządzeniu wydanym przez Radę Ministrów. Jeśli 
chodzi o eksmisję, to mi się wydaje, że są po prostu 
ogólne przepisy w tym zakresie, które chronią loka-
torów. Ale też nie było takiej szczegółowej rozmowy 
na ten temat.

Jeżeli chodzi o panią senator Rotnicką… Że KZN 
będzie tworzył…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Spółki celowe.)
…spółki celowe. Tak? I kto potem ustali obszar, 

który mają przekazać Lasy Państwowe. Jeżeli chodzi 
o uprawnienia KZN, to KZN ma… Ja nie spotkałem 

Senator Jarosław Duda:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja rozumiem, że 

pan szczegółowo tę ustawę… Może pan rozwiać moje 
ogromne wątpliwości co do tego, że ta ustawa będzie 
umożliwiać eksmisję bez wyroku sądu, bez prawa do 
lokalu zastępczego dla osób, które np. uległy chorobie 
albo są niepełnosprawne w wyniku wypadku. Czy 
prawo do eksmisji będzie tu możliwe do zastosowa-
nia? Ja niestety mam takie obawy. Ta zmiana jest, 
według mnie, antyspołeczna. To jest ogromny krok 
wstecz. Tu zupełnie nie broni się praw lokatorskich.

Mam jeszcze takie pytanie. Czy pan potwierdza 
moje obawy, że dziwnym trafem nie są tutaj chronieni 
obywatele? Jest to pytanie o to, kto przekonał polski 
rząd do tego, żeby tworzyć prawo przeciwko ludziom, 
żeby tworzyć prawo, w moim przekonaniu, w inte-
resie grup, które dysponują ogromnymi pieniędzmi. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Rotnicka. Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy sformuło-

wania w stosownym paragrafie – już nie pamiętam, 
w którym – że KZN może tworzyć tzw. spółki celo-
we. Ja rozumiem, że jeżeli powstaje jakaś spółka, to 
powinna ona wypracować jakąś, nazwę to, wartość 
dodaną. Jakie to mają być spółki i czemu mają służyć?

Drugie pytanie. Kto ustalił wielkość obszaru, któ-
ry Lasy Państwowe mają przekazać do zasobu? On 
jest określony na 600 tysięcy ha. Tutaj stałabym po 
stronie Lasów, bo boję się, że te 600 tysięcy ha to będą 
zielone tereny podmiejskie, które są płucami dużych 
miast. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Zwracam się do pana senatora Augustyna.
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji była 

mowa o tym, że te grunty, czyli nieruchomości będą 
przekazywane na zasadzie… Nie było mówione, że 
będzie można je sprzedawać czy przekazywać w za-
staw. To będzie na zasadzie użytkowania wieczystego.
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(senator W. Dobkowski) Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Jestem w kłopocie, bo podobne pytanie zostało już za-
dane przez pana senatora Dudę i przez pana senatora 
Libickiego. Ja w tej samej sprawie. Prawdopodobnie 
na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć minister. 
Skoro wszyscy dostajemy setki maili, w których jest…

(Senator Alicja Zając: Myśmy nie dostali.)
(Senator Piotr Florek: Każdy dostał.)
I tak np. stowarzyszenie lokatorów pisze tak: 

przede wszystkim nie zgadzamy się z wprowadze-
niem przepisu umożliwiającego eksmisję bez wyroku 
sądowego i bez prawa do lokalu socjalnego osób, które 
niespodziewanie znalazły się w trudnej sytuacji. Ja 
cytuję, prawdopodobnie wszyscy senatorowie mają… 
Nie możemy spokojnie przejść obok tych listów, bo 
tych listów są setki. Bardzo proszę o odpowiedź. To 
może uspokoi obywateli.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Sprawdzam swoją skrzynkę pocztową i nie mam 

żadnego maila w tej sprawie, ale trudno.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie dostał pan?)
(Senator Janina Sagatowska: Ja też nie dostałam.)
Nie.
(Senator Jan Rulewski: Bardzo dziękuję. Służę 

moją wiarygodną…)
Tylko senatorowie Platformy dostali…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
No naprawdę, nie mam żadnego takiego maila, ani 

jednego, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja, Panie Marszałku…)
Dostaliście państwo?
(Senator Janina Sagatowska: Ja nie mam.)
Ja mogę panu pokazać całą swoją skrzynkę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja, Panie Marszałku, 

nie wierzę, że…)
Dobrze, że dostaliście… Nie wiem, być może…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, w ra-

mach kooperacji międzypartyjnej przekażemy panu.)
Nie, ja nie będę miał możliwości przeczytania, 

tak że…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Z sympatią dla tych działań, ale i z potrzebą wiary-

godności… Pytania do 2 sprawozdawców. Mówi się, 
że program to przede wszystkim 2 tysiące zł za 1 m2. 
Mówi się, ta ustawa pozwala na to, że dodatkowo 
jeszcze działka, teren. Ale nie mówi się, kto je uzbroi 
i nie mówi się, czy to będzie na pych… Samorządom 
damy 2 tysiące zł i ziemię gdzieś daleko, a wy sobie 

się w tej ustawie z tym, żeby on mógł tworzyć spółki 
celowe. On po prostu ma gospodarować.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Art. 7. Tak, art. 7.)
(Senator Piotr Florek: Jest, jest.)
To znaczy, jeżeli chodzi o KZN, to do jego zadań 

należy: gospodarowanie nieruchomościami wchodzą-
cymi w skład zasobu na zasadach określonych w usta-
wie; tworzenie warunków do zwiększania dostępności 
mieszkań; podejmowanie działań w celu realizacji, 
na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu, 
inwestycji mieszkaniowych; tworzenie warunków 
ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub 
współfinansowanie powstawania mieszkań; tworze-
nie warunków do poprawy funkcjonowania społecz-
nego budownictwa czynszowego; finansowanie lub 
współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzą-
cych w skład zasobu, realizacji uzbrojenia technicz-
nego terenu… Tu jest jeszcze szereg innych zadań. 
To znaczy, zadania te będą należały do KZN. Ale też 
nie było na posiedzeniu komisji takiego szczegóło-
wego pytania dotyczącego kwestii tworzenia spółek 
celowych.

Jeżeli chodzi o ustalenie obszaru, to wszystkie 
zasoby Lasów Państwowych będą musiały być w tym 
wykazie, ale już potem do KZN będzie należało to, 
jakie obszary w tych zasobach mogą być przekazane 
pod budownictwo. Z tym, że pan minister zapewnił, 
że na pewno nie będą to obszary, które są zalesione. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Libicki zadaje pytanie.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco… Ale również jest 

to pytanie do sprawozdawcy wniosku mniejszości, 
pana senatora Florka. A mianowicie ja już od dłuż-
szego czasu nie spotkałem się z sytuacją, w której 
otrzymalibyśmy do naszych skrzynek taką dużą licz-
bę maili poświęconych jednemu tematowi, to znaczy 
tematowi eksmisji. Chciałbym zapytać zarówno pana, 
jak i pana sprawozdawcę mniejszości, czy obawy, 
które prezentują ci wszyscy autorzy, pan uważa za 
uzasadnione i czy pan senator sprawozdawca mniej-
szości też uważa za uzasadnione, czy też to są obawy 
na wyrost, które wynikają np. z nieznajomości zapi-
sów tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Fedorowicz.
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Tyle mogę powiedzieć, że to rynek wszystko wyre-
guluje, tak można ogólnie powiedzieć.

Jeżeli chodzi o to, kto uzbroi… No, jest zapis, że 
w zadaniach KZN będzie też pomoc w uzbrojeniu 
terenu. No, to w zasadzie chyba wszystko.

(Senator Piotr Florek: Ja teraz…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Pytania teraz…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie, jeszcze senator… Nie, nie, pytania później. 

Teraz…
(Senator Piotr Florek: Były pytania do mnie rów-

nież, te same, w związku z tym…)
Do pana senatora, tak. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pan senator Libicki, senator Fedorowicz… Czy 

będzie możliwa eksmisja bez wyroku sądu i bez pra-
wa do lokalu socjalnego w przypadku osoby, która 
znalazła się w trudnej sytuacji? Ja bym prosił o prze-
kierowanie tego pytania do pana ministra, żeby pan 
minister może na to pytanie odpowiedział, bo ja też 
dostałem – jak się okazuje, to chyba tylko senatorowie 
Platformy Obywatelskiej dostali, bo ja też dostałem – 
około 50 e-maili w tej sprawie i prosiłbym, żeby pan 
minister kompetentnie na to pytanie odpowiedział.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wszyscy.)
Pytanie pana senatora Rulewskiego, te 2 tysiące zł 

za 1 m2, czy to jest realne… No, jest to realne, bo to 
ma być pewien obniżony standard, więc w zależności 
od tego, jaki standard tego mieszkania będzie… Ja 
jako rzeczoznawca majątkowy mogę powiedzieć, bo 
wyceniałem nie raz mieszkanie… Oczywiście mogą 
być budowane mieszkania o tym standardzie, tyl-
ko problem polega na tym, że początkowo założenie 
było takie, że te grunty zostaną wniesione za darmo 
i na tym zostaną wybudowane… I to by była zasad-
nicza różnica, konkurencja – to, że te mieszkania 
jednak będą tańsze. A teraz na wolnym rynku, jak 
się okazuje, i biorąc pod uwagę, że to będzie tylko 
wieczyste użytkowanie i że operator będzie musiał 
zapłacić tę pierwszą opłatę, potem wnosić następne… 
no, w związku z tym konkurencyjność tego rozwią-
zania… Dlatego mówimy o tym, że to nie przyspie-
szy budowy mieszkań na wynajem, bo te mieszkania 
będą takie, jakie będą, nie będą na tyle konkurencyj-
ne, żeby ewentualnie więcej budować. Okaże się po 
pierwszych przetargach, jakie KZN przeprowadzi, 
czy rzeczywiście jest na to szansa.

Odnośnie do uzbrojenia itd., no to jest cały pro-
blem, bo znaleźć w mieście grunty, które są przy-
gotowane do tego, żeby realizować inwestycje, jest 
bardzo trudno, one już zostały sprzedane, inwesty-

róbcie, co chcecie, czyli ścierajcie się z opinią publicz-
ną, dlaczego nie realizujecie dumnego, wspaniałego 
programu, którego nie da się zrealizować.

Druga sprawa. Panie Marszałku, jeszcze troszecz-
kę cierpliwości. Czy to nie zrujnuje rynku budowla-
nego? Rynek budowlany powinien być neutralny dla 
polityków. Może się zdarzyć, że jak tą opcją wyru-
szymy, to zniszczymy rynek prywatny, po czym już 
nic się nie odrodzi, ani rynek państwowy, ani rynek 
prywatny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: To jest dumping.)
…o odpowiedzi.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Libicki, ja jestem sprawozdawcą 

komisji, 2 połączonych komisji. Patrzyłem na moje 
maile i nie mam…

(Senator Janina Sagatowska: Nie ma.)
Sądzę, że jako sprawozdawca komisji powinienem 

dostać takie maile chyba jako pierwszy. Nie wiem, czy 
to jest jakaś akcja, być może jest akcja…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Na pewno oby-
watelska…)

A jeżeli chodzi o eksmisje, to o tym nie było mowy 
na posiedzeniu komisji. Ja uważam, że to jest… Jest 
w tym temacie oddzielna ustawa, która chroni loka-
torów przed eksmisją. Tyle mogę powiedzieć ogólnie. 
Tak jak mówię, szczegółowo to nie było rozpatrywa-
ne. Tego tematu, takich obaw w ogóle nie było. Ja bym 
prosił, żeby może pan minister później te wątpliwości 
wyjaśnił. Ja uważam, że w tym temacie jest specjalna 
ustawa, która chroni lokatorów przed eksmisją.

Pan senator Fedorowicz pytał o podobną sprawę.
Pan senator Rulewski mówił o cenie, o 2 tysią-

cach zł za 1 m2. Panie Senatorze Rulewski, te nieru-
chomości będą przekazywane operatorom na zasadzie 
rynkowej, czyli po prostu poprzez przetargi. Tak że 
trudno powiedzieć, ile będą kosztowały.

Teraz…
(Senator Jan Rulewski: Pytanie o wiarygodność 

tego, że to się zmieści w 2 tysiącach za 1 m2…)
No to prawdopodobnie… prawdopodobnie 

w każdym… W Warszawie będzie drożej, a gdzieś 
na prowincji na pewno taniej, bo wiadomo, jakie są 
nieruchomości. W każdym powiecie są takie tereny, 
starostowie mają takie tereny i mienie wojskowe też, 
tak że… Takie szczegóły będą potem, już w trakcie 
po prostu realizacji ustawy będą, no, będą po prostu… 

(senator J. Rulewski)
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(senator P. Florek) Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Zanim zadam pytanie, chciałbym powiedzieć, że 

zrobiło mi się trochę przykro, bo pan marszałek i pan 
senator sprawozdawca jakby zasugerowali, że ja zmy-
ślam, że dostałem dużo e-maili…

(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, nie…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, ależ abso-

lutnie wierzę. Ja tylko stwierdzam, że ja nie…)
Ja chętnie pokażę te e-maile.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja państwu 

wierzę. Bardzo wierzę. Ze stuprocentową pewno-
ścią…)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja po prostu 

żadnego nie dostałem. Dostali je nie wszyscy sena-
torowie, tylko senatorowie Platformy Obywatelskiej.)

Rozumiem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No trudno. Ja 

nie dostałem. Koledzy też nie dostali.)
Dobrze. To mamy wyjaśnioną sprawę.
Teraz przechodzę do pytania. Pytanie jest nastę-

pujące. Wiemy o tym, że piętą achillesową władz 
w Polsce są ogólne plany zagospodarowania prze-
strzennego i że bardzo mało gmin je ma. W dużej 
ilości i często robi się plany cząstkowe, co jest przed-
miotem różnego rodzaju sporów. W kampaniach wy-
borczych, zwłaszcza samorządowych, bardzo często 
pojawia się temat tego, czy władze danej gminy ule-
gają deweloperowi, czy nie, czy dopuściły zabudowę 
mieszkaniową tam, gdzie powinny być obiekty peł-
niące np. funkcje rekreacyjne, czy też nie.

Czy ta sprawa będzie w tej ustawie jakoś roz-
wiązana, czy też możemy być świadkami sporów 
dotyczących tego, że mieszkania będą budowane na 
jakimś terenie, w przypadku którego samorząd po-
mocniczy czy mieszkańcy będą chcieli, żeby pełnił 
on inną funkcję, np. rekreacyjną? Czy takim sporom 
będą podlegały nieruchomości budowane w tym sys-
temie? Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Odpowiem na pierwsze pytanie, pana senatora 

Rulewskiego, odnośnie do standardu. To umowa mię-
dzy KZN a operatorem będzie określała, jakie to mają 
być mieszkania, w jaki sposób wykańczane, jaki ma 
być ich standard itd. W zależności od wymagań… 
To nie znaczy, że, tak jak pan senator powiedział, 
trzeba będzie biegać gdzieś tam po wodę, bo dzisiaj 
standardem jest to, że woda jest na miejscu. Ale wy-

cje zrealizowane, w związku z tym trzeba szukać 
terenu, który trzeba uzbroić. Mówimy tylko o mia-
stach i o obrzeżach miast. Obrzeża miast to jeszcze 
większa trudność, jeżeli chodzi o uzbrojenie. To są 
pewne koszty. KZN m.in. z pieniędzy ze sprzedaży 
nieruchomości, o której mówimy, ewentualnie ma 
też finansować realizację uzbrojenia. A jak to jest 
trudne, to wiemy. To są plany zagospodarowania 
przestrzennego przede wszystkim, do tego trzeba 
to powiązać… A jak plany realizujemy i jak dużo 
czasu trzeba na to… Nieraz 2 lata trzeba na to, 
żeby uchwalić plan zagospodarowania przestrzen-
nego. W związku z tym w perspektywie jakiegoś 
czasu może jakieś miejsca zostaną wybrane, ale… 
Reasumując, powiem jeszcze, że te 2 tysiące to jest 
możliwe, bo to dotyczy terenów również w mniej-
szych miejscowościach. To jest niemożliwe w du-
żych miastach, ale w mniejszych miejscowościach 
jest to realne. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie zadaje pan senator Libicki.
(Senator Jan Rulewski: Można uzupełniające py-

tanie?)
Ale jest pan zapisany, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze, dobrze…)
Chyba że jakieś takie bardzo ważne pytanie w tej 

chwili chce pan zadać.
(Senator Jan Rulewski: W tym segmencie jest, 

żeby już była jasna sprawa.)
No dobrze, to jeśli pan senator…
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
…Libicki wyrazi zgodę, to pan senator. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Florek, i zarazem rzeczoznawco, 
wskazał pan, że to będzie o niższym standardzie. 
Dzisiaj mieszkanie w standardzie deweloperskim, 
czyli niewykończone – średnia cena to jest 3 tysiące 
800 zł, no, powiedzmy, że mniej. Ale co oznacza 
jeszcze gorszy standard? Czy to będą slumsy, bez 
okien, bez podłóg? Co jeszcze może być mniej w tym 
mieszkaniu? No, można wodę w kubełkach przynosić 
ze studni. No, zgoda, bez kanalizacji i ogrzewania… 
To Chiny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Może jeszcze momencik.
Pan senator Libicki. Bardzo proszę.
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(senator P. Florek) Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

Witamy na posiedzeniu pana ministra Tomasza 
Żuchowskiego i zapraszamy pana na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustosunkuję się do pytań i sugestii, które padły 

ze strony państwa senatorów, ale na wstępie chcę 
podziękować panu senatorowi sprawozdawcy za prze-
kazanie tych informacji i jednocześnie uzupełnić te, 
które padły, a które są – jak uważam po wysłuchaniu 
tych wypowiedzi – zbiegiem dezinformacji, jakie się 
pewnie wkradły. Chciałbym z tego miejsca to jasno 
wyjaśnić, żebyśmy mieli poczucie, po co ta ustawa, 
co ona ma dać i jaką ona ma konstrukcję.

Postaram się, że tak powiem, poinformować o cało-
ści, powiedzieć, jak ten system wygląda. Dotknęliście 
tu państwo wielu wątków. Jeśli chodzi o reformę sys-
temu planowania, co zostało zaczęte, to w kodeksie 
urbanistyczno-budowlanym będzie dokładne zawarte, 
jak ten system planowania ma się odbywać i te prace 
już, jak wiemy, są bardzo zaawansowane. Tą ustawą 
reformy systemu planowania nie dotykamy pod ką-
tem, że tak powiem, uchwalania miejscowych planów. 
Wiemy, jak się dzisiaj inwestuje, albo jest miejsco-
wy plan, albo jest „wuzetka”, bez względu na to, czy 
buduje deweloper, czy Iksiński, czy to będą grunty 
Skarbu Państwa, czy grunty prywatne.

Tą ustawą natomiast nie zamierzamy w żaden 
sposób naruszać obecnej struktury funkcjonowania 
systemu prawnego. Czyli mówimy o gruntach, co do 
których są miejscowe plany przeznaczające nierucho-
mości Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkanio-
we. Nie dotykamy innej sfery, nie wchodzimy, że tak 
powiem, w żaden spór, regres z samorządami. Co wię-
cej, wszystkie inwestycje, które będą podjęte, będą 
musiały być – i to jest pierwotne założenie – w zgo-
dzie z samorządami, z ich studium i z miejscowym 
planem. To jest warunek sine qua non całej tej ustawy, 
bo to jest ustawa dla samorządów, dyskutowaliśmy 
ją też w komisji wspólnej rządu i samorządu i ona 
spotkała się z bardzo dużym odzewem i aplauzem, 
jeśli chodzi o stronę samorządową.

W kontekście sformułowań – patrzę tutaj na panią 
senator – art. 7 i spółek celowych… Przepisy w ust. 2 
mówią wprost: spółki celowe tylko i wyłącznie z jed-
nostkami samorządu terytorialnego. Jak wiemy, one 
są tworzone celem realizacji konkretnego zamierze-
nia. Czy to jest, jak dzisiaj, wodociąg, kanalizacja 

kończenie mieszkania itd… No, to można zrobić na 
różne sposoby. Można to zrobić zdecydowanie taniej, 
ale można też zrobić drożej. I to umowa między KZN 
a operatorem będzie decydowała, jaki będzie standard 
danego mieszkania.

Jeżeli chodzi o pytanie senatora Libickiego od-
nośnie do planu zagospodarowania przestrzennego, 
to, tak jak państwu mówiliśmy, do zasobu będzie 
wprowadzonych wiele nieruchomości, hektarów. To 
będzie zależało od tego, na jakim to będzie obszarze. 
Ale żeby zrealizować jakąkolwiek inwestycję, musi 
być plan zagospodarowania przestrzennego czy ewen-
tualnie warunki zabudowy, czy studium. To musi być, 
żeby można było inwestować w budownictwo miesz-
kalne. W związku z tym bez współpracy z gminą, 
czyli radą gminy, która uchwala plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, nie da się zrealizować inwestycji 
mieszkaniowej. Możemy mieć grunty, nieruchomości, 
ale nie mając planu zagospodarowania przestrzenne-
go… W ustawie, o ile sobie dobrze przypominam, jest 
chyba jakaś furtka, jakiś wyjątek. Ale generalnie, jak 
nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego, to 
nie jesteśmy w stanie zrealizować inwestycji z zakre-
su budownictwa mieszkaniowego. Takie są wymogi: 
żeby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba spełnić 
określone warunki. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
(Senator Wiesław Dobkowski: Jeszcze chciał-

bym… Zapomniałem…)
Aha, coś się przypomniało panu senatorowi.

Senator Wiesław Dobkowski:
Tak, przepraszam bardzo. Senator Rulewski pytał, 

czy to w ogóle wpłynie na rynek nieruchomości…
(Senator Jan Rulewski: Tak, na rynek deweloper-

ski, budowlany.)
Chodziło o ceny mieszkań.
Ja uważam, że nie, ponieważ ten program dotyczy 

osób, które nie mają zdolności kredytowej. To będą 
mieszkania, które jakby częściowo odpowiedzą na 
głód mieszkaniowy. Będzie więcej wybudowanych 
mieszkań, ale te mieszkania nie będą przeznaczone na 
sprzedaż. Te osoby i tak by sobie nie kupiły mieszkań 
na rynku komercyjnym, dlatego że nie mają zdolności 
kredytowej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) oczy. My natomiast całe portfolio zamierzeń z art. 5 
wskazujemy, wiedząc, jak wygląda dzisiaj system 
inwestowania.

Była też kolejna kwestia, dotycząca art. 51. Proszę 
państwa, co jest w art. 51? Art. 51 mówi o tym – bo 
tu też zaszło nieporozumienie – że nieruchomości 
wchodzące w skład zasobu… A więc nie z automatu, 
bo najpierw jest wykaz, potem jest analiza, i dopiero 
patrząc na to, czy jest miejscowy plan, czy jest ko-
munikacja, pobiera się te nieruchomości na zasadzie 
zgody obydwu stron. Tu też, jak powiedział pan se-
nator Florek, wojewoda jest tym, że tak powiem, seg-
mentem, który pośredniczy pomiędzy samorządem 
a KZN. A KZN bierze te nieruchomości z 3 podmio-
tów, czyli Lasów Państwowych, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa i Agencji Mienia Wojskowego. 
I zapisy w art. 51 w 5 punktach w ust. 1 stanowią, że 
można tymi nieruchomościami dysponować na inne 
cele. Np. obecnie są wywłaszczane nieruchomości na 
cele publiczne. Czyli budujemy drogę, kolej, wcho-
dzimy na tereny prywatne.

Często jest tak, ja się ostatnio nawet spotkałem 
w praktyce… To był też mój pomysł, żebyśmy tu, 
w pkcie 5 w lit. a, wpisali „wywłaszczeń”. Przyszedł 
do mnie człowiek, rolnik z województwa łódzkie-
go, któremu w 2011 r. zabrano nieruchomość na cele 
realizacji jednej z dróg. I ten człowiek powiedział 
tak: panie ministrze, ja mam na koncie pieniądze, 
które żeście mi wpłacili, ale ja jestem rolnikiem, 
ja chciałbym nieruchomość zamienną. A dzisiaj 
nie można mu tego dać. A ze wspomnianej puli 
będzie mógł taką nieruchomość dostać. Będziemy 
łagodzić różnego rodzaju konflikty, które dzisiaj 
są. A dzisiaj, proszę państwa z tytułu nawet tyl-
ko i wyłącznie realizacji celów publicznych mam 
ponad 2 tysiące 500 spraw, historycznie, które są 
nierozwiązane. One dotyczą m.in. nieruchomości 
przejętych przez państwo na realizację celów pu-
blicznych. A ludzie często mówią tak: wie pan co, 
ja bym chciał tę inną działkę, bo ja będę ją sobie 
uprawiał, mnie to pasuje, ale ja nie mogę jej do-
stać – albo pieniądze, albo nic. To jest jeden z tych 
punktów. W związku z tym, że tak powiem, wkła-
damy całą możliwość dysponowania tymi gruntami 
Skarbu Państwa, które krajowy zasób przejmie… 
Żeby nie powodować spiętrzenia spraw, często też 
sądowych. Żeby na etapach realizacji inwestycji 
celu publicznego również tymi gruntami dyspo-
nować.

Co więcej, w sytuacji, kiedy będzie pod-
miot XY… Kiedy np. przejdzie teren z Agencji Mienia 
Wojskowego, ale on będzie zdatny do celów rolni-
czych czy leśnych, to żeby automatycznie ten drugi 
podmiot mógł go wziąć, za zgodą obydwu stron. Żeby 
był sprawny przepływ informacji, czy to będzie dobra 
działka rolna nadająca się pod zalesienie, do uprawia-

czy oczyszczalnia ścieków, czy to będzie realizacja 
inwestycji mieszkaniowych. Taki jest w tym momen-
cie algorytm. Jak wiemy, samorząd nie musi, że tak 
powiem, zarabiać, w związku z czym realizując taką 
spółkę, realizuje cel mieszkaniowy, nie może dodat-
kowo na boku sobie czegokolwiek dorabiać. Realizuje 
cel – rozwiązuje spółkę, taka jest idea tej ustawy, taka 
też jest podstawa… To było też jedno z pierwszych 
oczekiwań samorządów, że można w te kooperacje 
wchodzić.

Kolejna kwestia. Padło tutaj pytanie odnośnie do 
finasowania tych inwestycji i kwoty za wybudowanie 
metra kwadratowego, odnośnie do tego, jak będzie 
wyglądała infrastruktura… Przede wszystkim nie 
mówimy o żadnym substandardzie, nie mówimy, że 
to są mieszkania komunalne, mieszkania, że tak po-
wiem, społeczne, mieszkania gorszej kategorii, nie 
ma czegoś takiego. W Polsce nie ma przepisów, które 
by mówiły, że można wybudować mieszkania gorszej 
jakości. Można ich nie wyposażać w marmury, można 
pozostawić zwykłą gładź, ale warunki techniczne, 
jakim odpowiadają budynki i usytuowanie, określa 
jeden standard techniczny dla budownictwa, dla bu-
downictwa mieszkaniowego czy też budownictwa 
publicznego, te minimalne, i tutaj nie ma możności, 
że tak powiem, żadnego regresu, co więcej, podlega to 
notyfikacji Komisji Europejskiej. W związku z czym 
tutaj tzw. substandardu nie będzie.

Tutaj padały też pytania o kwestie wykończenia. 
Jak wiemy, dzisiaj deweloper, osoba prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, ma dwie formy wykonania reali-
zacji inwestycji: albo pod klucz, zgodnie z życzeniem 
klienta, albo też, jak wielu klientów sobie życzy, tzw. 
stan surowy deweloperski. Drzwi, często też podłogi 
itd. każdy sobie wykonuje w ramach zasobności port-
fela. Taki też model będzie tu, nie ma żadnego innego.

Kolejną kwestią, którą chciałbym wskazać, jest 
art. 5 ust. 1 pkt 6, który mówi wprost, że Krajowy 
Zasób Nieruchomości właśnie jest tym instrumen-
tem, który będzie, po pierwsze, dysponował gruntami 
Skarbu Państwa, po drugie, nie będzie dysponował 
na zasadzie tzw. portalu, czyli „dostałem, przesyłam 
dalej”, tylko będzie gospodarował, że tak powiem, 
z głową. Czyli w pkcie 6 mamy np. „finansowanie lub 
współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzą-
cych w skład Zasobu, realizacji uzbrojenia technicz-
nego terenu”, po to żeby te działki były atrakcyjne. 
Inwestycyjnie – żeby nie kupować pustego pola, tak 
jak państwo też wskazywali, a jak wiemy, dzisiaj 
tak się dzieje, bo dzisiaj deweloperzy budują często 
w życie, często w kukurydzy, często, że tak powiem, 
w głębokim polu… Nawet patrząc na miasto stołecz-
ne Warszawa, czy to będzie Wilanów, czy to będzie 
w stronę północną… można to zobaczyć na własne 
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) o gruntach rolnych i leśnych – o możliwości wyłą-
czenia. Dzisiaj, jak wiemy, deweloperzy tak budują: 
samorząd występuje o wyłączenie np. 500 m2, mimo 
że jest Ls, wyłącza się po obrysie budynków i budu-
jemy. My tu mówimy wprost: takich nieruchomości, 
które wymagałyby nawet decyzji, do przetargu nie 
bierzemy. I jest całe portfolio innych zapisów typu: 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na 
terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi, na obszarze parku narodowego, 
rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na ob-
szarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru 
Natura 2000 itd. A więc jest cały zapis ustawowy, 
który mówi wprost: tych nieruchomości nie tykamy, 
one w żaden sposób nie będą w tym momencie przed-
miotem jakichkolwiek form zbycia.

Pan senator Florek mówił też o użytkowaniu wie-
czystym. Szanowni Państwo, po co to użytkowanie 
wieczyste, skoro wiemy, że rząd proceduje ustawę 
o użytkowaniu wieczystym, która zmieni ten sys-
tem i dla ludzi, którzy już się wybudowali i miesz-
kają, są dzisiaj właścicielami, to przekształcenie 
z mocy prawa nastąpi? Proszę państwa, po pierwsze, 
tamta ustawa została niejako celowo na tym etapie 
wstrzymana, żeby dzisiaj gruntów Skarbu Państwa 
lekką ręką nie puścić – przepraszam za kolokwia-
lizm – cwaniakom, którzy kupiliby je w przetargu 
na określony cel, ale jak już je kupią, to nie będzie 
żadnego trzymania ustawowego. Wówczas wypro-
wadzilibyśmy grunty Skarbu Państwa na zbożne 
cele… A tak to mamy mechanizm następujący: 
mamy zbycie na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, art. 72 ust. 2… Tutaj pan senator 
mówił o kwocie… A więc jeśli chodzi o inwestora, 
to na początku mniej płacimy i możemy zainwe-
stować w realizację inwestycji. Potem przez okres 
30 lat, kiedy wszyscy potencjalni nabywcy lub na-
jemcy będą mogli zakupić te nieruchomości, będzie 
to prawo użytkowania wieczystego przekształca-
ne we własność, ale dopiero wówczas. Nie chcemy 
tego robić, kiedy większość udziałów będzie miał 
podmiot prywatny – czy to będzie osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, czy też spół-
ka – bo wówczas byłoby zagrożenie, że wygoniłby 
on ludzi i powiedziałby: w porządku, to jest moje, 
robię więc, co chcę. My chcemy w tym momencie 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami wpro-
wadzić stosowne zapisy, które powiedzą tak: po 
realizacji inwestycji mieszkaniowych na podstawie 
zbycia użytkowania wieczystego to przekształcenie 
w stosunku do gruntów Skarbu Państwa będzie moż-
liwe w sytuacji, kiedy ludzie zakupią mieszkania 
na własność. I w tym momencie będziemy mieli 
pewność, że ci ludzie będą właścicielami i nikt ich 
z tego obszaru, że tak powiem, się nie wyzbędzie. 
Dlatego taki jest mechanizm.

nia gospodarki leśnej. To też jest kwestia wymiany 
tych nieruchomości na zbożne cele.

Co do zarzutów odnośnie do wspomnianego wy-
kazu… No, Szanowni Państwo, trudno mi sobie wy-
obrazić to, że oczekiwanie od podmiotów, które dys-
ponują mieniem Skarbu Państwa… Że jeżeli ja bym 
coś komuś powierzył, czy to będzie samochód, czy, 
że tak powiem, inna rzecz ruchoma lub nieruchoma, 
to ten ktoś mi powiedział: wie pan co, dla mnie jest 
problemem powiedzenie, co ja z tą nieruchomością 
w danym momencie robię.

I dzisiaj, w tej sytuacji oczywiście mówimy do 
tych instytucji, podmiotów tak: jeżeli dysponujecie 
nieruchomościami Skarbu Państwa, to powiedzcie, 
po pierwsze, na jakie cele one są dzisiaj użytkowane, 
jakie jest ich przeznaczenie w miejscowych planach, 
jeśli istnieją – jeśli ich nie ma, to po prostu trzeba 
wpisać… Taka jest w ewidencji norma i w zasadzie 
ktoś dzierżawi i użytkuje. I wskażcie, które z nich 
są potrzebne do realizacji waszych celów, czy to 
statutowych, czy, krótko mówiąc, innych zobowią-
zań umownych. Tych automatycznie nie bierzemy. 
Chodzi o taką, że tak powiem, dobrą informację. To 
jest pierwsza sprawa.

A dopiero w tym drugim podejściu te, co do któ-
rych wskażecie, że mają przeznaczenie mieszka-
niowe, że nie ma żadnych obostrzeń, na etapie tzw. 
protokołu zdawczo-odbiorczego – co też było po-
wiedziane – będą przekazywane na realizację celów 
mieszkaniowych. Tak więc tutaj też nie ma żadnego 
automatu w tym względzie.

Kolejna kwestia. W przestrzeni medialnej padały 
też, jak wiemy, zarzuty mówiące o jakimkolwiek za-
borze tych nieruchomości Skarbu Państwa, które są. 
Tak więc ja postaram się państwu odczytać art. 58 
ust. 1, który brzmi tak: „Przedmiotem przetargu, 
o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 2, jest nieruchomość, 
która spełnia warunki pozwalające na realizację in-
westycji mieszkaniowej w sposób racjonalny pod 
względem technicznym i ekonomicznym, w szcze-
gólności” – i tu mamy zapisy, w których mowa o tym, 
co w takim przetargu ma być. I dalej: „Przedmiotem 
przetargu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 2, nie 
mogą być nieruchomości, których lokalizacja znaj-
duje się: 1) na terenach wymagających wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki 
rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego 
i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, 
IIIb, chyba że gleby tych klas łącznie przekraczają 
80% gleb w danej gminie; 2) na gruntach wyma-
gających wyłączenia gruntów z produkcji leśnej”… 
Tu automatycznie tym przepisem nawet nie dajemy 
dyrektorowi regionalnemu Lasów Państwowych moż-
liwości podjęcia decyzji – tak jak to jest w ustawie 
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) pokrycia. Co więcej, uznajemy też, że dobrze by było, 
żeby ten system państwowy minimalizował trochę 
ten dwucyfrowy, że tak powiem, zysk po stronie de-
weloperów do określonej kwoty zysku i jednocześnie 
takiej, która będzie te portfolio dostępności mieszkań 
szerzej otwierała na wszystkich Polaków.

Kolejna kwestia, która też została bardzo emo-
cjonalnie odebrana, jak wiemy – chodzi o kwestię 
najmu. Proszę państwa, w art. 19a ustawy o ochronie 
praw lokatorów – to był artykuł dodany w 2010 r. – 
jest obecnie zapis o najmie okazjonalnym. On w tym 
momencie mówi, że ten najem okazjonalny może być 
nie dłuższy niż 10 lat. Co my robimy w tej ustawie? 
Ten najem okazjonalny, jak wiemy… Z uwagi na fakt, 
że mówimy o najmie dłuższym, wprowadzamy najem 
instytucjonalny, bo uwzględniamy w nim również 
przedsiębiorcę. Jednak zasady tego najmu nie są w ża-
den sposób zmienione. One są dalej takie same jak te 
w ustawie o ochronie praw lokatorów, które od 2010 r. 
funkcjonują. Tu nie ma w tym momencie żadnych 
zmian, które by jakkolwiek powodowały eksmisje, 
wyrzucanie na bruk czy tego typu sytuacje, które 
tutaj zostały, że tak powiem, podniesione. Jak mówię, 
wynika to pewnie z jakiegoś nieskorelowania tych 
przepisów w całości z obecnym oprzyrządowaniem 
prawnym, jakie funkcjonuje w przepisach.

Myślę, że z mojej strony była to cała odpowiedź 
na te zagadnienia, które padły w tej sali. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, bo są pytania do pana, tak że…
Pan senator Rulewski, a później…
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Kilka pytań. Co to znaczy pojęcie „średnioza-

możni ludzie” i jak będziecie państwo to określali? 
Macie mapę dochodową tych ludzi? To po pierwsze.

Po drugie, 2 tysiące za 1 m2… Sam pan powie-
dział, że w Bydgoszczy, prawie najtańszym mieście 
z miast wojewódzkich to 3 tysiące 850. Grunt stanowi 
– to mogę panu powiedzieć, bo ja byłem inwestorem 
– 15%. Kto zatem go uzbroi? Kto wniesie wartość 
dodatkową, tak żeby ten grunt nie kosztował więcej?

Trzecie. Jak się zachowa rynek budowlany, który 
cały trzeba szanować, i ten prywatny, i ten subsydio-
wany? Czy nie dojdzie do dumpingu i zniszczenia 
rynku, gdyby się państwo z różnych powodów wyco-
fali? I czy pańskie dane dotyczące czynszów są tylko 
aktualne na dzień dzisiejszy?

I czwarte pytanie, które troszeczkę się wiąże ze 
słowami pana senatora Florka. Co to znaczy niższy 

Teraz kolejny aspekt, który też został tutaj podnie-
siony, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zainteresowa-
nie podmiotów zewnętrznych czy też deweloperów. 
Proszę państwa, to jest jeden z mechanizmów, który, 
tak jak wspomnieliśmy, nie ma sterowania ręcznego. 
On tylko i wyłącznie daje kolejne argumenty, żeby 
przede wszystkim ten dzisiejszy rynek nieruchomości 
mieszkaniowych nie został w jednych tylko rękach. 
Czyli albo masz swoją działkę i budujesz własnym 
sumptem, albo czekasz na dewelopera. W związku 
z powyższym uruchamiamy grunty Skarbu Państwa. 
I patrząc z naszej perspektywy, ale patrząc też na 
rentowność obecnych inwestycji… Bo w przypadku 
większości inwestycji deweloperskich tak na dobrą 
sprawę zbycie na pniu 50% tego, co jest, daje już 
rękojmię finansowego zabezpieczenia poniesionych 
kosztów. W związku z tym często obserwujemy dzi-
siaj, że stoją budynki, w których sprzedano 50% czy 
nawet 40% lokali, a reszta lokali jest pusta. Czyli tzw. 
cash biznesplan, że tak powiem, się skompensował. 
W związku z powyższym mówimy tak: skoro jest 
taka sytuacja i będziemy mieli stabilność inwesto-
wania, to zróbmy to w ten sposób, że zrobimy ukłon 
również w stronę tych ludzi, których dzisiaj nie stać 
na kredyt. W porządku, zachowania są czysto ryn-
kowe, tyle tylko że ustawodawca mówi tak: Drogi 
inwestorze, 50% nieruchomości, jeśli znajdziesz na 
to klientelę, możesz zbyć na takich zasadach, jakie 
uznasz za stosowne w sytuacjach rynkowych, ale 
prosimy cię tą ustawą, żebyś te drugie 50%, z uwagi 
na uwarunkowania, przez okres 15 lat, jeśli chodzi 
o najem, i 30 lat z opcją dojścia do własności, przy-
trzymał po cenach tego bardziej atrakcyjnego najmu 
dla ludzi, których dzisiaj nie stać na kredyt. 

I nieprawdą w tym momencie jest – bo mamy te na-
sze symulacje i będzie rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów – że ten koszt po tym, jak się przeliczy ca-
łość kosztów zrealizowania takich inwestycji, będzie, 
że tak powiem, dla inwestora nieopłacalny. Patrząc 
na aspekty, które wzięliśmy pod uwagę – a jest to np. 
koszt wybudowania, wartość odtworzeniowa danego 
obiektu, średnie miesięczne wynagrodzenie, średnie 
arytmetyczne, cenę wniesionego gruntu… I patrząc 
na, powiedzmy, poszczególne miejsca, które w tym 
momencie mogę wymienić – przykładowo, skoro pan 
senator Rulewski pytał, Toruń i Bydgoszcz – uważa-
my, że po 30 latach by się okazało, że cena 1 m2 się-
gałaby ponad 4 tysięcy zł. To jest dalej cena rynkowa, 
a wychodzi nam, że czynsz wtedy byłby na poziomie 
13 zł z opcją dojścia do własności i 9,6 zł w przypad-
ku najmu. W związku z powyższym ten mechanizm 
naprawdę sam się broni. Ta analiza została przez nas 
wypracowana bardzo, że tak powiem, skrupulatnie 
i nie jest w tym momencie w żaden sposób analizą bez 
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(senator J. Rulewski) Senator Jarosław Duda:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy grunty, które zostaną prze-

kazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości, będą 
mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pod bu-
dowę mieszkań na wynajem, czy też na tych gruntach 
będzie możliwa budowa całej infrastruktury otacza-
jącej? I czy będą mogły być zbywalne, jeśli nie zosta-
łyby wykorzystane do budowy tych nieruchomości?

Czy mogę jeszcze jedno krótkie pytanie, jeśli pan 
marszałek pozwoli…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pan senator ma 
jeszcze 15 sekund.)

Dziękuję bardzo.
Proszę mi odpowiedzieć jeszcze na takie pytanie: 

czy Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł fi-
nansowo partycypować w realizacji programów re-
witalizacyjnych? Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Więc odpowiadając na te pytania… Pierwsza kwestia. 
Zacznę od ostatniego pytania. Co do rewitalizacji, to 
tak, jak najbardziej. Na posiedzeniu komisji sejmo-
wej myśmy też o tym mówili. Jednym z działań jest 
możliwość finansowania rewitalizacji.

Co do wykorzystania gruntów, to portfolio jest 
szerokie. Oczywiście w tym momencie właśnie 
Krajowy Zasób Nieruchomości ma, że tak powiem, 
dążyć do tego, żeby te grunty inwestycyjne były jak 
najbardziej atrakcyjne, tak jak się to dzieje w krajach 
zachodnich. Uzbraja się działkę, wyznacza się drogi, 
często dzieli się na parcele, doprowadza się również 
wysokiej sprawności media, żeby w tym momencie 
zbyć te nieruchomości – taka to już jest filozofia – 
również na budownictwo jednorodzinne, wskazując 
całkowicie, że takie będzie zapotrzebowanie na ener-
gię, na wodę itd., żeby, krótko mówiąc, samorządu nie 
zostawić samego z tym, co powstanie. Taka filozofia 
też temu przyświeca. Jakiś czas temu, jeszcze zanim 
podjąłem pracę w ministerstwie, byłem w różnych 
– że tak powiem – odwiedzinach w krajach zachod-
nich. I taki też model chcielibyśmy tutaj przenieść, 
bo okazuje się, że on jest bardzo sprawny, i w tym 
przypadku ta forma też jest.

standard od deweloperskiego? Czego tam jeszcze nie 
będzie oprócz piwnic? Bo się mówi, że piwnic nie 
będzie. Zgoda. Czego jeszcze nie będzie w tym miesz-
kaniu? Proszę pana, czy nie tworzycie slumsów? Bo 
kto później będzie chciał te mieszkania? Czy to nie 
będzie tak jak dzisiaj z uciekaniem z wielkiej płyty? 
Czy to nie jest zjawisko, powiedziałbym, degradacyj-
ne dla miast? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jest to projekt rządowy. Podobne pytania do tych, 

które ja chcę zadać, były kierowane do senatorów 
sprawozdawców, ale ponieważ jest to projekt rządo-
wy, właściwy do odpowiedzi na to pytanie jest pan 
minister. Proszę mi podać, czym kierował się rząd, 
umieszczając w ustawie zapis, że po eksmisji eksmi-
towanemu nie przysługuje lokal socjalny. Jakie były 
powody takiego zapisu w tej ustawie? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: jak bę-

dzie ustalany czynsz? Zostały określone tylko koszty 
eksploatacyjne, które mają wynosić maksymalnie 
10 zł. Jednak nie wiemy, jak to się będzie miało do 
ostatecznej kwoty, którą trzeba będzie zapłacić za 
wynajem tego mieszkania.

I drugie moje pytanie. Krajowy Zasób 
Nieruchomości… W skład rady nadzorczej tego su-
perpodmiotu mają wejść przewodniczący… 5 człon-
ków wyznacza minister infrastruktury, a po jednym 
kandydacie wyznaczają ministrowie finansów, rol-
nictwa i obrony narodowej. Czyli można powiedzieć, 
że rada nadzorcza będzie sama siebie kontrolowała, 
ponieważ prezesa tejże firmy będzie powoływała pani 
premier. Dlaczego nie chcecie państwo zrobić kon-
kursów i powołać merytorycznych osób?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Duda i prosimy o odpowiedzi.
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) mechanizm, który może zafunkcjonować. W mojej 
ocenie, patrząc teraz perspektywicznie, jakbym był 
nawet deweloperem, to wolałbym, że tak powiem, 
wejść w stabilny system inwestowania, który poka-
zuje mi ścieżkę: tu mam pewny zysk, tutaj… I tak 
jestem związany z tą nieruchomością, w związku 
z czym skorzystam z tego profitu, zamiast szukać na 
wyrywki działki – może tu mi się trafi, może tam – i, 
że tak powiem, szybką klientelę… Tak więc z tego 
tytułu, kiedy wcześniej konsultowaliśmy ten projekt 
– a on bardzo długo był konsultowany z różnymi stro-
nami, inwestorami – nie było żadnego sprzeciwu. 
A przecież pamiętają państwo, że na początku były 
obawy, że będzie jakiś narodowy operator. Nie ma 
czegoś takiego. Operatorem jest każdy. I tutaj w tym 
momencie mamy zdrowe mechanizmy rynkowe, które 
w żaden sposób nie dyskryminują kogokolwiek, tylko 
pokazują trochę różne zasady gry. I w naszej ocenie to 
na pewno nie jest antidotum na całe zło, ale pozwoli 
w dwóch różnych, że tak powiem, zakresach pokazać, 
że to budownictwo jest i dla tych, którzy dzisiaj odpo-
wiednio zarabiają i mają na wpłatę i na ratę kredytu, 
ale też dla tych, którzy dzisiaj pracują, powiedzmy, 
w ramach umowy śmieciowej czy zarabiają 2,5 ty-
siąca i będzie ich stać zapłacić czynsz w wysokości 
10–15 zł za 1 m2 i będą mogli się określić, że w tym 
terminie najmu z opcją dojścia do własności będą 
chcieli to mieszkanie nabyć. Bo w tej ustawie też re-
gulujemy, że w przypadku, kiedy osoba, która zechce 
być najemcą, której spodoba się mieszkanie, spodoba 
się lokalizacja i sąsiedzi, powie: w porządku, chcę 
przejść z formy najmu na najem z opcją, wówczas 
– tak też zmieniliśmy ustawę o własności lokali – 
będzie miała pełne prawa jak właściciel, takie, jakie 
dzisiaj mam ja, mając kredyt hipoteczny, więc ona 
będzie miała te same prawa do zaskarżenia uchwały, 
do bycia członkiem zarządu wspólnoty itd., itd. Tak 
więc ten cały mechanizm tutaj wskazuje na równość 
stron.

Tutaj padło jeszcze pytanie pana senatora odno-
śnie do umów najmu. Ja nie widzę zapisów dotyczą-
cych możliwości eksmisji na bruk, jak wskazałem 
na wstępie. Mamy dzisiaj art. 19a mówiący o naj-
mie w tym momencie okazjonalnym, który dotyczy 
wszystkich… w ust. 1 jest mowa o tym, że dotyczy 
10 lat. Dzisiaj mówimy o tym – tak też zresztą pan 
senator Florek wskazywał, pokazywane były też 
dane – że mamy 4% lokali na wynajem. W związ-
ku z tym wprowadzamy inną formę nazewniczą, że: 
jak jesteś przedsiębiorcą, to dotyczy cię najem in-
stytucjonalny. Zostawiamy te same zasady. Wpisane 
zostało, kiedy tę umowę najmu można rozwiązać – 
jeżeli przez 3 miesiące nie płacę czynszu lub kiedy 
zakłócam niejako funkcjonowanie swoim sąsiadom. 
To są te reguły gry, które niejako są kopiuj – wklej 
z obecnych przepisów najmu okazjonalnego. Nie ma 

Co do sprzedaży i zbycia nieruchomości, to tak, 
taka możliwość jest przewidziana. W sytuacji, kiedy 
nieruchomość będzie np. atrakcyjna lokalizacyjnie 
– powiedzmy, że w centrum Warszawy – to lepiej 
ją zbyć na budownictwo komercyjne. Lepiej zamiast 
tego wybudować kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście 
tysięcy mieszkań, aniżeli wybudować 3-kondygna-
cyjny blok na placu Defilad. Więc jak najbardziej ta 
możliwość w tym momencie… Ma to być jak najbar-
dziej racjonalne.

Co do kolejnych pytań pana senatora Rulewskiego, 
to ja już wcześniej wyjaśniałem, że nie ma czegoś 
takiego jak substandard. Nie ma nieruchomości… 
tzn. mieszkań substandardowych. To nie będzie nic 
gorszego. Przepisy techniczno-budowlane od 2002 r. 
mówią wprost, że nie ma segregacji mieszkań na za-
sadzie: dla biedniejszego, dla bogatszego, dla naj-
bogatszego. Standard tzw. minimalny w warunkach 
technicznych jest zapisany w przepisach. W związku 
z tym w żaden sposób nie będzie on gorszy. Co więcej, 
w mojej ocenie powinien być on lepszy niż ten, który 
w wielu przypadkach jest oferowany na dzisiejszym 
rynku. Takich założeń automatycznie nie ma. Co wię-
cej – tak jak wspominałem – te przepisy wymagają 
notyfikacji Komisji Europejskiej. My ostatnio też je 
zmieniamy w zakresie uproszczeń inwestycyjnych 
i w żaden sposób ten aspekt nie zafunkcjonuje…

(Senator Jan Rulewski: Co będzie z ceną?)
Jeśli chodzi o cenę, proszę państwa, to mechanizm 

jest – zaznaczam – następujący: stawki kosztu wybu-
dowania 1 m2 mieszkania według dostawców bilansu-
jących średnie rynkowe, już nie będę wymieniał nazw 
tych podmiotów, wskazują jasno, że jest możliwość 
budowania 1 m2 za 2–2,5 tysiąca zł, 3 tysiące 200 zł 
chyba jest z garażem, przy czym nie dotyczy to ceny 
działki. My, mając te analizy, wzięliśmy to dokładnie 
pod uwagę. I te ceny, które będą regulowane rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów, mogą być zmieniane 
w terminie rocznym, jeśli się zmienią uwarunkowa-
nia, ale one pokazują jedno – że rzeczywiście można 
dzisiaj, bazując na rzeczywistych kosztach budowy, 
zejść z ceny najmu. Zejść z ceny najmu, krótko mó-
wiąc, która nie będzie stanowiła 40-procentowego 
zysku, tylko będzie stanowiła zysk jednocyfrowy. 
I w tym momencie w naszym bilansie wychodzi, że 
w żaden sposób ani podmiot wynajmujący nie straci, 
ani ten, który dzisiaj kupuje mieszkanie na rynku, że 
tak powiem, pierwotnym bez tego wsparcia.

Pokazujemy dualizm tych działań i w żaden spo-
sób one nie mają być… Nie wiem. Ci ludzie nie mają 
się czuć gorzej, nie mają, że tak powiem, być trak-
towani w jakiś specjalny sposób. To jest normalne 
budownictwo, tyle tylko że są dwa aspekty: urucha-
miamy grunty Skarbu Państwa i pokazujemy pewien 
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) o to, żeby jednocześnie też nie było takiej sytuacji, 
że: jestem członkiem rady nadzorczej, więc nie pła-
cą mi i tak naprawdę siedzę… Chodzi o to, żeby te 
osoby były fachowcami i rzeczywiście poczuwały się 
do odpowiedzialności za to, co się będzie działo, bo 
tak, jak żeśmy wskazywali, istotą tej instytucji jest to, 
żeby tam byli rzeczywiście fachowcy, którzy potrafią 
rozruszać system inwestycyjny.

Co do wysokości czynszu… Do czego zmierzam? 
Wysokość czynszu… Tutaj mam nawet przed sobą 
makietę, projekt rozporządzenia Rady Ministrów. 
Bazujemy na następującej kwestii. Pierwsza rzecz, 
jaką wzięliśmy pod uwagę, to koszty budowy me-
tra kwadratowego na podstawie cenników, jakie są 
zbierane w biuletynie w zależności od wojewódz-
twa… I mamy też podział na zasadzie województwo 
– miasto wojewódzkie. Inaczej to też wygląda np. 
w metropolii, bo inaczej będzie to wyglądać w mie-
ście stołecznym Warszawa czy w metropolii, jak np. 
w aglomeracji śląskiej. Następnie wzięliśmy do bilan-
su następujące rzeczy: koszt budowy metra kwadra-
towego plus wspólnej infrastruktury, wartość metra 
sześciennego… metra kwadratowego odtworzeniowa, 
średniomiesięczne wynagrodzenie. Następnie została 
wyliczona średnia arytmetyczna, a potem do tego do-
łożono cenę metra kwadratowego gruntu. Zsumowane 
zostały koszty i następnie, na podstawie sumy tych 
kosztów, zrobiliśmy założenie, że koszty dotyczą-
ce obsługi bankowej są na poziomie 10%, a koszty 
dotyczące prowizji dla inwestora, czyli zysku, też 
na poziomie 10%. I wychodzi nam realny czynsz. 
Taki jest algorytm po zebraniu faktów. Wychodząc 
od kwoty 2 tysięcy, 2,5 tysiąca czy 3 tysięcy… To 
wszystko zależy od miejsca, od ceny budowy metra 
kwadratowego mieszkania.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję. Dodam tylko jedno zdanie. Mnie 

nie interesowało wynagrodzenie rady nadzorczej, 
Panie Ministrze. Mnie bardziej interesowało to, że 
rada nadzorcza zasadniczo jest ciałem nadzorującym, 
a tu jej charakter jest całkiem inny. Tylko o to mi 
chodziło. O nic więcej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz, a później senator 

Stanisławek.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, domyślam się, że nasze spotka-

nie jest bardzo obserwowane. Pan bardzo rzeczowo 
odpowiada na nasze pytania. Ponieważ dostaliśmy 

żadnych innych, że tak powiem, obostrzeń, które by 
do tej pory nie funkcjonowały w systemie prawnym 
od, podkreślam, 2010 r. w ustawie o ochronie praw 
lokatorów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeszcze…
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 

Panie Ministrze. Ja nie dostałem odpowiedzi na py-
tanie.)

(Senator Kazimierz Kleina: W jaki sposób czynsz 
będzie wynosił 10 zł?)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski: 
Tak, już… Przepraszam.)

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 
bardzo. I jeszcze o radzie nadzorczej…)

(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:
Pamiętam. Tak. Przepraszam najmocniej. Już uzu-

pełniam te kwestie.
Jeśli chodzi o radę nadzorczą… Szanowni Państwo 

Senatorowie, pierwsza kwestia: dlaczego taki skład? 
Pierwsze powołanie, czyli, krótko mówiąc, na roz-
kręcenie tej instytucji, tej osoby prawnej odbywa się 
niejako z automatu według tego algorytmu, który 
został wskazany. Prezes Rady Ministrów na wniosek 
ministra prezesa KZN… Członkowie rad nadzor-
czych to są przedstawiciele właściwych ministrów 
właśnie po to, bo oni nadzorują te instytucje, o któ-
rych tu mówimy, czyli minister środowiska, bo ma 
nadzór nad lasami, minister rolnictwa, bo ma nad-
zór nad Agencją Mienia Wojskowego… tzn. minister 
obrony narodowej, bo ma nadzór nad Agencją Mienia 
Wojskowego. W związku z tym ten algorytm jest tak 
ukierunkowany, żeby oni automatycznie wiedzieli, co 
z nieruchomościami, które zostaną od nich przekaza-
ne, się dzieje, żeby mieli na to wpływ.

Co do wynagrodzenia… Nie będzie żadnych hor-
rendalnych wynagrodzeń, myślę, że to będzie wyna-
grodzenie symboliczne. W rozporządzeniu ministra 
będzie określona wysokość tego wynagrodzenia. I tu-
taj patrzyliśmy, że tak powiem, zupełnie pragmatycz-
nie na średnie miesięczne wynagrodzenie, jeśli chodzi 
o członków rad nadzorczych… maksymalne… Tutaj 
mówimy o jakichś symbolicznych kwotach, które 
stanowiłyby to wynagrodzenie. Co więcej, chodzi 
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(senator J. Fedorowicz) Chciałbym, żeby to się nałożyło na pytanie pana 
senatora Stanisławka. Ile tych mieszkań będzie? 
W moim przekonaniu, i nie tylko moim, także osób, 
z którymi rozmawiałem, są to kwoty niewystarczają-
ce do tego, żeby to wszystko zrobić, szczególnie jeśli 
chodzi o infrastrukturę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:

Już odpowiadam.
Szanowny Panie Marszalku! Wysoki Senacie! 

Przechodzę do pytań. Pierwsza kwestia dotyczy tego, 
że rzeczywiście zostało podniesione ciśnienie. Ja też 
czytałem różnego rodzaju wypowiedzi i informacje 
podawane w ostatnich czasach, zwłaszcza przez jedno 
z ugrupowań politycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym tutaj wszystkich 
uspokoić, że nie ma żadnego, że tak powiem, mecha-
nizmu wyrzucającego ludzi na bruk. Co więcej, chcę 
podkreślić, że te inwestycje, te mieszkania to nie są 
mieszkania społeczne, to nie są mieszkania komunal-
ne. Mamy ustawę o mieszkaniach społecznych, którą 
ostatnio podpisał pan prezydent. Mówiliśmy o wybu-
dowaniu 30 tysięcy mieszkań. To nie jest zasób gminy. 
Tutaj są zasady pokazujące, że mamy taki mechanizm 
wynajmu, jaki funkcjonuje dzisiaj w systemie. Krótko 
mówiąc: wynajmujesz mieszkanie okazjonalnie od 
osoby fizycznej, wynajmujesz mieszkanie instytu-
cjonalnie od przedsiębiorcy, który ma 10 mieszkań. 
Zasady są opisane zgodnie z art. 19a ustawy o wła-
sności lokali i mówią wprost, kiedy umowa może 
zostać rozwiązana. Są tu 3 aspekty, powiedziałbym, 
krótkotrwałe. Korzystasz, człowieku, z lokalu w spo-
sób nieupoważniony, robisz z niego, że tak powiem, 
klub, siłownię czy cokolwiek i nie płacisz czynszu, 
wtedy możemy rozwiązać z robą umowę. Czy też 
wykraczasz poza mir domowy, uprzykrzasz się sąsia-
dom, jesteś natarczywy czy prowadzisz burdy. W tym 
momencie wskazujemy… przenosimy te uchwały… 
To jest tak, jakby pan senator wynajmował własne 
mieszkanie. Mówimy wprost: w tych 3 przypadkach 
możemy w tym momencie rozwiązać umowę. I te 
uwarunkowania są tylko i wyłącznie przeniesione. 
Przy czym zaznaczam jeszcze raz, żeby było to jasne: 
funkcjonujący dzisiaj najem okazjonalny przedzieli-
liśmy pewną kreską. W przypadku osoby fizycznej 
to się nazywa najmem okazjonalnym, a osoby, że tak 

całą masę maili, zakładam, że Komitet Obrony Praw 
Lokatorów na pewno nas obserwuje. A więc proszę 
ewentualnie uspokoić obywateli.

Pierwsze pytanie dotyczy upadłości. Ustawa 
nie przewiduje, co się stanie z najemcami bez opcji 
w razie upadłości operatora mieszkaniowego. Nie jest 
jasne, czy spłata ma być w ratach, czy ma być dłu-
goterminowa, czy trzeba będzie płacić całą należną 
sumę. To jest pytanie, które dostaliśmy. Proszę nie 
myśleć, że jestem fachowcem, bo nie jestem.

Druga rzecz. Jest informacja, że ustawa została 
poddana pod głosowanie w Sejmie pod presją i w cza-
sie niepokojów. Okazuje się, że musi pan uspokoić 
obywateli, dlatego że w piśmie, które otrzymaliśmy, 
jest takie zdanie: biorąc pod uwagę powyższe, pro-
simy Senat przynajmniej o nieprzyjmowanie zmian 
art. 119 dotyczących ustawy o ochronie praw lokato-
rów w uchwalonej przez Sejmie formie i niewprowa-
dzenie najmu instytucjonalnego. Czyli jednak oby-
watele zauważają, że mogą być tu problemy, których 
się obawiają. Dziękuję, Panie Ministrze.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Jakie są za-

łożenia odnośnie do liczby budowanych mieszkań 
w ciągu 10 lat? Pytam o to, bo jakieś symulacje były 
chyba prowadzone.

Drugie pytanie. W przyszłym roku wchodzą 
REIT-y. Chodzi o wynajem komercyjny. Jak słyszę, 
w Polsce jest też planowany wynajem mieszkań w sys-
temie REIT-ów. Czy Krajowy Zasób Nieruchomości 
mógłby, że tak powiem, wejść do REIT-ów? Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda zadaje pytanie. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję.
Chciałbym o coś dopytać w tonie pana senatora 

Stanisławka. W 2017 r. będzie 25 milionów. Dobrze 
pamiętam, Panie Ministrze? W 2018 r. będzie 125 mi-
lionów i 50 milionów w 2019 r.
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) zasadzie, że pokazuje się w telewizorni, że coś zostało 
wybudowane. To mają być realne potrzeby. I myślę, 
że kiedy zobaczymy ten wykaz, kiedy porozmawiamy 
z samorządami – na jutro umówiłem się też na spo-
tkanie z wojewodami, żeby w tym momencie pokazać 
im, jak to ma funkcjonować – to wówczas będziemy, 
jak myślę, na przełomie roku mogli powiedzieć: zo-
baczcie państwo, mamy taki a taki potencjał nierucho-
mości, tyle możemy na chwilę obecną zainwestować. 
Co więcej, jest zgoda samorządów; aspekty demogra-
ficzne pokazują, że to się przyjmie. Są natomiast do 
zagospodarowania… I myślę, że z taką informacją 
wyjdziemy, kiedy ta ustawa zafunkcjonuje i kiedy 
rzeczywiście będziemy mogli sprawnie określić po-
tencjał i możliwości, jakimi dysponuje ten Krajowy 
Zasób Nieruchomości.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pańskie wy-

powiedzi wskazują na duży stopień merytoryczności 
i uspokajająco działają na nas, słuchaczy.

Mam krótkie pytanie. Czy na gruntach tego zasobu 
nieruchomości będzie mogło powstać np. przedszkole 
czy żłobek? Bo to także można zaliczyć do pewnej 
infrastruktury. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Skąd pana zdaniem brały się takie niepo-
koje, płynące ze strony Lasów Państwowych, jeżeli 
chodzi o przekazanie gruntów do tego zasobu?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, myślę, że pan ma świadomość 

tego, że nie ma dzisiaj takich mieszkań, bo nie opłaca 
się, bo renta z tytułu najmu jest tak mała, że poza 
kilkunastoma miastami, gdzie pan chce zbić czynsze 
o 40%, nie wiem, jakim cudem… W pozostałych pan 
nie zbije, bo tam jest jak gdyby dumping; inwestor 
dokładał i dlatego nowych mieszkań się nie buduje. 
Ale wobec tego jest takie pytanie. Jak pan zamierza 
w ramach tej gospodarki rentowej, czyli przy zacho-
waniu jakiejś renty, rozwiązać ten oto problem, w tym 
drugi pomocniczy… Czy nie będzie tak, że mieszka-
nia – przyjmijmy pańskie założenia – będą rzeczywi-
ście tanie w Pelplinie, ale… Dlaczego Warszawa jest 
droga? Nie tylko dlatego… To jest taki sam budynek, 

powiem, będącej przedsiębiorcą – najmem instytu-
cjonalnym.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze tylko dodat-
kowe… A jeżeli następuje upadłość operatora?)

Jeśli chodzi o upadłość operatora, to tutaj… 
Zabezpieczyliśmy tę ustawę, żeby ta upadłość ope-
ratora nie dotykała tych, którzy te lokale nabędą.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
Ostatnio słyszeliśmy, że upadł jeden z banków, 

w związku z czym nawet ludzie, którzy stali się 
właścicielami mieszkań, muszą oddać je niejako 
w ramach pokrycia rekompensat dla innych, że tak 
powiem, osób zobowiązanych. W tej sytuacji każdy 
w tym momencie automatycznie będzie miał to zabez-
pieczenie w formie zawieranej umowy. I po to też jest 
właśnie ten Krajowy Zasób Nieruchomości – po to, 
żeby pilnował tych sytuacji, żeby nie dochodziło do 
tego… Żeby nie powiedziano: stworzyliście ustawę, 
opuściliście ziemię, a dzisiaj mamy ofiary. Nie chce-
my tego. I stąd właśnie taka filozofia tego Krajowego 
Zasobu Nieruchomości.

Co do pytania pana senatora… Pierwsze doty-
czyło kwestii tak zwanej ustawy REIT-owej. Jak 
wiemy, ona funkcjonuje w krajach zachodnich. Na 
tyle, na ile się orientuję na dzień dzisiejszy – wczo-
raj była też dyskusja w Komitecie Ekonomicznym 
Rady Ministrów – są jeszcze różne zastrzeżenia co 
do tej ustawy. Jest to Real Estate Investment Trust, 
dotyczący pozycjonowania podmiotów, które w tym 
momencie trudnią się wynajmem mieszkań. Z kolei 
à propos spraw podatkowych… Na pewno Krajowy 
Zasób Nieruchomości takim podmiotem nie będzie, 
bo on nie będzie najemcą. On będzie tylko pośred-
nikiem czuwającym nad realizacją umów – czyli, że 
tak powiem, nad tym, żeby czynsz z najmu był za-
pewniony, żeby ludzie mieli pewność tych 15 czy 30 
lat w zależności od formy – a jednocześnie dystrybu-
torem, strażnikiem gruntów Skarbu Państwa. Chodzi 
o to, żeby one nie zostały oddane w niepowołane ręce. 
To jest jego rola. Gdyby ta ustawa weszła, to w za-
leżności od uwarunkowań ewentualnie ci operatorzy 
mieszkaniowi byliby w tym momencie tymi, którzy 
by z tej ustawy o funduszach inwestycyjnych mogli 
skorzystać – to à propos zwolnień podatkowych czy 
też zwolnień z podatku CIT.

(Senator Andrzej Stanisławek: Jeszcze liczba…)
Jeśli chodzi o liczbę mieszkań, proszę państwa, to 

tu jest kwestia… Tutaj też zastanawialiśmy się nad 
tym, czy robić jakiekolwiek przymiarki. I doszliśmy 
do wniosku, że dopóty, dopóki nie będzie na stole wy-
kazu nieruchomości, a jednocześnie nie przeprowa-
dzimy spotkań z samorządami, nie zobaczymy, jakie 
jest zainteresowanie lokalizacyjne… Bo nie chcemy 
tego robić, tak jak zostało to powiedziane, na takiej 
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(senator J. Rulewski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! 

Odpowiedzi na pytania pani senator. Tak, jeśli cho-
dzi o wybudowanie tej infrastruktury typu żłobek, 
przedszkole, to jak najbardziej tak. Dyskutowaliśmy 
o tym nawet ostatnio na posiedzeniach sejmowych. 
Wyjaśnialiśmy, że cała ta infrastruktura służąca oby-
watelom… Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby nie było 
tak, jak dostaną mieszkanie czy też je nabędą w takiej 
czy innej formule i się rozejrzą na prawo i na lewo, to 
okaże się, że wszędzie mają daleko i są skazani na… 
Tak że te aspekty jak najbardziej.

Co do Lasów Państwowych, to w mojej ocenie 
to jest kwestia – zacytowałem ten art. 58 – niezro-
zumienia całej ustawy. Nawet było to przedstawiane 
przez pana senatora Florka w kontekście takim, że jest 
wykaz… Ktoś mógł sobie pomyśleć: z automatu biorą 
wszystko. My tutaj wskazaliśmy… Przede wszystkim 
nie ma tu żadnego automatu. Chcemy ten wykaz… 
Myślę, że to jest w tym momencie dobra okazja do 
pewnego rachunku sumienia dla wszystkich pod-
miotów. Krótko mówiąc, one mogą sobie odświeżyć 
te archiwa, zobaczyć, jak ta gospodarka gruntami 
Skarbu Państwa się odbywa. Czy to będą instytucje, 
że tak powiem, w formule agend nadzorowanych bez-
pośrednio przez rząd, czy to będą samorządy, które 
tymi gruntami Skarbu Państwa dysponują, będą mo-
gły te archiwa przewietrzyć, zobaczyć, jak to w ogóle 
wygląda, czy podlegli urzędnicy rzeczywiście w spo-
sób skrupulatny to monitorują. Jak mówię, nie ma 
tutaj żadnego automatu. Myślę, że te zapisy – dzisiaj 
państwu przytoczyłem treść art. 58 – mówią wprost, 
że nie zbywamy tych nieruchomości, dają jasne wska-
zanie, że lasy, tereny zadrzewione, zakrzewione – 
chodzi o te, które mają oznaczenie Ls i trzeba je było 
wyłączyć z produkcji leśnej – nie będą przedmiotem 
zbywania.

Kolejne pytanie. Obawy o sterowanie tymi cenami 
itp. Ja tutaj obaw bym nie miał z uwagi na fakt, że… 
Zauważmy jedną rzecz. Jeśli mamy jednego gracza, 
jednego potentata, jednego dostawcę czy to energii, 
czy telefonii komórkowej, czy czegokolwiek innego, 
to on dyktuje warunki. Wówczas mamy takie a nie 
inne ceny, jesteśmy na niego skazani. W tej sytuacji…

(Rozmowy na sali)
Jesteśmy na 100% przekonani, że taka idea je-

den do jednego, że tak powiem, się spełnia. My 
pokazujemy pełne portfolio działań, które przede 
wszystkim wskażą cenę. Dzięki tej cenie, rzeczy-
wiście bilansującej dzisiaj wszystkie koszty, co 
więcej, dzięki możliwości zejścia z zysku w ramach 

wybudowany z tych samych surowców. Jest drogo, bo 
tu jest miejsce pracy, bo tu można dużo zarobić. Chce 
pan zbudować tanie mieszkania w Pelplinie, a ludzie 
z Pelplina do Warszawy będą jeździć, żeby zarobić. 
Tak? Czy to jest ten plan?

(Głos z sali: A to nie biskup…)
A biskup to… Mówią, że rzeczywiście ma rację 

i tam by nie…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale pytanie było? Było pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Ten Pelplin…)
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Duda. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to jest dla mnie bardzo waż-

ne pytanie. Chciałbym poznać pana opinię, do-
wiedzieć się, czy to ma tak wyglądać. Otóż Bank 
Gospodarstwa Krajowego wytypował pewną nieru-
chomość – rzecz się dzieje na Dolnym Śląsku; może 
nie będę mówił, gdzie dokładnie – żeby w ramach 
tego programu „Mieszkanie +” wykonać inwesty-
cję, czyli zbudować osiedle mieszkaniowe. Władze 
gminy mówią, po konsultacji z bankiem i nie tyl-
ko, że jest to kłopot dla nich ogromny, jeśli chodzi 
o infrastrukturę, czyli przedszkola, szkołę, dojazd. 
Przypomnę, a jeśli nie powiedziałem, to dodam, 
że ta miejscowość ma 1 tysiąc 500 mieszkańców, 
a po wybudowaniu tego osiedla – to mają być dom-
ki jednorodzinne – przybędzie kolejnych 1 tysiąc 
200 mieszkańców. Do tego infrastruktura jest abso-
lutnie nieprzygotowana, ale nawet nie o to chodzi. 
Gmina oczywiście z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że takie osiedle powstanie, tylko że mówi, iż są inne 
grunty i można to zbudować gdzieś indziej, nie w tej 
miejscowości Tyniec Mały. Wie pan, co w moim 
przekonaniu jest w tym najbardziej bulwersujące? 
Że Bank Gospodarstwa Krajowego kupuje to od 
prywatnego właściciela. Pytanie jest takie: czy to 
tak ma wyglądać, że bank będzie typował działkę 
prywatnego właściciela, a nie w ramach tych wszyst-
kich gruntów? Bo tutaj chyba coś jest nie halo. Nie 
wiem, co pan o tym sądzi, ale moim zdaniem to jest 
jakaś dziwna procedura w tym przypadku. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu T. Żuchowski) ale prowadzone w takim zakresie, żeby pokazać, że 
da się budować w innej formule aniżeli do tej pory.

(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, mogę 
dopytać? Przepraszam, ale to jest dla mnie ważne. 
Ostatni raz.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, oczywiście. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:

Panie Ministrze, w takim razie zapytam wprost: 
jaka jest szacowana wartość kosztów związanych 
z pozyskiwaniem nieruchomości od osób fizycznych? 
Czy macie to wyliczone w tym projekcie? To pierwsza 
kwestia.

Druga kwestia. Pan mi nie odpowiedział na pew-
ne pytanie. Jeśli rada gminy, wójt, wszyscy w miej-
scowości mówią, że nie chcą tam – chociaż jest to 
grunt prywatny – takiego przedsięwzięcia, bo nie ma 
infrastruktury, nie ma żłobka, przedszkola, szkoły, 
obwodnicy… Czy mimo to będzie to budowane? Czy 
macie na to jakiś wpływ, żeby tego typu spraw nie… 
Czy ktoś wsłucha się w głos obywateli, którzy tam 
mieszkają? Przecież są inne grunty, bardziej dostępne.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Słuchamy obywateli.
(Senator Jarosław Duda: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:

Panie Senatorze, trudno mi się odnieść do tego 
indywidualnego przypadku, bo, krótko mówiąc, 
nie znam go, ale jeśli chodzi o oprzyrządowanie tej 
ustawy, to w żaden sposób nie zamierzamy, że tak 
powiem, dysponować gruntami osób fizycznych czy 
osób prywatnych, które byłyby w jakikolwiek sposób 
skupowane. Tak jak mówiłem, ta osoba prawna nie 
będzie podmiotem działającym pod hasłem „kup ta-
niej, sprzedaj drożej” czy też „wymieńmy się”, tylko 
ma realizować konkretne cele, do tego jest powołana. 
I tak jak wskazałem na początku odnośnie do art. 51, 
ona ma znacznie szerzej w całej, że tak powiem, swo-
jej strukturze realizować te cele, jeśli chodzi o wy-
mianę nieruchomości, gruntów Skarbu Państwa, żeby 
nimi, mówiąc wprost, dobrze gospodarować.

tej drugiej formuły – z 35% do 10% – jesteśmy 
w stanie dać potencjalnej klienteli tę drugą ofer-
tę. W mojej ocenie to jest atrakcyjne też dla tych 
podmiotów, które dzisiaj budują, bo klientela z za-
sobnym portfelem powoli się kończy. My pokazu-
jemy, że… W porządku, być może przez jakiś czas 
ona jeszcze będzie, ale otwórzmy się też na tych, 
którzy np. dzisiaj nie mają 20% na wkład własny, 
żeby móc zakupić mieszkanie na pniu. I wejdźmy 
w ten drugi mechanizm rynkowy, który będzie 
jasno pokazywał, że płacąc określony czynsz… 
Tutaj zostały postawione zarzuty, że w przypadku 
Warszawy… Według naszych wyliczeń obecnie 
w mieście stołecznym cena za 1 m2 byłaby na pozio-
mie 19 zł. I jest realna do osiągnięcia. Jest realna, 
jeśli bazujemy oczywiście na całym cyklu budowy 
i realizacji inwestycji.

(Senator Jarosław Duda: Panie Marszałku, bardzo 
przepraszam, ale pan minister nie odpowiedział na 
moje pytanie.)

Już odpowiadam na pytanie pana senatora. Ono 
dotyczyło…

(Senator Jarosław Duda: Dlaczego…)
(Senator Kazimierz Kleina: Na Dolnym Śląsku…)
Już, już, już wszystko wiem.
(Senator Jarosław Duda: Dlaczego Bank 

Gospodarstwa Krajowego…)
Jeśli chodzi o Bank Gospodarstwa Krajowego… 

Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego… 
Obecnie to BGKN, tak? Ale już wcześniej, dużo 
wcześniej, bo w roku 2012, 2013 BGK realizował 
swoją filozofię – możecie państwo wejść na stronę 
BGK – i zajmował się wykupywaniem mieszkań od 
deweloperów oraz ich zbywaniem po cenach komer-
cyjnych. Na rynku komercyjnym, jak wiemy, obowią-
zuje kodeks spółek handlowych, więc jest nastawiony 
na rentowność. BGKN, co zostało też tutaj wskazane, 
nie działa na żadnym oprzyrządowaniu ustawowym 
– a tutaj mamy pewne ryzy – działając, opiera się 
tylko i wyłącznie na mechanizmach rynkowych, które 
dzisiaj są. W związku z tym jako podmiot komercyjny 
ma prawo wyszukać odpowiednią lokalizację, zna-
leźć partnera do realizacji inwestycji i wespół z nim 
określić pewien standard budowy. I tak jak zostało to 
wskazane przez rząd, BGKN ma realizować pilotaż, 
który ma pokazać, czy na dzień dzisiejszy – przy za-
łożeniu, że bazuje się na mechanizmach rynkowych, 
oprzyrządowaniu prawnym; krótko mówiąc: kupujesz 
nieruchomość, budujesz, ewentualnie możesz grać 
zyskiem – da się wybudować mieszkania tańsze, bar-
dziej dostępne. Tak że nie można tutaj w żaden sposób 
sugerować czy to w kontekście wcześniejszego BGK, 
czy obecnego BGKN, jakichkolwiek działań inspiro-
wanych polityką. To są działania czysto komercyjne, 



92
46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Tomasz Żuchowski:

Odpowiem więc na pytanie pana senatora. Jeśli 
chodzi o kwestię porównania tych dwóch rzeczy, naj-
mu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego, to ten 
mechanizm, tak jak już na początku wskazywaliśmy, 
jest oparty na podziale lustrzanym. Przy najmie in-
stytucjonalnym z uwagi na fakt, że dotyczy to, tak jak 
mówiliśmy, przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść 
w ten system, nie wprowadziliśmy tego mechanizmu 
dotyczącego wskazania innego miejsca. To jest najem 
tu i teraz. Tak jak mówiliśmy, ludzie zmieniają często 
pracę. To jest portfolio mieszkań dla ludzi, którzy 
dzisiaj mieszkają w miejscowości X, a jutro będą 
mieszkać w miejscowości Y. Chodzi o to, żeby nie 
zrobić z tego na samym wstępie projektu komunalne-
go. Wskazujemy jasno, że to jest taki najem, jakbym 
ja wynajmował samochód. Wynajmuję od pana sa-
mochód na określony czas, w określonej formule. Jest 
oczywiście, że tak powiem, okres wynajmu, na który 
się umówiliśmy, i są te 3 warunki. Jeśli będę używał 
go poza zakresem umowy, jeśli będę korzystał z niego 
w sposób nieuprawniony, jeśli odsprzedam go komuś 
innemu czy wypożyczę, no to automatycznie będzie 
pan miał prawo powiedzieć: człowieku, zabieram ci 
to auto. Taki sam mechanizm jest tutaj, tak żeby była 
możliwość sprawnego wskazania narzędzi, którymi 
będzie można się posłużyć. Jeżelibyśmy jakkolwiek 
dozbroili na wstępie ten system różnego rodzaju bodź-
cami, mówiąc: jak chcesz wynająć, to musisz wyko-
nać 15 czynności, w naszej ocenie odstraszylibyśmy 
zarówno potencjalnych najemców, jak i tych, którzy 
by chcieli w tym systemie mieszkania wynajmować. 
Jeśli się okaże, jak już ta ustawa zacznie funkcjono-
wać, że takie czy inne uwarunkowania wymagają 
korekty z uwagi na to, czego do tej pory nie moż-
na było przewidzieć, no to oczywiście będziemy to 
w miarę upływu czasu i, że tak powiem, edukowania 
się, jak ten system działa, korygować, tak żeby, krótko 
mówiąc, działało to sprawniej.

I jeszcze było pytanie…
(Senator Jarosław Duda: Chyba już nie było.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już chyba nie było. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Piotr Florek: Ja…)
No dobrze, proszę bardzo, ale trzeba było się za-

pisać.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze?
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam, to już ostatnie pytanie.
Ja mam doświadczenie w tym MdM i innych… 

Proszę pana, najtańsze mieszkania, które są, te, w któ-
rych czynsze są niskie, to są mieszkania na rynku 
wtórnym. To wykazał MdM. One gwałtownie się 
rozeszły. Jeszcze takie pytanie. Czy ta ustawa obejmie 
swoim promieniem mieszkania, których jest bardzo 
dużo, niezamieszkałe, korzystne dla ludzi średnio za-
możnych, w tym młodych małżeństw, zlokalizowane 
przy istniejącej już infrastrukturze?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie panu mini-

strowi?
(Senator Alicja Zając: Nie, nie.)
(Senator Antoni Szymański: Pan senator 

Czerwiński, z tej strony…)
No właśnie, bo ja zapisałem…
Pan senator Czerwiński, przepraszam bardzo. 

Bardzo proszę.

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

ten najem instytucjonalny budzi obawy. Pan powie-
dział, że jest pewnego rodzaju podział dawnego naj-
mu okazjonalnego na najem przez osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej w tym 
zakresie i osoby fizyczne prowadzące działalność 
oraz instytucje, i że przepisy są symetryczne w tym 
zakresie. Tylko że w przypadku osób fizycznych 
– przynajmniej jeśli chodzi o najem okazjonalny – 
wyraźnie jest wskazana konieczność dostarczenia 
przez najemcę poświadczenia, że będzie on mógł za-
mieszkać gdzie indziej w momencie opuszczenia tego 
wynajmowanego lokalu. No, nazwijmy to adresem 
ratunkowym. To jest pewnego rodzaju utrudnienie, 
no ale w momencie, kiedy on rzeczywiście zostaje 
wyrzucony z lokalu, jest to dla niego także zabez-
pieczenie, a przy najmie instytucjonalnym tego nie 
ma. Czy to jest przeoczenie, czy celowa niesyme-
tryczność? Proszę, wytłumaczyć, czy to jest celowe.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie panu mini-

strowi? Nie.
To bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(marszałek S. Karczewski) czyli nie widzę tego, że jest uzbrojony teren, że jest 
w planie zagospodarowania przestrzennego i można 
to zrealizować. Pewnie są takie miejsca, na pewno są 
w Polsce i gdzieś tam te inwestycje zostaną zrealizo-
wane. Jednak nam wszystkim chodzi o jedno: żeby 
ten najem, który jest bardzo powszechny w innych 
krajach, szczególnie w krajach zachodnich, zdecydo-
wanie zwiększyć. Dlatego jestem przekonany, że ta 
ustawa nie spełni naszych oczekiwań, nie będzie tego, 
co byśmy chcieli, żeby w wyniku tej ustawy wyszło.

Proszę państwa, resumując, żeby już nie przedłużać 
tej wypowiedzi, powiem, że oczywiście jak państwo to 
przegłosujecie, to będziemy obserwować to, jakie będą 
sukcesy tej ustawy. I tylko pewnie znowu będzie mi 
przykro, gdy za rok stanę na tej trybunie – a już mam 
wynotowanych kilka takich punktów, o których mó-
wiłem i co do których wiem, jakie są efekty – i znowu 
tutaj państwu powiem, że wybudowano w kraju 1 ty-
siąc czy 2 tysiące mieszkań w związku z tą ustawą i nie 
więcej. A chodzi nam naprawdę o coś innego. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że senator Robert Mamątow złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 570, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 570 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi zdać sprawozdanie z rozpatrzenia 
uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pan marszałek skierował do nas pismo 21 lipca. 
My rozpatrzyliśmy tę ustawę na wczorajszym posie-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Senator Piotr Florek: Tak nagle pan marszałek…)
Nagle? Już 2 godziny dyskutujemy, Panie 

Senatorze. To jest nagle?
Bardzo proszę, pan senator zabiera głos w dys-

kusji.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście wysłuchałem pana ministra. Krótko 

się wypowiem, ponieważ chciałbym się odnieść do 
tego, ile tych mieszkań można będzie wybudować 
w najbliższym czasie, a takie padło pytanie. Pan mi-
nister powiedział, że trudno jest w tej chwili na nie 
odpowiedzieć. Proszę państwa, jeżeli chodzi o plany 
zagospodarowania przestrzennego, to pokrycie tymi 
planami jest w Polsce mniej więcej na poziomie 30%. 
I teraz weźmy pod uwagę, co w tych planach jest, ile 
tam jest terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe, budownictwo wysokie, budownic-
two niskie itd. Na to wszystko nakłada się przetarg, 
o którym pan minister mówił, czyli art. 58 ust. 1, bo 
musimy wybrać tego operatora, który na 15–30 lat 
się z nami zwiąże i będzie pilnował tego wszystkie-
go. W razie upadłości ktoś inny musi w jego miej-
sce wejść, w związku z tym ważny jest przedmiot 
przetargu. No więc art. 58 ust. 1 mówi, co może być 
przedmiotem przetargu. Może nim być nieruchomość, 
która jest przeznaczona pod zabudowę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, posiada 
dostęp do infrastruktury technicznej… No i można 
by dalej wymieniać te punkty. Proszę państwa, trud-
no będzie znaleźć nieruchomości, które spełniają te 
wszystkie warunki. Trudno będzie… Zobaczymy po 
pierwszych przetargach, które nastąpią, czy pojawią 
się operatorzy. Przede wszystkim możemy pewnie 
liczyć na deweloperów, że oni tym się zainteresują, 
ale przecież może to być osoba fizyczna, to może być 
każdy, kto się zgłosi i wystartuje w takim przetargu.

Ja dlatego mówiłem i dlatego ten wniosek zgłosi-
łem… Proszę państwa, chodzi o to, że możemy mieć 
dzisiaj nadzieję, okej, możemy mieć nadzieję, że ten 
program zaprocentuje, że on ruszy, ale z tego, na ile 
w tej chwili można tak pobieżnie się zorientować, 
wynika, że pewnie uda się wybudować niedużą liczbę 
mieszkań. W niektórych miejscowościach będzie to 
realne, a w niektórych nie będzie prawie wcale realne. 
Ja mogę powiedzieć, że wiem, jaki w niektórych mia-
stach jest zasób nieruchomości właśnie tych instytu-
cjonalnych, państwowych, takich, którymi zarządzają 
starostowie czy prezydenci miast. W kilku miastach 
bym to widział. Znam te tereny i jak patrzę na to, to 
nie widzę takich terenów, na których szybko moż-
na będzie realizować budownictwo mieszkaniowe, 
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(senator sprawozdawca J. Chróścikowski) Ja mam pytanie do pani minister takie sytuacyjne 
wręcz, ponieważ mamy świeże informacje, że pojawi-
ło się kolejne ognisko wirusa ASF na Lubelszczyźnie 
i w tym ognisku jest zarażonych prawie 2 tysiące 
świń. Ta ustawa ma jak gdyby pomóc rozwiązać ten 
problem, ale w związku z tym mam pytanie: czy to 
działanie w jakikolwiek sposób pomoże rozwiązać 
ten problem? Czy nie obawia się pani minister, że 
jednak kolejne działania, także i ta ustawa, w żaden 
sposób nie zahamują rozprzestrzeniania się tej cho-
roby? A o to pytają mnie często rolnicy, szczególnie 
z południowej Wielkopolski, gdzie hodowle trzody 
chlewnej są znaczącymi elementami produkcji w go-
spodarstwach rolnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie.
Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Otóż właśnie ta 

zmieniona ustawa, mamy nadzieję, jednak usprawni 
nasze działania. Ona właściwie wprowadza nowe obo-
wiązki, zakazy i nakazy. Jeśli będą one egzekwowane, 
to – mamy nadzieję, a nawet jesteśmy pewni – jed-
nak przyniosą jakiś skutek. Te nowe nakazy dotyczą 
głównie odstrzału sanitarnego i współpracy pewnych 
podmiotów przy prowadzeniu tego odstrzału. Jest 
np. możliwość prowadzenia odstrzału sanitarnego na 
terenie obszarów chronionych, czyli parków narodo-
wych, na terenie rezerwatów i w otulinach parków 
chronionych. Do tej pory to było niemożliwe. Przy 
czym chcę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko ASF, 
ale wszystkich chorób zakaźnych, m.in. grypy.

Jeśli chodzi o ASF, to tutaj mamy problem głównie 
właśnie z dzikami. W ocenie rolników i środowiska 
producentów rolnych trzody chlewnej odstrzał dzi-
ków jest mało skuteczny – tak wynika z obserwacji 
rolników. W ich ocenie nie mamy dobrej informacji 
na temat gęstości występowania dzików na terenie 
Polski. Dlatego wprowadzamy pewne obostrze-
nia i obowiązki dla kół myśliwskich, dla Polskiego 
Związku Łowieckiego, który będzie zobligowany do 
przekazywania m.in. wiarygodnych informacji co do 
liczby zwierzyny. Chodzi o to, żeby można było na 
odpowiednim poziomie planować odstrzał sanitarny.

Wprowadzamy również obowiązek dla myśliwych, 
podobny do tego, który był do tej pory w stosunku do 
rolników. W przypadku, kiedy znajdą padłego dzika, 
muszą o tym powiadomić przede wszystkim powiato-

dzeniu i po krótkiej dyskusji przyjęliśmy wniosek, 
aby przekazać Wysokiej Izbie prośbę o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Ta ustawa jest pilnie potrzebna, gdyż wprowadza 
przepisy, które dają możliwość zwalczania choroby 
afrykański pomór świń. Jest to oczekiwane przez 
rolników, szczególnie że ułatwia zwłaszcza w strefie 
zagrożenia, strefie, gdzie występuje afrykański pomór 
świń, odstrzał sanitarny, usprawnia wiele działań, 
jak również wprowadza przepisy, które nakładają na 
rolników obowiązek realizowania bioasekuracji, jak 
również na podmioty, które w to wchodzą.

Tak że w imieniu komisji proszę o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Jest dzisiaj z nami pani minister Ewa Lech, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawi stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Jeśli będą pytania.)

(Senator Jan Hamerski: Nie ma pytań.)
To znaczy, jak pani minister sobie życzy.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Nie ma. 

Nie ma.)
(Głos z sali: Ale dobry temat.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Jeśli jest taka konieczność.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Poślednik. Bardzo proszę.
Pani Minister, zapraszam panią na mównicę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(podsekretarz stanu E. Lech) datkowa, ustawa o finansach publicznych oraz usta-
wa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Są 4 zmiany. W pierwszej zmienianej ustawie, 
czyli w ordynacji podatkowej, wprowadzone są 2 
poprawki.

W art. 14b §5c doprecyzowuje się kwestię wy-
dania indywidualnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego. Jeżeli taka interpretacja była wcze-
śniej dokonana przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, to dyrektor nie musi robić tego po raz 
kolejny, tylko korzysta z wcześniej wydanej informa-
cji, oczywiście po usunięciu indywidualnych danych, 
które ona zawiera.

Druga zmiana, w art. 43, polega na tym, że uzu-
pełnia się przepisy dotyczące Rejestru Zastawów 
Skarbowych. Uściślenie polega na tym, że jest tu 
wprowadzana możliwość powierzenia prowadzenia 
Rejestru Zastawów Skarbowych organowi Krajowej 
Administracji Skarbowej innemu niż szef Krajowej 
Administracji Skarbowej. To uregulowanie obowiązu-
je od kilku dni, a dokładnie od 1 lipca obecnego roku.

Kolejna, trzecia poprawka to poprawka wprowa-
dzana w ustawie o finansach publicznych. Polega ona 
na tym, że w niektórych przypadkach – są tu podane 3 
takie przypadki – wyłącza się stosowanie art. 18 ust. 1 
ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. To są, tak jak powiedziałem, 3 rodzaje czyn-
ności finansowych. I jeżeli przekroczona jest kwota 
100 milionów zł… Jest propozycja, by wyłączyć wów-
czas tę opinię. Dlaczego? Niektóre z tych czynności 
finansowych muszą być zrealizowane bardzo szybko. 
Czasem mówimy nawet o godzinach czy minutach, 
w związku z czym praktycznie nie istnieje możli-
wość uzyskania takiej zgody. Stąd też jest tu taka 
propozycja.

Czwarta, ostatnia poprawka dotyczy zmiany 
art. 259 ustawy dotyczącej Krajowej Administracji 
Skarbowej. Proponuje się tu, by budżet dotyczący 
Krajowej Administracji Skarbowej wydzielić w bu-
dżecie państwa dopiero na rok 2019, a nie, tak jak 
było do tej pory, na rok 2018.

To są poprawki, które przewiduje przedłożenie. 
Na posiedzeniu komisji zostało ono omówione przez 
Biuro Legislacyjne. Biuro Legislacyjne przedstawiło 
2 propozycje poprawek. Są to poprawki porządkujące 
i ujednolicające tekst, które nie wpływają na meryto-
ryczność przedłożenia.

W dyskusji głos zabrało 2 senatorów. Byli to 
odpowiednio pan senator Czerwiński i pan senator 
Kleina. Pan senator Czerwiński zapytał o jedną z po-
prawek, które zaproponowało Biuro Legislacyjnej. 
Tak się złożyło, że w art. 43 wprowadza się §5. I oka-
zuje się, że w tym artykule obecnie będzie §1, 2, 3 
i 5, a nie będzie §4. Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że 
wynika to z tego, że była jakby podwójna noweli-

wego lekarza weterynarii, jak również zabezpieczyć 
tego dzika przed dostępem zwierząt i ludzi. Tak że to 
są takie podstawowe środki. Głównym rezerwuarem 
wirusa są dziki. I w tym kierunku zmierzamy.

Oczywiście mamy świadomość, że obawy pozo-
stałych dużych producentów, szczególnie w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce, 
są bardzo duże. Robimy wszystko, żeby ta ustawa 
pomogła nam jednak, poprzez rozszerzenie katalogu 
obowiązków, zwalczyć chorobę.

Również jest w tej ustawie możliwość, ale oczywi-
ście jako ostateczność, że powiatowy lekarz weterynarii 
lub wojewoda będzie mógł aktem prawa miejscowego 
zakazać na danym obszarze chowu i hodowli gatunków 
wrażliwych. To będzie ostateczność, ale będzie taka 
możliwość. Tak że myślę, że taka jest odpowiedź na 
pytanie pana senatora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Dziękuję.
Pani Minister, bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że pan senator Maciej Łuczak złożył 

sowie przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 573, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 573 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt, który omawialiśmy wczoraj, zmienia 3 

ustawy. Są to odpowiednio: ustawa – Ordynacja po-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



96

46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa,  

ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

(senator sprawozdawca J. Włosowicz) Proszę bardzo, oczywiście, ale nie z miejsca, musi 
pan podejść do mównicy. Bardzo proszę. Senator 
sprawozdawca już obszernie przedstawił treść tych 
zmian, ale bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedstawiamy rządowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przygotowana przez Ministerstwo Finansów no-
welizacja w zakresie przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa zakłada uporządkowanie relacji pomiędzy 
dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a szefem 
Krajowej Administracji Skarbowej poprzez eliminację 
konieczności automatycznego kierowania zapytań przez 
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypad-
kach, w których dysponuje on opinią szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do 
faktów związanych stricte z unikaniem opodatkowania.

Ujęte w projekcie regulacje wprowadzają ra-
cjonalizację wykorzystania zasobów kadrowych 
w odpowiednich komórkach Krajowej Informacji 
Skarbowej oraz komórkach obsługujących szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej poprzez usunię-
cie powielania wykonywania czynności w sprawach 
odpowiadających zagadnieniu, które było już przed-
miotem uzyskanej uprzednio opinii. Po drugie, jest 
uzupełnienie przepisów ordynacji podatkowej o de-
legację ustawową umożliwiającą powierzenie pro-
wadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych innemu 
niż szef Krajowej Administracji Skarbowej organowi 
Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy 
przyczynią się do usprawnienia obsługi systemu te-
leinformatycznego, w którym prowadzony będzie 
Rejestr Zastawów Skarbowych. 

Projekt ustawy przewiduje również, tak jak tutaj 
państwo zostali zapoznani, zmiany przepisów usta-
wy o finansach publicznych w zakresie wyłączenia 
udziału Prokuratorii Generalnej w wydawaniu opinii 
o projektach umów oraz jednostronnych czynności 
prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, je-
żeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekra-
cza kwotę 100 milionów zł. Proponowana regulacja 
przyczyni się do usprawnienia czynności związanych 
z wykonywaniem budżetu państwa, finansowaniem 
potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zarządza-
niem długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu 
państwa, koniecznością ich bieżącej, niezwłocznej 
realizacji. 

Projekt ustawy zakłada również nowelizację 
przepisów ustawy – Przepisy wprowadzające usta-

zacja, bo najpierw była nowelizacja, a później była 
nowelizacja nowelizacji. W związku z tym §4, który 
był wcześniej wpisany, nie zdążył zaistnieć, a został 
uchylony. Dlatego obecnie go nie ma, a jest §5. Pan 
minister odpowiedział, że oczywiście przyjmuje te 
uwagi i w kolejnej nowelizacji te zmiany na pewno 
nastąpią. Pan senator Kleina zabrał głos, mówił, że 
popiera tę ustawę, ale przejął poprawki legislacyjne, 
które chyba zamierza złożyć.

Na tym dyskusja się zakończyła. Pan przewodni-
czący Grzegorz Bierecki złożył wniosek o przyjęcie 
uchwały bez poprawek. W głosowaniu 6 senatorów 
głosowało za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
Komisja wnosi do Senatu o uchwalenie tego projek-
tu… Na tym zakończono dyskusję na temat ustawy. 
Żeby być precyzyjnym, dodam, że po głosowaniu, po 
dyskusji na temat ustawy pan senator Kleina zadał 
panu ministrowi jeszcze 2 pytania dotyczące bieżą-
cych problemów finansowo-podatkowych. Uzyskał 
precyzyjne odpowiedzi, po czym posiedzenie komisji 
zostało zakończone. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zdać ta-
kie pytanie? Nie widzę. Nie widzę chętnych, Panie 
Senatorze.

Dziękuję bardzo.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

Jedzie do nas pan minister Paweł Cybulski, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów… Jest już 
pan minister Cybulski? To zapraszamy.

Jest pan minister Cybulski. Witamy pana ministra.
Panie Ministrze, akurat właśnie pragnę zadać panu 

pytanie.
Czy w imieniu rządu pragnie pan zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Mówimy teraz, rozpatrujemy ustawę 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy 
o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

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

Paweł Cybulski: Może krótko, jeśli można…)
(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie.)
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46. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2017 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa,  

ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

(podsekretarz stanu P. Cybulski) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Akurat mam pytanie bardzo podobne do tego, które 
zadał poprzednik. Ja je uściślę. Otóż według ustawy 
o KAS organami KAS są: minister, szef KAS – ale 
w tym przypadku chyba nie będzie przekazywania 
zadania wyżej – ponadto dyrektor izby, naczelnik 
urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skar-
bowego, czyli podmioty terenowe, i jako jedyny 
podmiot, który jest pod szefem krajowej administra-
cji, jest wymieniony dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej. Po prostu innych organów nie ma. A więc 
skoro tutaj jest wskazany katalog zamknięty, bo słowo 
„organ”… Można by było wpisać, że jest powierzanie 
innemu podmiotowi – i wtedy byłby dowolny wybór. 
Ale skoro wskazało się, że to organowi KAS… a jed-
nocześnie tych organów jest 6, a w strukturze pod 
nieterenowymi jest tylko 1, to czy nie należałoby po 
prostu wpisać wprost tego dyrektora? No, chyba że 
chcecie państwo inny organ utworzyć…

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie? Nie widzę 

zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:

Nie do końca się zgodzę, że tych organów jest 6, bo 
organów izb administracji skarbowej jest 16. A więc 
tutaj jest możliwość delegowania tego innemu organo-
wi. I my w tym momencie zastosowaliśmy propozycję 
scedowania tego na organ, którym jest organ Izby 
Administracji Skarbowej w Szczecinie jako ten, któ-
ry jest najbardziej kompetentny do tych spraw i jest 
gotowy przejąć sprawy dotyczące Rejestru Zastawów 
Skarbowych. W związku z tym jest to podyktowane 
przede wszystkim pragmatyzmem, ale i jest to zgod-
ne z prawem i zgodne z tymi wszystkimi zapisami 
ustawowymi, jakie są w tej chwili. Tak więc ja tutaj 
nie widzę żadnej sprzeczności, co najwyżej chodzi 
tylko i wyłącznie o pragmatyzm działania, o skutecz-
ność działania, efektywność działania i o to, żeby ta 
administracja skarbowa działała na jak najwyższym 
poziomie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Ministrze…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, jeszcze 
raz, bo nie dosłyszałem. Kto ma być tym organem? 
Jaki to ma być organ?)

wę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakre-
sie przesunięcia wyodrębnionej części budżetowej 
Krajowej Administracji Skarbowej od dnia 1 stycz-
nia 2019 r. Zmiana ta usprawni funkcjonowanie 
Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze fi-
nansowoksięgowym oraz umożliwi zaprojektowanie 
kompleksowego budżetu Krajowej Administracji 
Skarbowej na rok 2019 w wyodrębnionej części bu-
dżetu państwa.

Wysoka Izbo, w imieniu rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej wnoszę o przyjęcie wymienionego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Włosowicz. Bardzo proszę.
Panie Ministrze… Panie Ministrze, musi pan wró-

cić na mównicę, bo pan senator sprawozdawca chce 
jeszcze o coś dopytać.

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Aha, przepraszam.)
Pan senator tak obszernie sprawozdawał, że wy-

daje się, iż ustawa nie ma przed panem żadnych ta-
jemnic. A jednak…

Proszę bardzo.

Senator Jacek Włosowicz:

Jednak tak.
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pytanie dotyczące zmiany 

w art. 43. Do tej pory, do 30 czerwca, było tak, że 
te rejestry prowadzili naczelnicy urzędów skarbo-
wych i przekazywali je do centralnego rejestru. Teraz 
tego centralnego rejestru nie ma, jest ten rejestr in-
formatyczny. I w tym art. 43 jest zapis o możliwo-
ści delegowania innemu… o możliwości powierze-
nia tej czynności komuś innemu niż szef Krajowej 
Administracji Skarbowej. Kogo rozumiemy przez to 
pojęcie „innemu”?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, jeszcze chwileczkę. Jeszcze pan 

senator Czerwiński zada pytanie.
Bardzo proszę.
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Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego…

(podsekretarz stanu P. Cybulski) czącej delegowania kierowców w sektorze transportu 
drogowego COM(2017)278; druk nr 576.

Wysoka Izbo, projekt tej opinii powstał na po-
siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Początkowo w wyniku tego posiedze-
nia miała powstać wyłącznie opinia, która byłaby 
kierowana w dialogu politycznym, czyli zwróciliśmy 
w tej pierwszej opinii uwagę tylko na zasadę pro-
porcjonalności. Jednakże w toku dyskusji z uwagi 
na wagę problemu, który dotyczy pracowników de-
legowanych z sektora transportowego… Tu pragnę 
Wysokiej Izbie przypomnieć, że parlament bardzo 
konsekwentnie wspiera ministerstwo infrastruktury 
i polski rząd w tym, żeby w jak najszerszym zakre-
sie regulacja rynku nie dotykała polskiego sektora 
transportowego. Niestety, w tej chwili te kolejne dy-
rektywy są jakby wymierzone w kraje, które nie do 
końca reprezentują tak wysoki poziom gospodarczy 
jak kraje starej Unii. My konsekwentnie temu się prze-
ciwstawiamy, tym bardziej że dyrektywa, o której 
mówimy, może doprowadzić w efekcie do upadku 
znacznej części gałęzi transportu drogowego, który 
świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej. 
Stąd oprócz opinii, którą skierowaliśmy w dialogu 
politycznym, proponujemy Wysokiemu Senatowi, już 
jako 2 komisje, Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisja Infrastruktury, przyjęcie 
opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości pro- o niezgodności z zasadą pomocniczości pro-
jektu dyrektywy.

W toku dyskusji podczas posiedzenia komisji na 
ten element w sposób szczególny zwrócił uwagę pan 
senator Obremski. Wypowiadali się także inni se-
natorowie. Gościem Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej był eurodeputowany Zdrojewski, 
który również stwierdził, że na forum Parlamentu 
Europejskiego strona polska jednoznacznie ma jedno 
zdanie razem z polskim rządem, że ta dyrektywa 
niekorzystnie wpłynie na rynek transportu w Polsce.

Zasięgaliśmy także opinii ministerstwa. Pan mi-
nister Szmit, obecny na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, stwierdził, że taka 
opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości może 
być istotnym wzmocnieniem politycznym w procesie 
negocjacyjnym polskiego rządu w toku negocjacji nad 
niniejszą dyrektywą.

W związku z tym komisje, zarówno Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej na swoim wczoraj-
szym posiedzeniu, jak i Komisja Infrastruktury oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, na 
wspólnym posiedzeniu jednogłośnie przyjęły projekt 
tej opinii, który przedkładam Wysokiemu Senatowi 
i proszę o poparcie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Jacek Włosowicz: Dyrektor Izby 
Administracji Skarbowej…)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej…
(Senator Jacek Włosowicz: …w Szczecinie.)
…w Szczecinie.
(Senator Jerzy Czerwiński: W Szczecinie, tak?)
W Szczecinie, tak. Zakładamy, że w Szczecinie. 

Jako ten organ kompetentny.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
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.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
niającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do 
wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz 
ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu 
do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE 
dotyczącej delegowania kierowców w sektorze trans-
portu drogowego COM(2017)278.

Przypominam, że projekt ten zawarty jest w druku 
nr 576, a sprawozdanie komisji – w druku nr 576 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Infrastruktury, senatora Ryszarda Majera, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej dotyczącego pro-
jektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości 
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu 
do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz 
ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do 
dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE doty-
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Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego…

(wicemarszałek M. Koc) w ramach ministerstwa, uczestniczymy w wielora-
kich działaniach na wielu płaszczyznach, zarówno 
na arenie europejskiej, Unii Europejskiej, ale też 
i w kontaktach bilateralnych, w ramach których 
informujemy i przekonujemy naszych europej-
skich partnerów, że przygotowany przez Komisję 
Europejską zestaw projektów, dyrektyw i rozporzą-
dzeń jest niekorzystny dla gospodarki europejskiej, 
a w sposób szczególny uderzy w takie państwa jak 
Polska, ale też i państwa wschodniej części kon-
tynentu europejskiego, generalnie w te państwa, 
w których transport drogowy odgrywa ważną rolę 
gospodarczą.

Za to, że Senat w sposób tak staranny i tak dobitny 
zajął się dzisiaj tą sprawą, chciałbym w imieniu pana 
ministra Andrzeja Adamczyka wyrazić Wysokiej 
Izbie głęboką wdzięczność. My jesteśmy w trakcie 
negocjacji w ramach zespołów roboczych, które zo-
stały powołane, aby negocjować pakiet mobilności, 
i można powiedzieć, że dyskusja toczy się tam na 3 
płaszczyznach.

Pierwszą płaszczyznę nazwałbym płaszczyzną 
fundamentalną. Chodzi o pytanie, czy generalnie te 
akty prawne, których projekty pojawiły się w obrocie, 
są zgodne z generalnymi, fundamentalnymi założe-
niami Unii Europejskiej o swobodzie przepływu to-
warów, swobodzie przepływu ludzi, kapitału i świad-
czenia usług. Otóż twierdzimy, że generalnie… Jest 
kilka projektów, ale te najważniejsze nie są zgodne. 
I to wielokrotnie, przy wielu okazjach wyrażaliśmy. 
I również ten głos Senatu, o ile on zostanie przyjęty, 
jest jakby w tym duchu dyskusji o pryncypiach, o za-
sadach funkcjonowania Unii Europejskiej.

Ale są jeszcze 2 inne płaszczyzny. Druga to płasz-
czyzna polityczna, a zatem płaszczyzna, w której bu-
dujemy koalicję na rzecz takich rozwiązań i takiego 
ostatecznego kształtu tych aktów prawnych, żeby 
one nie uderzały zarówno w polski transport, jak 
i transport, który pochodzi z innych krajów Europy 
Wschodniej czy Europy Zachodniej. Ale też chociaż-
by Irlandia, która również jest bardzo bliska naszemu 
stanowisku… I myślę, że jest duża szansa na to, że 
taką koalicję zbudujemy. Jest kilka dokumentów pod-
pisanych przez te państwa. Trwają ciągle rozmowy 
dyplomatyczne, zarówno w większych… czy w gru-
pie V4, czy też w innych zgrupowaniach. Trwają też 
rozmowy bilateralne.

Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z wi-
ceministrem transportu Republiki Litewskiej, który 
absolutnie potwierdził nasze wspólne stanowisko. 
Umówiliśmy się też, że będziemy się starali nakłaniać 
do tego, aby w trakcie dyskusji bardzo często sięgać 
po opinie ekspertów, gdyż one jasno, w oderwaniu 
też od politycznych kontekstów, obiektywnie mają 
pokazać, jak szkodliwe i jak niedobre dla europejskiej 
gospodarki będą te rozwiązania.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Ryszarda 
Majera.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, czy jedna lub druga komisja 

miały może jakieś informacje, czy w innych parla-
mentach toczą się podobne dyskusje na temat opinii 
tego rodzaju, czy nie? Czy mieliście w ogóle jakieś 
sygnały na ten temat?

Senator Ryszard Majer:
Tak, mieliśmy informację. W procesie… Chyba 

żaden z parlamentów nie zastosował jeszcze żółtej 
kartki, ale parlamenty mają czas generalnie do po-
czątku września, więc jeszcze wszystko się może wy-
darzyć. Ale jeden z krajów Beneluksu wystosował 
w dialogu politycznym uwagi do tej dyrektywy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu opinii?
Jest pan minister Jerzy Szmit, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sprawa wspierania polskiego transportu na rynku 

europejskim jest jednym z najważniejszych zadań, 
jakie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
stawia sobie od początku naszego działania, czyli od 
wyborów w roku 2015.

Pan minister Andrzej Adamczyk i my, pod-
sekretarze oraz sekretarze stanu, funkcjonujący 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) tych rozwiązań, tych propozycji Komisji Europejskiej 
w takim kształcie, w jakim one dzisiaj są przygotowa-
ne, byłoby bardzo niekorzystne dla polskiego sektora 
transportowego.

Negocjacje mają różne etapy. Myślę, że jesteśmy 
jeszcze na tym etapie, na którym strony prezentują 
swoje stanowiska, swoje racje i szukają uzasadnienia 
tych stanowisk. Negocjacje rozpoczęły się w czerwcu, 
teraz jest przerwa wakacyjna i zostaną wznowione 
gdzieś w drugiej połowie września. Na razie są to 
dyskusje w tzw. grupach roboczych, a więc jeszcze 
nie na poziomie politycznym, tylko – powiedział-
bym – eksperckim, ale też urzędniczym… może nie 
eksperckim, a urzędniczym. My chcemy dołączyć 
właśnie ten walor ekspercki. Wykonaliśmy już m.in. 
taką pracę, że Instytut Transportu Samochodowego 
zlecił i opracował raport, którego autorami jest trzech 
ekonomistów: profesor Raczkowski z Polski, profe-
sor Laroche z Francji i profesor Schneider z Austrii. 
W raporcie pokazano, jakie konsekwencje dla gospo-
darki europejskiej miałoby wprowadzenie propozycji, 
które są zapisane w rozporządzeniach i dyrektywach. 
Raport pokazuje jednoznacznie… Rozprawia się z po-
jęciem dumpingu socjalnego, którym się szermuje, 
jeżeli chodzi o uzasadnienia. Czyli chodzi o to, że 
Polska i inne kraje świadomie utrzymują niski poziom 
życia, niskie zarobki kierowców w ogóle w sektorze, 
aby poprawiać konkurencyjność naszych usług. To 
nie jest prawdą.

Dzisiaj wysokość zarobków nie jest problemem 
wśród polskich kierowców. Są inne problemy, cho-
ciażby taki problem, który absolutnie dostrzegamy, 
że jedynie niewielka część wynagrodzeń jest oskład-
kowana i będzie wchodziła w fundusz emerytalny, 
czy chociażby sprawy związane ze zwolnieniami 
lekarskimi, czy z urlopami. Niestety regułą jest to, 
że minimalna płaca jest podstawą wynagrodzenia, 
a reszta to różne dodatki, delegacje, co też oczywiście 
niesie ze sobą różne konsekwencje. I na ten temat 
jesteśmy gotowi rozmawiać. Rozmawiamy też na ten 
temat w kraju. Na jutro jest przewidziane kolejne 
spotkanie między pracodawcami a związkowcami 
w ramach zespołu trójstronnego, w którym staramy 
się znaleźć takie rozwiązanie, żeby ta podstawa, która 
jest oskładkowana i wchodzi też oczywiście w wy-
miar emerytury, była wyższa. Chcemy też pokazać, 
że Polska nie jest krajem, w którym stosuje się dum-
ping socjalny. Wręcz przeciwnie, rząd przedstawia 
bardzo konkretne rozwiązania, którymi staramy się 
zadać kłam tym opiniom. Na pewno przyjdzie taki 
czas, że trzeba będzie szukać kompromisu, jednak 
myślę – i takie stanowisko prezentujemy – że to 
kompromisowe rozwiązanie powinno zostać zapro-
ponowane przez drugą stronę, przez tych, którzy dzi-
siaj proponują rozwiązania dla nas nie do przyjęcia. 
I to jest być może strategia, która okaże się słuszna. 

Trzecia płaszczyzna to płaszczyzna dyskusji me-
rytorycznej, a zatem ta płaszczyzna, w przypadku 
której mówimy już konkretnie o rozwiązaniach, 
o konsekwencjach rozwiązań proponowanych w przy-
gotowywanych aktach prawnych.

Szanowni Państwo, podsumowując, chciałbym 
powiedzieć, że jesteśmy w toku bardzo trudnych – 
podkreślam: naprawdę bardzo trudnych – negocjacji. 
Duże kraje Unii Europejskiej, szczególnie Francja, 
Niemcy – myślę, że niestety Francja jest tutaj lide-
rem – będą dążyły do maksymalnego przeforsowania 
kształtu tych aktów prawnych zgodnego z przedło-
żonymi projektami. One zostały też w ostatnim mo-
mencie zmienione. Mam nadzieję, że uda nam się, po 
pierwsze, przekonać część państw, które się wahają, 
a po drugie, wzmocnić te siły i te państwa, które 
podobnie jak my stawiają sprawę… Bo przecież nie 
jest to jedynie sprawa polska, tylko jest to sprawa na-
prawdę kilkunastu krajów europejskich. Mam nadzie-
ję, że uda się wynegocjować taki kształt ostateczny, 
który nie będzie zagrożeniem dla funkcjonowania 
polskiego transportu na obszarze Unii Europejskiej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? 
Pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Panie Ministrze, bardzo mnie interesuje, także za-

wodowo, to zagadnienie. Chciałbym zapytać, czy rząd 
polski rozważa możliwość wyjścia z jakąś kompro-
misową koncepcją w stosunku do tego, co proponują 
Francja czy inne kraje w tej sprawie, bo wiemy, że dla 
wielu stron jest to bardzo trudny problem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Panie Marszałku, 

jesteśmy w takiej oto sytuacji: generalnie przyjęcie 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) wiedzi. Otóż, Wysoki Senacie, postulat, który został 
sformułowany przez pana Jeana-Claude’a Junckera, 
przewodniczącego Komisji Europejskiej – taka sama 
płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu – jest 
tak jakby wytyczną, która ma się stać rzeczywistością 
w transporcie międzynarodowym. Ta sama płaca za 
tę samą pracę w tym samym miejscu. Ale gdybyśmy 
chcieli odpowiedzieć w tym samym duchu i przed-
stawić myśl pana senatora, powiedzielibyśmy tak: ta 
sama płaca za tę samą pracę u tego samego pracodaw-
cy. I też możemy takie hasło wprowadzać do debaty 
politycznej i publicystycznej. Myślę, że parlamenty 
krajów są dobrym miejscem do tego, żeby po prostu 
w ten sposób rozmawiać. To jest to miejsce, w którym 
kształtowane są opinie, a więc można dyskutować 
o takiej wytycznej, która mówi o tej samej płacy za 
tę samą pracę u tego samego pracodawcy. Tak by to 
wyglądało, gdybyśmy wzięli pod uwagę głos pana 
senatora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Kiedy pojawiły się te projekty, przeciwko którym 
protestujemy? Czy one mają jedynie charakter, na-
zwałbym to, ekonomiczny, czy też jest jeszcze jakieś 
inne podłoże występowania z takimi projektami? Czy 
to jest jakaś reperkusja, odpowiedź na nasze czy ja-
kieś inne działania?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

O tym, że są przygotowywane różne zmiany, któ-
re będą dotyczyły sfery transportu, mówiło się 
w Komisji Europejskiej, zresztą nie tylko się mówiło. 
Nie były to przecież przygotowania wykonywane, 
powiedziałbym, w ukryciu. Było jasne od wielu mie-
sięcy, że takie rozwiązania są przygotowywane. My 
jako rząd uczestniczyliśmy w różnych takich spotka-
niach, w ramach których badano nasze nastawienie do 
propozycji, które gdzieś tam się pojawiały i które były 
dyskutowane. Bardzo konsekwentnie prezentowali-

Zobaczymy. Jest w to zaangażowanych 28 krajów. 
Wielka Brytania angażuje się trochę słabiej, ale spo-
śród 27 krajów każdy trochę inaczej patrzy na ten 
problem. Część państw, o których mówię, ma bardzo 
zbliżone stanowisko, część ma pewne wątpliwości, 
a część ma zupełnie przeciwstawne stanowisko, 
o czym wspomniał pan senator w swoim wystąpieniu. 
Jeden z krajów Beneluksu zaprotestował przeciwko 
tym rozwiązaniom, tyle że ten protest idzie tak jakby 
w zupełnie inną stronę niż nasze stanowisko. Oni mó-
wią, że wręcz przeciwnie, trzeba jeszcze te wymogi 
socjalne podnosić, i uważają, że to jest prawidłowe 
rozwiązanie. Tak więc funkcjonujemy w trudnym, 
bardzo złożonym środowisku i musimy znaleźć w nim 
najlepsze dla nas rozwiązanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bonkowski. Proszę.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Od pew-

nego czasu Unia i niektóre kraje, Niemcy zwłaszcza, 
naciskają, żeby polskim kierowcom podnieść wyna-
grodzenie do stawek niemieckich. Przecież to są pol-
skie firmy transportowe. Ci ludzie pracują w Polsce, 
tyle że są w delegacji. Jeśli oni mają czelność su-
gerować, ile my mamy płacić Polakom w polskich 
firmach, to może wypadałoby im zaproponować, żeby 
w Kauflandzie, Lidlu i wielu niemieckich firmach też 
płacili Polakom, którzy pracują w tych sieciowych 
sklepach, według niemieckich, porównywalnych sta-
wek. Krótka piłka.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, czy pan zechce się odnieść do 

tej wypowiedzi?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
No tak, to jest wypowiedź, która… Pan senator 

podniósł problem, który wielokrotnie podnoszony 
był w dyskusjach i politycznych, i publicystycznych, 
a także w rozmowach, które prowadzimy przecież 
nieustannie w naszym otoczeniu. Skomentuję to 
w sposób następujący. No, może nie tyle skomentuję, 
ile postaram się nadać nieco inny wymiar tej wypo-
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu…
(Senator Alicja Zając: Zgłasza się pan senator.)
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator 

Obremski, Pani Marszałek.)
(Senator Jarosław Obremski: Ja krótko.)
Proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Sprowadzając do absurdu doktrynę Junckera – 

chodzi o taką samą płacę za tę samą pracę w tym 
samym miejscu – można powiedzieć, że każdy z nas, 
kto jedzie na delegację do Brukseli, powinien mieć 
płacone co najmniej tyle co europosłowie. Przecież 
to jest zły pomysł.

Chcę zwrócić uwagę na to, że my przegrywamy 
pewne rzeczy lobbingowo. To nie jest kwestia rzą-
du. To jest kwestia szeroko pojętych grup przedsię-
biorców, którzy powinny pilnować pewnych rzeczy. 
Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie Polacy wchodzą 
na rynek dynamicznie, gdzie zajmujemy jakiś nisze, 
tam mamy sukcesy. Takie sukcesy były na pewno na 
rynku usług i przy tym, powiedziałbym, podzbiorze 
związanym z transportem.

Potem uruchamia się lobby tych, którzy trosz-
kę na tym tracą. Oni natychmiastowo uruchamiają 
Brukselę, na początku często na niskim poziomie 
urzędniczym, a my później mamy taki problem, że 
cały czas musimy się bronić. Uważam, że to jest dosyć 
duży kłopot. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o trans-
port. Można mówić także o kilku innych sytuacjach, 
gdzie znaleźliśmy swoją niszę i dostaliśmy po łapach. 
To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Jesteśmy w pewnym absurdzie 
politycznym, ponieważ tak naprawdę możemy pro-
testować, negocjując albo odwołując się do zasady 
pomocniczości, mimo że takie decyzje często są dla 
nas bardzo złe. Uważam, że interpretacja tego, co jest 
zgodne z zasadą pomocniczości, często jest sprzecz-
na z tym, jak zdroworozsądkowo rozumiemy zasadę 
pomocniczości. I to też jest, według mnie, bardzo 
duży problem.

Tak zwany dumping socjalny to jest termin wymy-
ślony po to, żeby nie wprowadzać jednolitego rynku 
usług socjalnych w całej Europie, co oczywiście było-
by w sprzeczności z zasadą pomocniczości. Aż takie 

śmy negatywne stanowisko wobec tych rozstrzygnięć, 
które były tam przygotowywane. Ta płaszczyzna nie 
jest i nie była jedyną płaszczyzną tej dyskusji.

Druga płaszczyzna związana jest z decyzjami 
poszczególnych państw, przede wszystkim Niemiec 
i Francji, ale i kilku innych krajów. Kraje te swo-
imi decyzjami zaczęły wprowadzać płacę mini-
malną w transporcie, która miała obejmować nie 
tylko pracowników francuskich, niemieckich czy 
austriackich, ale i tych, którzy wykonują usługi 
transportowe na obszarze tych państw. Chodzi 
tu o ustawę MiLoG w Niemczech, tzw. ustawę 
Macrona we Francji czy inne tego typu prawa. 
Jedną z prób zatrzymania tej fali fragmentaryza-
cji rynku transportowego były wnioski do Komisji 
Europejskiej. Komisja nie była bierna i zgłosiła do 
trybunału sprawiedliwości wnioski o rozpatrzenie 
decyzji, które podejmowały poszczególne rządy, 
pod kątem ich zgodności z prawem europejskim 
i z traktatami europejskimi. Komisja Europejska 
wnioski zgłaszała, ale nie były one ostatecznie… 
To było takie sondowanie, które niestety nie dopro-
wadziło do wydania ostatecznego wyroku.

Dzisiaj można powiedzieć tak. Wydawało się, 
iż projekty rozporządzeń i dyrektyw Komisji 
Europejskiej, które pojawią się w oficjalnym obie-
gu, będą w jakimś sensie kompromisowe. Niestety 
w ostatniej chwili, tuż przed ich ogłoszeniem, na-
stąpiła dosyć znaczna zmiana ich treści. W efekcie 
to, co zostało wprowadzone do obiegu jako oficjalne 
stanowisko Komisji Europejskiej, jest tak napraw-
dę odzwierciedleniem poglądów Francji i Niemiec 
w tym zakresie. I dlatego to jest takie trudne. Mamy 
dosyć poważny – to jest bardzo duży eufemizm – 
problem.

Mówię o tym… Bardzo dziękuję za to pytanie, 
bo odpowiedź na nie pozwala przedstawić państwu 
cały złożony, naprawdę bardzo złożony, kontekst 
tego zagadnienia. Transport stał się dla Polski bar-
dzo ważną gałęzią gospodarki, co nie uszło uwadze 
rynków zachodnich. Świadomość tego, że kraje spoza 
tego starego grona członków Unii Europejskiej co-
raz bardziej przejmują ten rynek, wykonują te usługi 
transportowe… To stało się dla nich, jak to się mówi 
czasami, solą w oku. Związki zawodowe niemieckie 
i francuskie napierają na swoje rządy w tej sprawie. 
Prezydent Republiki Francuskiej, który wygrał wy-
bory, jest autorem… To nie jest przypadkowa zbież-
ność nazwy. To jest właśnie ta ustawa, którą przy-
gotowywał i prowadził obecny prezydent Republiki 
Francuskiej. To jest też rodzaj jego mandatu poli-
tycznego i on będzie chciał wprowadzać te przepisy 
w życie. W tym trudniejszej jesteśmy sytuacji, co 
mówię z pełną otwartością.
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(senator J. Obremski) ności będzie istotnym elementem wzmacniającym 
polski rząd w negocjacjach w Brukseli. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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.

Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do jutra do 
godziny 9.00.

Zaczniemy obrady od wystąpienia rzecznika praw 
dziecka, a potem będą głosowania. Dziękuję bardzo.

ujednolicenie na pewno nie byłoby zgodne z traktatem 
lizbońskim. Według mnie bardzo niebezpieczna jest 
ta tendencja, że w Europie free market jest zastępowa-
ny przez single market. To jest jakaś wielka tęsknota 
za ujednoliceniem, które według mnie jest kłopotem 
w rozwoju Unii Europejskiej.

Do tego dochodzi jeszcze jeden element. Pan mi-
nister o tym tutaj nie wspomniał, ale na posiedzeniu 
komisji mówił o biurokratycznej mitrędze, którą będą 
musieli spełniać właściciele firm transportowych, 
licząc te wszystkie elementy, które są składowymi 
socjalnymi w poszczególnych krajach.

Na koniec chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że 
to jest na tyle dobry projekt, że w Senacie powinna 
być co do niego zupełna zgodność. Głos jednomyśl-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 28)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Ma-
ria Koc, Michał Seweryński i Adam Bielan oraz 

marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: Informacja o działalności 
Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami 
o stanie przestrzegania praw dziecka.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 466.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował 

do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapozna-
ła się z informacją na posiedzeniu w dniu 30 maja 
2017 r., a Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – w dniu 
5 lipca 2017 r. Komisje poinformowały o tym mar- r. Komisje poinformowały o tym mar- Komisje poinformowały o tym mar-
szałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka. 
Panie Ministrze, witamy bardzo serdecznie.

Bardzo proszę pana rzecznika o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji. Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Dzień dobry.
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
Złożona Wysokiej Izbie zgodnie z dyspozycją 

art. 12 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka 
za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania 
praw dziecka przedstawia szczegółowy opis podjętych 
przez rzecznika praw dziecka w ubiegłym roku dzia-
łań i czynności. Ich celem było wykonanie nałożonych 
prawem na instytucję Rzecznika Praw Dziecka zadań 
w obszarze ochrony praw dziecka i dobra dziecka.

W 2016 r. rzecznik kontynuował systemową ana-
lizę problemów dotyczących dziecka i rodziny, jak 
również działania promujące i upowszechniające pra-
wa dziecka i metody ich ochrony. W tym zakresie, 
tak jak w latach poprzednich, rzecznik praw dziecka 
współpracował z organizacjami pozarządowymi, 
uczelniami wyższymi i innymi podmiotami działa-
jącymi na rzecz ochrony praw dziecka.

W 2016 r. do Biura Rzecznika Praw Dziecka 
wpłynęło łącznie 46 tysięcy 213 spraw – ponadczte-
roipółkrotnie więcej niż w roku 2008, kiedy miałem 
zaszczyt objąć ten urząd. Od 2013 r. liczba podejmo-
wanych interwencji pozostaje na zbliżonym poziomie. 
Rzecznik praw dziecka w 2016 r. skierował do mi-
nistrów, organów i instytucji ogółem 154 wystąpie-
nia o charakterze generalnym. W 295 przypadkach 
uznałem, że istnieje zagrożenie dla dobra dziecka 
w toczących się postępowaniach sądowych, dlatego, 
korzystając z ustawowych kompetencji, zgłosiłem 
udział rzecznika praw dziecka w postępowaniu sądo-
wym, gdzie rzecznik brał udział na prawach równych 
prokuratorowi.

Ważnym elementem działalności rzecznika praw 
dziecka jest podejmowanie czynności kontrolnych. 
Łącznie w 2016 r. rzecznik przeprowadził 217 kon-
troli. Koncentrowały się one w 3 obszarach. Pierwszy 
z nich to kontrole przeprowadzone m.in. w placów-
kach pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, placówkach edukacyjnych i pod-
miotach leczniczych. Były one następstwem sygnałów 
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówek, 
a także prowadzone były z własnej inicjatywy rzecz-
nika. Drugi obszar to kontrole, które obejmowały 
miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Trwają one 
także teraz, w tym roku. I trzeci obszar to kontrola 
dotycząca badania akt sądowych w zakresie orzekania 
przez sądy o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 
Prowadzona ona była w następstwie opublikowania 
przez ministra sprawiedliwości informacji pod ty-
tułem „Uniemożliwienie odbierania dzieci z powo-
du biedy – projekt przyjęty przez Radę Ministrów”. 
Informacja resortu jednoznacznie wskazywała, że 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(rzecznik M. Michalak) dzieci z solariów, zażywania substancji psychoaktyw-
nych, tzw. dopalaczy, braku biegłych na etapie po-
stępowań sądowych zainicjowanych odwołaniem od 
orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności oraz bezpieczeństwa procedur 
medycznych.

Przechodząc do omówienia obszaru ochrony praw 
dziecka do wychowania w rodzinie, pragnę podkre-
ślić, że nadal jest tu największa liczba spraw wpływa-
jących do rzecznika. W 2016 r. było to 23 tysiące 596 
przypadków, co stanowiło ponad połowę wszystkich 
spraw, które wpłynęły do rzecznika w omawianym 
roku. Podejmując interwencje, rzecznik zwracał się 
do organów i instytucji o udzielenie informacji lub 
podjęcie działań m.in. w sprawach dotyczących: re-
alizacji prawa dziecka do obojga rodziców; realizacji 
kontaktów dziecka z rodzicami; realizacji orzeczeń są-
dowych; małych dzieci w systemie pieczy zastępczej; 
procedury wysłuchania małoletnich; reprezentacji 
dziecka w procesie; prawa dziecka do poznania tożsa-
mości; postępowania o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 
małoletnich matek w placówkach; wsparcia rodziny 
biologicznej przeżywającej trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; odbierania 
dzieci z powodu ubóstwa rodziców; określania pro-
cedur w postępowaniu rodzinnym wykonawczym; 
przestrzegania praw dzieci umieszczonych w sys-
temie pieczy zastępczej; ochrony prawa dziecka do 
prywatności; ochrony praw dziecka w procedurze 
adopcyjnej oraz funkcjonowania placówek wsparcia 
dziennego. W wielu sprawach indywidualnych w ra-
mach ustawowych kompetencji rzecznik inicjował 
postępowania przed sądem, a także przystępował do 
postępowań już toczących się.

W zakresie ochrony prawa dziecka do godzi-
wych warunków socjalnych w 2016 r. do rzecznika 
praw dziecka zgłoszono ogółem 3 tysiące 831 spraw. 
Rzecznik badał sprawy indywidualne oraz występo-
wał do właściwych organów i instytucji w sprawach 
dotyczących m.in.: bezdomności dzieci; świadcze-
nia wychowawczego; świadczenia rodzicielskiego; 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych; odbywania 
kary pozbawienia wolności przez skazanych z art. 209 
kodeksu karnego w systemie dozoru elektronicznego; 
ochrony danych osobowych dzieci adoptowanych; 
procedury przyznawania świadczeń rodzinnych; 
orzekania o niepełnosprawności; niewystarczającej 
liczby lokali socjalnych; konfliktów sąsiedzkich; 
ochrony wizerunku małoletnich; bezpieczeństwa na 
placach zabaw; ulg przejazdowych w komunikacji 
zbiorowej dla dzieci i młodzieży.

W obszarze ochrony prawa dziecka do nauki 
w 2016 r. do rzecznika praw dziecka zgłoszono ogółem 
6 tysięcy 980 spraw. Dotyczyły one m.in.: rekrutacji 
do przedszkoli i szkół; oceniania uczniów; konkursów 

w 61 przypadkach jedyną przyczyną orzeczenia 
o umieszczeniu dzieci poza rodziną biologiczną były 
złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny. Analiza 
wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości akt 
sądowych w żadnej ze spraw nie potwierdziła tego, 
że ubóstwo rodziców było wyłącznym powodem 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W 2016 r. rzecznik praw dziecka uczestniczył 
w opiniowaniu 46 projektów aktów prawnych, a także 
wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Sejmu 
i Senatu, w posiedzeniach komisji i podkomisji par-
lamentarnych, na których poruszane były lub przed-
miotem których były zagadnienia związane z ochroną 
praw dziecka.

W ramach upowszechniania praw dziecka uczest-
niczyłem w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, gosz-
cząc ich w biurze, a także spotykając się z nimi w róż-
nych miastach w Polsce, m.in. w szkołach, szpitalach, 
przedszkolach, miejscach wypoczynku czy innych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W spo-
tkaniach tych łącznie wzięło udział mniej więcej 57 
tysięcy dzieci.

Honorowym patronatem rzecznika praw dziecka 
zostało objętych w 2016 r. 275 wydarzeń i inicjatyw 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, pla-
cówki naukowe oraz organy administracji państwo-
wej.

Złożona Wysokiej Izbie informacja obejmuje 5 
głównych obszarów działania na rzecz ochrony naj-
młodszych, wynikających z ustawy o Rzeczniku 
Praw Dziecka. Są to: prawo do życia i ochrony zdro-
wia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do go-
dziwych warunków socjalnych, prawo do nauki oraz 
prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem lub innym 
złym traktowaniem. W treści dokumentu szczegóło-
wo odniosłem się do wspomnianych kwestii. Proszę 
pozwolić na jedynie syntetyczne ujęcie i zasygnali-
zowanie najważniejszych działań podjętych przez 
rzecznika praw dziecka w 2016 r.

Jeśli chodzi o ochronę prawa dziecka do życia 
i ochrony zdrowia, to do rzecznika praw dziecka zgło-
szono ogółem 5 tysięcy 389 spraw. Rzecznik badał 
sprawy indywidualne oraz zwracał się do właściwych 
organów i instytucji o podjęcie działań lub udzielenie 
informacji w sprawach dotyczących m.in: dostępno-
ści lekarzy specjalistów, stanu zdrowia jamy ustnej 
dzieci i młodzieży, organizacji opieki zdrowotnej nad 
populacją wieku rozwojowego, dostępności nowo-
czesnego leczenia, ochrony dzieci przed zakażeniem 
wirusem HIV, opieki medycznej podczas porodu, 
szczepień ochronnych, kosztów leczenia, standardów 
pediatrycznych, depresji poporodowej, ochrony życia 
i zdrowia dzieci nienarodzonych, korzystania przez 
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(rzecznik M. Michalak) W ramach podejmowanych działań na rzecz dzie-
ci rzecznik ściśle współpracował m.in. z prezyden-
tem Rzeczypospolitej Polskiej, obiema izbami parla-
mentu, rzecznikiem praw obywatelskich, Najwyższą 
Izbą Kontroli, generalnym inspektorem ochrony 
danych osobowych, rzecznikiem praw pacjenta czy 
Komendą Główną Policji, a także brał udział, jako 
instytucja zapraszana, w pracach międzyresorto-
wego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania 
Handlowi Ludźmi.

Współpraca z poszczególnymi organami władzy 
państwowej, przedstawicielami samorządów, organi-
zacji pozarządowych oraz przedstawicielami świata 
nauki odbywała się również w ramach powołanych 
przez rzecznika zespołów problemowych, tj. zespo-
łu do spraw opracowania standardów adopcyjnych, 
zespołu do spraw opracowania standardów mediacji 
szkolnej i rówieśniczej, zespołu do spraw usamodziel-
niania wychowanków pieczy zastępczej, młodzie-
żowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla 
nieletnich i zakładów poprawczych oraz zespołu do 
spraw alimentów powołanego wspólnie z rzecznikiem 
praw obywatelskich.

W ubiegłym roku pracę kontynuowała powołana 
przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Rodzinnego, której zadaniem jest całościowa 
analiza funkcjonowania przepisów prawa pod ką-
tem zabezpieczenia dobra dziecka, wzmocnienia jego 
podmiotowości oraz nowego spojrzenia na filozofię 
odpowiedzialności rodzicielskiej, relacji osobistych 
i rodzinnych z dzieckiem oraz sytuacji wychowaw-
czych. Właśnie dzisiaj odbywa się posiedzenie komi-
sji kodyfikacyjnej.

Ważnym elementem działalności rzecznika praw 
dziecka było kontynuowanie ogólnopolskich kampa-
nii społecznych. Pierwszą z nich jest kampania spo-
łeczna „Odwaga ratuje życie”, której zadaniem było 
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na to, że odwaga 
to przede wszystkim umiejętność podejmowania mą-
drych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, od-
powiedzialność za siebie i za innych. Nieprzerwanie 
od 2013 r. prowadzona jest także, już jako ruch spo-
łeczny, kampania dotycząca przemocy wobec dzieci 
„Reaguj. Masz prawo”. Jej celem jest zmiana biernej 
postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz 
zmniejszanie społecznego przyzwolenia na stosowa-
nie przemocy wobec dzieci. W tym miejscu jedynie 
zasygnalizuję, że reakcja na przemoc wobec dzieci 
jest nie tylko prawem – 13 lipca 2017 r. stała się obo-
wiązkiem, jest tu groźba sankcji karnej w postaci 
pozbawienia wolności do lat 3.

W 2016 r. miały również miejsce liczne konkursy 
rzecznika praw dziecka, m.in. na najlepszą pracę ma-
gisterską i doktorską odnoszącą się do tematyki praw 
dziecka czy konkurs dla lokalnych telewizji „To nas 
dotyczy” dotyczący ochrony praw dziecka.

przedmiotowych; wsparcia dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szko-
łach; pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dostępu 
do podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku; 
nierównego traktowania i dyskryminacji; zdrowia 
psychicznego, cyberprzemocy i samobójstw uczniów; 
przestrzegania prawa dziecka i ucznia w szkole; wpły-
wu konfliktu okołorozwodowego na sytuację szkol-
ną dziecka; bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu 
i w szkole; ubezpieczenia ucznia w szkole; działalno-
ści rady rodziców; pobytu w placówce dziecka prze-
wlekle chorego; odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli; dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli, 
w tym dzieci z niepełnosprawnościami; finansowania 
jednostek systemu oświaty; bezpieczeństwa dzieci 
podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez 
podmioty prywatne; funkcjonowania młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych; funkcjonowania placó-
wek wsparcia dziennego; organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieży; organizacji szkolnych zawo-
dów sportowych; funkcjonowania polskich szkół na 
Litwie; funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży 
z innych państw.

W obszarze prawa dziecka do ochrony przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demorali-
zacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem 
w 2016 r. do rzecznika praw dziecka zgłoszono ogó-
łem 4 tysiące 972 sprawy. Dotyczyły one m.in.: za-
niedbywania i przemocy w środowisku domowym; 
przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej; prze-
mocy rówieśniczej; przemocy w szkołach, przedszko-
lach, żłobkach oraz innych formach opieki; przemocy 
w placówkach o charakterze wychowawczym, socjo-
terapeutycznym i resocjalizacyjnym; niegodziwego 
traktowania.

W informacji o działalności rzecznika praw 
dziecka za 2016 r., jak państwo na pewno zauważy-
li, wyodrębniony został nowy rozdział poświęcony 
ochronie praw dziecka w aspekcie międzynarodo-
wym. Postanowiłem wyszczególnić to zagadnie-
nie z uwagi na specyfikę i złożoność tych spraw. 
W głównej mierze wnioski do rzecznika o inter-
wencję i działania podejmowane z urzędu dotyczyły: 
ochrony praw małoletnich cudzoziemców na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej; ochrony praw małoletnich 
obywateli polskich zamieszkałych za granicą; oraz 
międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich. Na 
arenie międzynarodowej rzecznik praw dziecka po-
dejmował również działania na rzecz ochrony praw 
dziecka w ramach współpracy z Europejską Siecią 
Rzeczników Praw Dziecka – ENOC oraz poprzez 
współpracę z przedstawicielami instytucji europej-
skich i międzynarodowych.
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(rzecznik M. Michalak) przedszkolnych. Jednocześnie zakłada wprowadze-
nie podziału na podstawową i specjalistyczną opiekę 
stomatologiczną dla dzieci, aby każde dziecko miało 
dostęp do wybranego lekarza podstawowej opieki 
stomatologicznej, który w razie potrzeby skieruje je 
do specjalisty.

Jednocześnie zarządzeniem prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 27 czerwca 2016 r., zmieniają-
cym zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie 
stomatologiczne, wprowadzono proponowane od 
wielu lat przez rzecznika praw dziecka rozwiązanie, 
a mianowicie współczynnik korygujący nieprawi-
dłową, niską wycenę procedur stomatologicznych 
dla dzieci. Ten współczynnik wynosi 1,2. On jest 
jeszcze za mały, ale to już jest pewien krok. To roz-
wiązanie umożliwia zwiększenie odsetka leczonych 
dzieci przy jednoczesnym zmniejszaniu zadłużenia 
ośrodków ukierunkowanych na leczenie wyłącznie 
dzieci i młodzieży.

Zgłaszane przez rzecznika praw dziecka po-
stulaty dotyczące konieczności dokonania zmian 
w sposobie i poziomie finansowania opieki nad 
najmłodszymi pacjentami przyczyniły się do 
tego, że Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji włączyła do planu taryfikacji na rok 
2017 obszar świadczeń w lecznictwie szpitalnym, 
dotyczących leczenia chorób dzieci. Skupiał on 
łącznie ponad 2% wydatków ponoszonych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świad-
czeń w rodzaju „leczenie szpitalne”. Analizie 
poddane zostaną rzeczywiste koszty ponoszone 
przez świadczeniodawców na realizację świadczeń 
przeznaczonych dla pacjentów do osiemnastego 
roku życia. Dokonany również zostanie przegląd 
rozwiązań systemowych w tym zakresie w innych 
krajach. Agencja ogłosiła także rozpoczęcie po-
stępowania prowadzonego na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych w zakresie pozyskiwania 
danych finansowo-księgowych za rok 2015 w rodza-
ju „rehabilitacja lecznicza”. Stanowi to odpowiedź 
na skierowany przez rzecznika praw dziecka do 
ministra zdrowia postulat o konieczności ponownej 
wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji ogólno-
ustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci. 
Postulaty rzecznika oczywiście dotyczą doszaco-
wania tych procedur, nie tylko przeszacowania.

Rzecznik wielokrotnie zwracał uwagę na ko-
nieczność rozszerzenia kalendarza obowiązkowych 
szczepień ochronnych o szczepienia przeciwko pneu-
mokokom. Zostały one wprowadzone do kalendarza 
obowiązkowych szczepień ochronnych. Od 1 stycznia 
2017 r. szczepieniem przeciwko pneumokokom obję-
te zostały wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 
2016 r.

W 2016 r. rzecznik kontynuował działalność wy-
dawniczą prowadzoną w ramach Biblioteki Rzecznika 
Praw Dziecka. Wydano m.in. następujące publika-
cje: „Ochrona rozwoju dziecka przez zagrożeniami”, 
„Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczaj-
nych”, „«Kocham. Nie biję»? Przemoc wobec dzieci 
w dyskursie publicznym”, „Dziecko jako podmiot 
sumienia i wyznania” oraz „Wykonywanie władzy 
rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia 
elementu zagranicznego”.

Najistotniejszą częścią informacji są uwagi o stanie 
przestrzegania praw dziecka, jest to integralna część 
tej informacji. Dokonując oceny stanu przestrzegania 
praw dziecka w Polsce, należy zwrócić uwagę na zre-
alizowane w 2016 r. postulaty rzecznika praw dziecka 
w zakresie poprawy ochrony praw młodszych oby-
wateli. Odnosząc się do stanu przestrzegania prawa 
dziecka do życia i ochrony zdrowia, rzecznik praw 
dziecka wielokrotnie wskazywał zarówno w uwagach 
o stanie przestrzegania praw dziecka będących inte-
gralną częścią corocznie składanej Wysokiej Izbie 
informacji, jak i w wielu wystąpieniach do ministra 
zdrowia na niedoszacowanie oraz niewystarczającą 
dostępność świadczeń stomatologicznych dla dzieci. 
Rzecznik wielokrotnie apelował o stworzenie kom-
pleksowej polityki państwa w zakresie poprawy sta-
nu zdrowia zębów u dzieci, obejmującej skuteczną 
profilaktykę oraz poprawę dostępności świadczeń 
stomatologicznych.

Efektem działań rzecznika praw dziecka było po-
wołanie w 2016 r. przez ministra zdrowia zespołu 
do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy 
stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci. W pracach ze-
społu uczestniczyli także przedstawiciele rzecznika 
praw dziecka. Zadaniem zespołu było opracowanie 
rozwiązań zapewniających uzyskanie odpowiednich 
mechanizmów do wykształcenia właściwych postaw 
zdrowotnych dotyczących zdrowia jamy ustnej u ca-
łych rodzin. Efektem tych prac było wypracowanie 
dokumentu zawierającego diagnozę stanu stomato-
logicznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, 
w którym zwrócono uwagę na niezadowalający stan 
zdrowia jamy ustnej najmłodszej populacji, proble-
my organizacyjne w opiece zdrowotnej i potencjal-
ne przyczyny niewydolności aktualnych rozwiązań, 
w szczególności na nieprawidłową wycenę procedur 
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Diagnoza 
ta potwierdziła wnioski zgłaszane wielokrotnie w wy-
stąpieniach generalnych rzecznika praw dziecka. 
Zaproponowany model organizacji stomatologicznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zakłada 
objęcie społeczeństwa powszechną edukacją zdro-
wotną dotyczącą stanu zdrowia jamy ustnej, w tym 
promowanie zdrowia jamy ustnej już wśród dzieci 
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(rzecznik M. Michalak) nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem 
niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów.

W odniesieniu do licznych wystąpień w sprawie 
podjęcia działań dotyczących aktywizacji zawodowej 
dłużników alimentacyjnych oraz możliwości kiero-
wania dłużników do prac społecznie użytecznych 
i konieczności szerszego wykorzystania systemu 
dozoru elektronicznego w stosunku do skazanych 
za przestępstwo niealimentacji, w Ministerstwie 
Sprawiedliwości zostały podjęte prace ukierunko-
wane na zmianę art. 209 kodeksu karnego. Projekt 
zakładał m.in. wypełnienie postulatów obu rzecz-
ników w zakresie możliwości odbywania kary za 
wyżej wymienione przestępstwo w systemie dozoru 
elektronicznego. Uchwalona w tym zakresie ustawa 
już obowiązuje. Przypomnę, że ten temat rzecznicy 
podejmowali trzykrotnie i za trzecim razem udało się 
przekonać ministra sprawiedliwości.

Rzecznik praw dziecka wielokrotnie domagał 
się zwiększenia ochrony dzieci przed przemocą ze 
strony dorosłych w jednostkach systemu oświaty. 
W tym celu od 2011 r. rzecznik konsekwentnie za-
biegał o wprowadzenie zmian przepisów postępo-
wania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. W wy-
stąpieniach postulował wprowadzenie uprawnienia 
rzecznika praw dziecka do wniesienia zażalenia na 
postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o odmowie 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego 
umorzeniu, a także określenia warunków, w jakich 
może być przesłuchiwane dziecko w toku postępo-
wania dyscyplinarnego. Rzecznik domagał się wpro-
wadzenia ograniczeń w przesłuchaniu małoletniego 
świadka oraz stworzenia instrumentów jego ochrony, 
w tym przesłuchania w obecności psychologa i tylko 
w sytuacji, gdy zeznania dziecka mogą mieć istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zastosowania 
zasady jednorazowości przesłuchania, a także możli-
wości przesłuchania dziecka wyłącznie bez obecności 
nauczyciela, którego dotyczy postępowanie dyscy-
plinarne.

Wnosiłem również o rozszerzenie odpowie-
dzialności dyscyplinarnej z art. 6 ustawy – Karta 
Nauczyciela w odniesieniu do nauczycieli zatrud-
nionych w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne, 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu te-
rytorialnego oraz w przedszkolach niepublicznych 
i szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych bez względu na wymiar zatrudnienia. Z sa-
tysfakcją należy podnieść, że większość postulatów 
rzecznika praw dziecka w zakresie ochrony dziecka 
w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli została 
uwzględniona. Przepisy znowelizowanej ustawy – 
Karta Nauczyciela obowiązują od maja 2016 r.

Skuteczniejszej ochronie praw dzieci przebywają-
cych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

Wielokrotnie podkreślałem, że dzieci przewlekle 
chore, w tym na chorobę Leśniowskiego-Crohna, po-
winny być otoczone prawidłową opieką zdrowotną. 
Dotychczas przeznaczony dla nich program był zbyt 
krótki, aby umożliwić uzyskanie remisji choroby. Od 
1 stycznia 2017 r., zgodnie z przedstawionymi przez 
rzecznika postulatami, terapia w ramach programu 
lekowego dla dzieci cierpiących na tę rzadką chorobę, 
Leśniowskiego-Crohna, została wydłużona z 12 do 
24 miesięcy. Jednocześnie lek stosowany wcześniej 
wyłącznie w leczeniu choroby u osób dorosłych został 
udostępniony również dla dzieci.

Rzecznik praw dziecka, dostrzegając zagrożenie 
dla zdrowia dzieci wyrażające się w dostępności dla 
dzieci produktów leczniczych wydawanych bez ko-
nieczności uzyskania na nie recepty, już w 2015 r. 
apelował do ministra zdrowia, przekazując negatyw-
ne stanowisko odnośnie do projektu rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia 
z 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych. Ówcześnie 
wprowadzone zmiany w prawie dały dziecku swobo-
dę w nabywaniu środków hormonalnych do stosowa-
nia wewnętrznego bez przepisu lekarza. Uzasadniając 
wówczas swoje negatywne stanowisko, rzecznik 
wskazywał, że dziecko nie powinno być obciążone 
odpowiedzialnością za stosowanie środka hormonal-
nego. To odpowiedzialność dorosłego – rodzica i le-
karza. Dziecko może nie mieć świadomości działań 
niepożądanych i skutków ubocznych zastosowania 
danego leku. Minister zdrowia nie podzielił wówczas 
stanowiska rzecznika.

Wskutek kolejnych apeli rzecznika odnoszących 
się do tej kwestii minister zdrowia podjął działania 
dotyczące ograniczenia dzieciom bezpośredniego 
dostępu do hormonalnych produktów leczniczych. 
Te przepisy już weszły w życie.

Rzecznik praw dziecka w uwagach o stanie prze-
strzegania praw dziecka wielokrotnie wskazywał 
i nadal zwraca uwagę na problem niealimentacji 
dzieci przez rodziców w aspekcie niskiej skutecz-
ności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. 
W celu zagwarantowania dzieciom pełnej realizacji 
prawa do godziwych warunków socjalnych rzecznik 
praw dziecka wspólnie z rzecznikiem praw obywatel-
skich powołali zespół ekspercki do spraw alimentów. 
Dokonane przez zespół analizy pozwoliły na sfor-
mułowanie przez rzeczników szeregu postulatów do 
właściwych ministrów, instytucji i organizacji w za-
kresie skuteczniejszej ochrony praw dziecka. Jednym 
ze zrealizowanych wniosków było przygotowanie 
i przeprowadzenie przez ministra rodziny, pracy i po-
lityki społecznej kampanii społecznej pod tytułem 
„Odpowiedzialny Rodzic Płaci”, której celem było 
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(rzecznik M. Michalak) Podjęte przez rząd działania w zakresie wspie-
rania rodzin z dziećmi doprowadziły do zrealizo-
wania wielokrotnie podnoszonego przez rzecznika 
praw dziecka postulatu w zakresie konieczności 
wspierania materialnego rodzin wielodzietnych. Tej 
uwagi w tym roku nie ma już w informacji. Zgodnie 
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego poniżej 
minimum egzystencji żyła co jedenasta osoba w go-
spodarstwach małżeńskich z trójką dzieci oraz co 
szósta w gospodarstwach małżeństw z czwórką lub 
większą liczbą dzieci. Sytuacja uległa poprawie.

Nie sposób nie odnieść się również do działań 
rzecznika w zakresie zwiększenia prawnokarnej 
ochrony małoletnich. Działania te prowadzone były 
głównie w 2016 r., jednakże zakończyły się w 2017 r., 
dlatego informacja nie obejmuje tego istotnego zagad-
nienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w kwiet-
niu bieżącego roku podpisał ustawę nowelizującą 
kodeks karny, co zwieńczyło pracę nad przepisami, 
które mają skuteczniej zapewnić dzieciom ochronę 
przed przemocą. Inicjatorem i projektodawcą tych 
zmian w prawie był rzecznik praw dziecka. Zmiany 
w kodeksie karnym zwiększają poziom ochrony mało-
letnich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poni-
żej piętnastego roku życia, a także osób nieporadnych 
ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. 
Wprowadzają również karalność zaniechania po-
wiadomienia organów ścigania o najpoważniejszych 
przestępstwach popełnionych na szkodę dzieci.

Wysoka Izbo, dziękuję za wysłuchanie informacji 
rzecznika praw dziecka oraz za to, co już zostało zre-
alizowane w zakresie wzmocnienia podmiotowości 
dzieci oraz ochrony ich praw, ale chciałbym jesz-
cze przywołać uwagi, już tylko hasłowo, i postulaty 
rzecznika praw dziecka, które wymagają pilnego 
działania. Zostały one szczegółowo opisane w czę-
ści zatytułowanej: Uwagi o stanie przestrzegania 
praw dziecka. Ze względu na to, że jest to obszerny 
materiał, pozwolę sobie jedynie je zasygnalizować. 
Dłuższy opis jest w informacji. Tym razem też po-
służę się tymi pięcioma prawami, zgodnie z ustawą 
o Rzeczniku Praw Dziecka.

W dalszym ciągu, jeśli chodzi o kwestię prawa 
do życia i ochrony zdrowia, aktualne zostają po-
stulaty – niektóre zostały uzupełnione – dotyczące 
niewystarczającej dostępności lekarzy specjalistów, 
niedoszacowania procedur pediatrycznych dla dzieci 
i konieczności corocznego badania każdego dziecka 
przez lekarza pediatrę. Mówię tu o każdym zdrowym 
dziecku. Z chorym dzieckiem prędzej czy później 
rodzic trafi do lekarza. Brakuje standardów medycz-
nych w profilaktyce zdrowotnej dzieci od piątego do 
osiemnastego roku życia, a właściwie brakuje wdro-
żonych standardów, bo one są opracowane i oczekują 
na wdrożenie. Dalej: jakość świadczeń medycznych 
udzielanych dzieciom, zagrożenie bezpieczeństwa 

z pewnością będzie służyło zwiększenie na wniosek 
rzecznika praw dziecka wartości wagi subwencji dla 
wychowanków tych placówek skierowanych, lecz 
niedoprowadzonych do ośrodka. Waga P46 została 
zwiększona z 3 do 5.

Rzecznik praw dziecka konsekwentnie zgłaszał 
uwagi dotyczące funkcjonowania placówek wspar-
cia dziennego. W 2016 r. zaniepokojenie rzecznika 
wywołały zmiany proponowane w przepisach usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, dotyczące lokalizacji tych placówek. Rzecznik 
przedstawił przewodniczącemu sejmowej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny zastrzeżenia dotyczące 
wprowadzenia zakazu lokalizacji placówek wsparcia 
dziennego w jednym budynku z jednostką organiza-
cyjną systemu oświaty oraz zakazu lokalizacji w jed-
nym budynku dwóch lub więcej placówek wsparcia 
dziennego. Postulaty rzecznika praw dziecka zostały 
w stu procentach uwzględnione.

Rzecznik praw dziecka podejmował liczne dzia-
łania na rzecz pełniejszego zabezpieczenia ochrony 
praw małoletnich w postępowaniach sądowych pro-
wadzonych w trybie konwencji haskiej dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za gra-
nicę. Postulaty rzecznika dotyczyły przywrócenia 
możliwości wniesienia w tych sprawach skargi ka-
sacyjnej oraz odstąpienia od natychmiastowej wy-
konalności wydanych w tym trybie postanowień. 
W reakcji na zgłaszane postulaty w Ministerstwie 
Sprawiedliwości zostały podjęte prace legislacyjne 
ukierunkowane na wprowadzenie zmian postulo-
wanych przez rzecznika praw dziecka. Ostatnie 
wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości wska-
zują na to, że te prace są zaawansowane i projekty 
niebawem trafią do parlamentu, co jest bardzo ważne 
i potrzebne.

Rzecznik praw dziecka podejmował także dzia-
łania mające na celu zapewnienie jednolitej prokon-
stytucyjnej wykładni przepisów ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, wdrażającej rzą-
dowy program „Rodzina 500+”. Rzecznik dostrzegł 
niezgodność odmowy przyznania świadczeń na 
dzieci cudzoziemcom posiadającym status uchodź-
cy, ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt ze 
względów humanitarnych z konstytucyjną zasadą 
równego traktowania podmiotów znajdujących się 
w zbliżonej sytuacji faktycznej i prawnej, a także 
z zasadą zapewnienia przez państwo wsparcia ro-
dzinom znajdującym się w trudnej sytuacji material-
nej i społecznej. Działania rzecznika praw dziecka 
doprowadziły do utrwalenia się linii orzeczniczej 
i w dalszej konsekwencji zmieniły praktykę orga-
nów administracji, które przyznają świadczenie 500+ 
także cudzoziemcom.
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(rzecznik M. Michalak) nia w rodzinie. Obszary: wspomaganie rodzin bio-
logicznych; konieczność podnoszenia kompetencji 
rodzicielskich; prawo dziecka do wychowania przez 
oboje rodziców; konieczność uregulowania problemu 
tzw. porwań rodzicielskich – tutaj konkretną propo-
zycję rzecznik praw dziecka złożył do Kancelarii 
Prezydenta wraz z propozycją przepisów zabezpie-
czających. Dalej: niska świadomość konsekwencji 
uprowadzenia dziecka za granicę; funkcjonowanie 
sądownictwa rodzinnego – ono także wymaga wspar-
cia i wzmocnienia; przewlekłość postępowań sądo-
wych – niestety postulat w tej sprawie jest aktualny 
od 2008 r.; stabilność środowiska wychowawczego 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; problem 
małych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pie-
czy zastępczej. W tej informacji znajduje się także 
raport z badania, teraz podjęliśmy kolejne. Niestety 
niezgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej nadal małe dzieci 
trafiają do pieczy instytucjonalnej, co nie powinno 
mieć miejsca. Dalej: monitorowanie jakości pracy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych; funkcjono-
wanie placówek wsparcia dziennego; sądowe moni-
torowanie losów dziecka i jego biologicznej rodziny; 
realizacja obowiązku przesyłania postanowienia sądu 
do ośrodka adopcyjnego; konieczność wprowadze-
nia jednolitych zasad realizacji zadań przez ośrodki 
adopcyjne; ograniczanie dzieciom przebywającym 
poza rodziną biologiczną kontaktów z bliskimi; ad-
opcje dzieci z niepełnosprawnością i dzieci starszych; 
zagwarantowanie nieletnim matkom możliwości wy-
chowywania dziecka; niedostateczna reprezentacja 
dziecka; nieskuteczność postępowań wykonawczych; 
nieskuteczność postępowań o egzekucję kontaktu 
dziecka z rodzicem; konieczność wysłuchania dziec-
ka w sprawach jego dotyczących; brak procedury 
wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym; 
upowszechnianie mediacji w sprawach rodzinnych; 
brak zintegrowanego systemu pozyskiwania informa-
cji przez sądy; status kuratora sądowego w sprawach 
rodzinnych i opiekuńczych; brak podejmowania dzia-
łań na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych; 
uregulowanie sytuacji prawnej dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej; organizacja szkoleń dla kandyda-
tów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub pro-
wadzenia rodzinnego domu dziecka; niedostateczna 
reprezentację małoletnich cudzoziemców bez opieki; 
monitorowanie funkcjonowania ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej; możliwość 
wnoszenia skargi kasacyjnej od orzeczeń w sprawach 
prowadzonych na podstawie konwencji haskiej do-
tyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę. Ale, tak jak wcześniej powiedziałem, ten 
temat być może zostanie w tym roku uregulowany, bo 
prace zostały podjęte i jest oficjalna informacja mini-
stra sprawiedliwości. Tu zwracam uwagę, że Polska 

zdrowotnego dzieci, zagrożenie likwidacji syste-
mu monitorowania losów dziecka… To jest bardzo 
ważny temat. Ten system został wypracowany, ale 
zatrzymuje się na standardach okołoporodowych. 
W momencie, kiedy standardy okołoporodowe prze-
staną funkcjonować, a jest taka zapowiedź, stracimy 
cały system monitorowania losów małego dziecka. 
Państwo ewentualnie upomni się o dziecko dopiero 
wtedy, kiedy ono będzie miało iść do szkoły. Dalej: 
jakość świadczeń i dostępność opieki psychiatrycznej. 
Psychiatria jest cały czas w zapaści. Niedostateczne 
są działania podejmowane na rzecz poprawy stanu 
uzębienia dzieci, aczkolwiek, jak wcześniej mówiłem, 
pewne jaskółki wiosnę zwiastują. Niedostateczna jest 
opieka zdrowotna w szkołach i profilaktyka zdro-
wotna na wczesnym etapie edukacji. Dalej: objęcie 
dzieci z chorobami rzadkimi wysokospecjalistyczną 
opieką zdrowotną, niewystarczająca współpraca po-
między podmiotami udzielającymi świadczeń zdro-
wotnych, ograniczona dostępność terapii prowadzonej 
w ramach niekomercyjnych badań klinicznych oraz 
niektórych nowoczesnych leków, problem samousz-
kodzeń, prób samobójczych czy wręcz samobójstw 
dzieci, problem wspierania młodych rodziców, w tym 
rodziców małoletnich, dostęp do lekarza ginekolo-
ga dla osób małoletnich, spożywanie alkoholu przez 
kobiety w ciąży… Co do tego tematu, to komisja ko-
dyfikacyjna działająca przy rzeczniku praw dziecka 
kończy propozycję rozwiązań systemowych. Ja wie-
lokrotnie zwracałem się z tym problemem do właści-
wych resortów, ale poza powołaniem zespołów pro-
blemowych żadnych propozycji nie zgłoszono, więc 
za moment będę prosił o inicjatywę ustawodawczą 
dotyczącą konkretnych przepisów, które przedsta-
wimy. Dalsze obszary: ograniczona dostępność tera-
pii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 
używanie przez dzieci alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych; ograniczona dostępność biegłych 
sądowych w zakresie wielu dziedzin medycyny oraz 
niezbędnych w orzekaniu o niepełnosprawności; 
używanie przez młodzież leków w celach nieme-
dycznych; problem szczepień ochronnych u dzieci 
oraz potrzeba upowszechniania właściwej wiedzy 
na ten temat; zmniejszająca się liczba dzieci i mło-
dzieży korzystających z leczenia uzdrowiskowego; 
szkodliwość korzystania przez dzieci z solariów – 
ten temat, wielokrotnie podnoszony przez rzecznika, 
prawdopodobnie zostanie w tym roku załatwiony, 
ponieważ z inicjatywy prezydenta został zgłoszony 
projekt dobrej ustawy, która, jeśli Wysokie Izby ją 
uchwalą, będzie już zabezpieczać dzieci; problem 
nadwagi i otyłości wśród dzieci.

Druga kategoria problemów do rozwiązania to 
jest kategoria mieszcząca się w prawie do wychowa-
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(rzecznik M. Michalak) niach na dzieci; pomoc dla dzieci z niepełnospraw-
nościami; niejednolitość orzecznictwa powiatowych 
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; 
bariery architektoniczne; brak domów dla matek i oj-
ców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; zły stan 
techniczny oraz likwidację placów zabaw – to też jest 
zjawisko, które nabrzmiewa.

Jeśli chodzi o prawo do nauki, w uwagach rzecznik 
praw dziecka zwraca szczególną uwagę na: kształ-
cenie nauczycieli w zakresie praktycznego przy-
gotowania do pracy; praktykę oceniania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów i informowania ich o kryte-
riach oceniania; nadzór dyrektorów placówek oświa-
towych; kary naruszające prawa dziecka – to nadal 
aktualny problem; dostęp dziecka do opieki żłob-
kowej; dostęp dzieci w wieku 3 lat do wychowania 
przedszkolnego; wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci z terenów wiejskich oraz z rodzin o niskim 
statusie materialnym; równe szanse do nauki dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w przedszkolach, szkołach i placówkach; stosowanie 
przez nauczycieli i dyrektorów placówek oświato-
wych niewłaściwych środków oddziaływania; mo-
nitorowanie jakości pracy młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii. Rzecznik zwraca również uwagę na: 
brak spójności działań wychowawczych w szkołach; 
opiekę w placówkach oświatowych nad dziećmi z nie-
pełnosprawnościami i przewlekle chorymi; żywienie 
dzieci w placówkach systemu oświaty; współpracę 
szkoły z rodzicami i opiekunami dziecka; dowóz dzie-
ci do szkół i przedszkoli; nadal niski poziom edu-
kacji prawnej; prawo dzieci z niepełnosprawnością 
do wypoczynku – jest w ogóle tylko jakiś promil 
dzieci z niepełnosprawnością, które korzystając z do-
stępnych form wypoczynku; bezpieczeństwo dzieci 
podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez 
podmioty prywatne; nauczanie dwujęzyczne w szko-
łach podstawowych po reformie systemu oświaty; 
funkcjonowanie szkół plastycznych po reformie sys-
temu oświaty; rozpowszechnianie danych wrażliwych 
uczniów i ich rodzin; zasady używania telefonów 
komórkowych w szkołach – o to najczęściej pyta mło-
dzież. Rzecznik zwraca uwagę także na: reagowanie 
na przejawy dyskryminacji; podmiotowe traktowanie 
dziecka w szkole; nierespektowanie przepisów doty-
czących szafek dla uczniów na przybory szkolne – 
każda szkoła powinna być zaopatrzona w takie szafki, 
ale jak wskazało badanie, o przeprowadzenie którego 
poprosiłem głównego inspektora sanitarnego, niestety 
tak nie jest; niezgodność przepisów wewnątrzszkol-
nych z obowiązującym prawem. Dalej: nadmierne ob-
ciążanie uczniów pracami domowymi; dostęp dzieci 
niewidomych i słabo widzących do podręczników; 
dostęp do nowych technologii edukacyjnych dla dzie-

do tej pory, mimo własnej inicjatywy, nie ratyfiko-
wała III protokołu do Konwencji o prawach dziecka. 
Ja już trzykrotnie dostałem od rządu odpowiedź, że 
nie przewidujemy ratyfikacji tego protokołu. Tak że 
bardzo proszę o wsparcie dla tej inicjatywy. Dalej: 
prawo dziecka do uczestniczenia obojga rodziców 
w procesie jego edukacji; obowiązek ustanowienia 
opieki prawnej dla dziecka pozbawionego opieki ro-
dzicielskiej; badania materiału genetycznego w spra-
wach o pochodzenie dziecka; odstąpienie od natych-
miastowej wykonalności postanowień wydawanych 
przez sąd pierwszej instancji na podstawie konwencji 
haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 
dziecka za granicę – tu też jest zapowiedź realizacji 
tego postulatu; prawo do tożsamości narodowej; re-
alizacja przepisów w zakresie udzielania zgody ma-
łoletniemu cudzoziemcowi na pobyt ze względów 
humanitarnych; zwiększenie świadomości prawnej 
wśród polskich emigrantów. Wielu problemów byśmy 
uniknęli, gdyby nasi obywatele wiedzieli, jaka kara 
za co grozi i jakie przepisy obowiązują w kraju, do 
którego się udali. To dotyczy także naszych prze-
pisów międzynarodowych, jeżeli chodzi chociażby 
o konwencję haską. Rzecznik w tym zakresie już 
wielokrotnie podejmował działania edukacyjne, wy-
dał specjalne informatory, które za pośrednictwem 
polskich placówek dyplomatycznych były przeka-
zywane naszym obywatelom, ale, jak widzę, skala 
zjawiska pokazuje, że w ramach tej edukacji potrzeba 
jeszcze trochę pracy.

Jeśli chodzi o prawo do godziwych warunków 
socjalnych, zwracam uwagę na: trudną sytuację 
rodzin poza systemem pomocy ze strony państwa; 
nierówne traktowanie rodzin w zakresie dostępności 
świadczenia wychowawczego; problem bezdomności 
wśród dzieci – niestety znowu w tym roku potwier-
dzono, że ten problem nadal jest, że skala zjawiska 
jest taka sama, jak była; bardzo niską skuteczność 
egzekwowania świadczeń alimentacyjnych; trudno-
ści z egzekwowaniem świadczeń alimentacyjnych 
zasądzonych wyrokami polskich sądów od rodziców 
przebywających poza granicami kraju – tu mamy 
szczególny problem z Włochami; ograniczony dostęp 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – próg 
dochodowy niepodnoszony był od 9 lat; rozbieżności 
w orzecznictwie organów administracji w ustalaniu 
prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków do świad-
czeń rodzinnych. Zwracam także uwagę na: system 
pomocy społecznej dla rodzin z dziećmi; brak zabez-
pieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin z dziećmi; 
brak systemu wsparcia dla osób opuszczających pie-
czę zastępczą; jakość procesu usamodzielniania wy-
chowanków; brak tymczasowych schronień dla rodzin 
z dziećmi; brak dostatecznej informacji o świadcze-
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(rzecznik M. Michalak) sądowym; zabezpieczenie dobra małoletniego po-
krzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym; 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom doznającym 
przemocy w rodzinie; wdrożenie narodowej strategii na 
rzecz walki z przemocą wobec dzieci; zagwarantowa-
nie nieletnim pełnego prawa do obrony; zapewnienie 
odpowiedniej liczby miejsc w zakładach leczniczych 
dla osób skierowanych orzeczeniem sądu na leczenie 
odwykowe; przemoc rówieśnicza w szkołach i placów-
kach; cyberprzemoc w szkołach i placówkach; jednolite 
wymagania wobec nauczycieli; urealnienie przepisów 
normujących postępowania dyscyplinarne nauczycieli; 
wprowadzenie należytych gwarancji procesowych dla 
małoletnich cudzoziemców oraz problem żebractwa 
z wykorzystaniem dzieci.

Ufam, że rząd i parlament dogłębnie przeanalizują 
zgłaszane uwagi i podejmą dalsze działania zapo-
biegawcze, działania legislacyjne, które będą lepiej 
chronić dzieci.

Tak całkiem na zakończenie powiem, że jestem już 
upoważniony do tego, żeby powiedzieć, iż dobiegają 
końca ponadpięcioletnie prace nad projektem nowego 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Komisja kodyfi-
kacyjna ma mi go przedstawić po wakacjach. Żeby on 
mógł być dalej procedowany… Byłbym bardzo rad, 
gdyby Wysoka Izba zechciała podjąć inicjatywę usta-
wodawczą w tym zakresie. Ja z wielką przyjemnością 
i odpowiedzialnością przekazałbym ten projekt także 
do Senatu w celu przeanalizowania zaproponowanych 
nowych rozwiązań. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać ja-

kieś pytania rzecznikowi praw dziecka?
Tak. Państwo się zgłaszają. Pierwszy był pan se-

nator Rafał Ambrozik.
Bardzo proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, mam pytanie. Ostatnio sędzio-

wie tak wiele mówią o przestrzeganiu konstytucji. 
Dlaczego według pana rzecznika sądy nie przestrze-
gają konstytucji wobec dzieci? Dlaczego decydują 
o dzieciach jak o przedmiotach i nie przestrzegają 
art. 72 ust. 3 konstytucji i innych przepisów, wyni-
kających chociażby z k.p.c.? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc: 
Bardzo dziękuję.
Jeszcze chwileczkę, Panie Rzeczniku.
Pan senator Łukasz Mikołajczyk. Proszę bardzo.

ci z niepełnosprawnością; dostęp do dóbr kultury 
dla dzieci z niepełnosprawnością; równe traktowanie 
uczniów startujących w konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez kuratorów oświaty; realizacja 
obowiązków dotyczących udogodnień w programach 
telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnością i – na-
dal wysoko notowany – problem wszawicy w szko-
łach i innych placówkach.

Ostatni obszar z ustawy o rzeczniku praw dziecka 
to obszar prawa do ochrony przed przemocą, okrucień-
stwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz 
innym złym traktowaniem. W tym zakresie rzecznik 
praw dziecka przedstawia następujące uwagi. Nadal 
odnotowuje się stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. 
Należy zwrócić uwagę na: konieczność wzmocnienia 
prawnokarnej ochrony małoletnich – to była uwaga 
z zeszłego roku, ona w tym roku została zrealizowana 
przepisami kodeksu karnego; konieczność podjęcia 
działań w zakresie skutecznego przeciwdziałania mo-
wie nienawiści; konieczność reagowania na przemoc 
wobec dzieci; zapobieganie i zwalczanie przypadków 
seksualnego wykorzystywania dzieci; reprezentację 
dziecka w postępowaniu karnym; powoływanie się 
na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia dzieci – 
niestety nadal to trwa i jest praktykowane także przez 
organy powołane do ochrony; orzekanie środków kar-
nych i probacyjnych w celu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; przemoc wobec dzieci ze strony opieku-
nów i nauczycieli; warunki przesłuchania małoletnich 
świadków i pokrzywdzonych w sprawach karnych; 
udział służb medycznych w rozpoznawaniu przemo-
cy wśród dzieci; rozszerzenie katalogu przypadków 
wyłączających instytucję zatarcia skazania. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na: stosowanie zakazu pracy 
z dziećmi dla skazanych za przemoc wobec małolet-
nich; uprzedmiatawianie dziecka w przestrzeni pu-
blicznej – w tej kwestii skierowałem duże wystąpie-
nie generalne do pana wicepremiera, ministra kultury 
w sprawie podjęcia działań legislacyjnych nad zabez-
pieczeniem dziecka w przestrzeni medialnej, ale także 
w przestrzeni publicznej; detencję dzieci cudzoziem-
ców w Polsce; ochronę dzieci przed niestosownymi 
treściami rozpowszechnianymi w kinach; monito-
rowanie funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie; wyszczególnienie osoby dziecka 
i jego płci w statystykach dotyczących ofiar przemocy. 
Chodzi również o takie sprawy, jak: zagwarantowanie 
praw nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach 
dziecka – na ten temat ostatnio zwracała także uwagę 
Najwyższa Izba Kontroli; brak kwestionariuszy do 
szacowania zagrożenia przemocą i algorytmu w postę-
powaniach w przypadkach zdiagnozowanej przemocy; 
wyznaczanie miejsca realizacji środka leczniczego dla 
nieletnich; ochrona praw nieletnich w postępowaniu 
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łamania konstytucji przez sądy, ale stwierdzam prze-
wlekłość postępowań. W sytuacjach, w których mam 
obawę, że podczas postępowania może dojść do nie-
zabezpieczenia dobra dziecka, zgłaszam swój udział. 
Wnioski, które… One są dokładnie opisane w przed-
stawionej informacji. Jak państwo senatorowie wi-
dzicie, te wnioski są w większości uznawane przez 
sądy. Mało tego, one nawet służą do wypracowania 
pewnej linii postępowania w sprawach dotyczących 
małoletnich.

Jeśli chodzi o liczbę interwencji, o którą pytał pan 
senator, to faktycznie ona wzrosła czteroipółkrot-
nie, ale, jak mówiłem, od tych 3–4 lat utrzymuje się 
na mniej więcej podobnym poziomie, tj. między 45 
a 50 tysięcy, liczonych… Myślę, że to jest też wyni-
kiem tego, że społeczeństwo jest już poinformowane, 
ma wiedzę na temat działalności rzecznika, na temat 
instytucji. Proszę też popatrzeć na badania opinii 
publicznej, jeśli chodzi o rozpoznawalność instytucji 
rzecznika praw dziecka. W ostatnim badaniu wyka-
zano, że ona jest ponaddziewięćdziesięcioprocento-
wa. Tak więc udało się – chociaż to jest stosunkowo 
młoda instytucja – przedostać z informacją do osób 
szczególnie zainteresowanych.

Co mnie szczególnie cieszy, to fakt, że duży pro-
cent spraw, które rzecznik podejmuje, jest podejmo-
wanych na wniosek samych zainteresowanych, sa-
mych małoletnich, którzy szukają pomocy, wiedzą, 
gdzie tę pomoc mogą uzyskać, i ją uzyskują.

Jeśli chodzi o eskalację zjawiska, na które pan se-
nator tutaj zwrócił uwagę, zjawiska mowy nienawiści 
i o działania, które zostały podjęte, to ja zwracałem 
się w tym zakresie do resortów, szczególnie do resortu 
edukacji, ale także wspierałem kampanię poprzez ho-
norowe patronaty rzecznika, poprzez wsparcie mery-
toryczne, podejmowałem także na co dzień działania 
interwencyjne w konkretnych przypadkach, w któ-
rych albo poproszono mnie o pomoc, albo z urzędu, na 
podstawie chociażby doniesień medialnych, zająłem 
się daną sprawą do wyjaśnienia.

Pan marszałek pytał o 2 kwestie. Pierwsza to 
III protokół do Konwencji o prawach dziecka, tzw. 
protokół skargowy. Warto zauważyć, że Komitet Praw 
Dziecka ONZ jest ostatnim komitetem, który nie był 
wyposażony w możliwości skargowe. I to z inicjaty-
wy polskiego rzecznika praw dziecka ten III protokół 
powstał. To jest inicjatywa zgłoszona do ONZ, pod-
jęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to 
jest uchwalone i dzisiaj… Proszę mnie wspomóc, nie 
pamiętam, ile państw ratyfikowało…

(Głos z sali: 39)
39 państw ratyfikowało już ten protokół, on wszedł 

w życie. Ja trzykrotnie – w ostatnim czasie trzykrot-
nie, bo tak naprawdę jeszcze więcej razy – zwraca-
łem się z wnioskiem do rządu, w przeciągu kilku lat, 
o to, żebyśmy go ratyfikowali, żebyśmy znowu byli 

Senator Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, dwa krótkie pytania.
Pierwsze. W zeszłym roku podjął pan prawie 

50 tysięcy interwencji. To, tak jak pan podkreślał, 
4 razy więcej niż w 2008 r. Jak to się ma do roku 2015 
i 2014 w kontekście liczby interwencji?

Drugie pytanie. Wszyscy zauważamy dziś eska-
lację zjawiska szeroko pojętej mowy nienawiści. 
W związku z tym mam pytanie, czy, a jeśli tak, to ja-
kie działania zostały wdrożone przez rzecznika praw 
dziecka, aby zapobiegać mowie nienawiści wśród 
dzieci. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Mam dwa pytania do pana rzecznika.
Pierwsze pytanie dotyczy braku ratyfikacji wspo-

mnianego III protokołu. Proszę powiedzieć… Jak pan 
sądzi, dlaczego ten protokół – tu chodzi o Konwencję 
o prawach dziecka – nie został ratyfikowany? Co 
wzbudza obiekcje rządu? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy informacji, którą pan 
podał. Zbadał pan 61 wskazanych przez dokument 
rządowy przypadków odebrania dzieci rodzinom ze 
względu na warunki materialne. Powiedział pan, że 
zbadał pan wszystkie te przypadki i że nie zachodziły 
tam wskazywane przesłanki – czyli to, co pan wice-
minister Jaki ogłaszał jako swój największy sukces, 
to… To, że tak powiem, nie miało miejsca. Proszę mi 
w takim razie powiedzieć… Może pan powie, z jakich 
powodów odbierano dzieci? Jeżeli nie z tego jednego 
powodu, to z jakich innych powodów? Ja nie proszę, 
żeby pan dokładnie opisywał każdy przypadek. Może 
pan je pogrupuje albo powie o nich ogólnie. Dziękuję 
bardzo.

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

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Bardzo dziękuję.
Postaram się precyzyjnie odpowiedzieć na py-

tania.
Ja zwracam uwagę na działania prowadzone przez 

różne instytucje. Czasem oceniam, że nie zabezpie-
czają one właściwie dobra dziecka. Nie stwierdzam 
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(rzecznik M. Michalak) znaczy wpisano nie w tę rubrykę… Później, w drodze 
kontroli, zostało to sprawdzone. Ale, tak jak mówię, 
przede wszystkim przemoc, zaniedbanie, skrajne 
zaniedbanie, zostawienie dziecka bez opieki, bez 
żywności na jakiś czas. Czasem czwartym, piątym 
powodem mógł być status materialny, ale to nie on 
decydował o tym, że sąd podjął taką czy inną decyzję. 
To warto sprostować. Zresztą raport z tego badania 
jest załącznikiem do informacji, którą Wysokiej Izbie 
przedstawiam.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański.
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo! 
Mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy problemu zwią-
zanego z tym, że niemała część rodziców nie uznaje 
łożenia na utrzymanie dzieci za swój podstawowy 
obowiązek. Nie chodzi tylko o alimenty, bo alimenty 
mogą być nieorzeczone. Po prostu nie łożą na utrzy-
manie swoich dzieci. No, zaległości w funduszu ali-
mentacyjnym dowodzą tego najlepiej. Czy można 
liczyć na to, o co apeluje do pani premier senacka 
komisja rodziny po swoim posiedzeniu w tym tygo-
dniu, i że pan się włączy w kampanię, która… Mamy 
nadzieję, że pani premier uzna nasz postulat, przyjmie 
nasz dezyderat w tej sprawie. Chodzi o to, żeby prze-
konać wszystkich, że to jest podstawowy obowiązek 
rodziców. Tu nie chodzi o jakąś krótką kampanię, 
tylko o taką, która faktycznie zmieni postawy, a tego 
typu kampania musi być rozłożona być może nawet 
na lata, by była skuteczna.

Drugie pytanie dotyczyło pieczy zastępczej. 
Myśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmienili cha-
rakter pieczy zastępczej w kierunku formy rodzinnej. 
To jest nasz wielki sukces, ale liczba dzieci, która jest 
w pieczy zastępczej, jest ogromna, bo to jest niemal 
1% polskich dzieci. Niezależnie od tych zmian liczba 
tych dzieci niewiele się zmniejsza. Ten system się 
niejako ustabilizował i jest zresztą bardzo wygodny, 
jak się wydaje, również dla rozmaitych instytucji, 
nie waham się powiedzieć. Co zrobić, żeby zdesta-
bilizować go w takim kierunku, by dzieci częściej 
wracały do środowisk rodzin biologicznych, a więc 
żeby w tym systemie, który jest niewątpliwie lepszy 
od systemu placówkowego, było znacznie mniej dzie-
ci, niż w tej chwili przebywa? Ten 1% dzieci to jest 
naprawdę polski dramat… Musimy bardzo wyraźnie 
mówić, że należy liczbę dzieci przebywających w pie-
czy zastępczej zmniejszać, oczywiście nie sztucznie, 

w czołówce państw, które chcą chronić prawa swo-
ich najmłodszych obywateli i deklarują, że je chro-
nią. Ostatnia odpowiedź, z tego roku… Nie mam jej 
tutaj, bo nie przygotowałem, ale przedstawię panu 
marszałkowi. W imieniu rządu pani minister rodziny 
odpowiedziała, że Polska nie przewiduje ratyfikacji 
tego protokołu – co mnie bardzo smuci. Tym bardziej 
że my nie mamy powodów do obaw, my jesteśmy 
krajem, który na wszelkich płaszczyznach stara się, 
i legislacyjnie, i w takiej codziennej działalności, 
przestrzegać praw dziecka. Nasze przystąpienie do 
tego protokołu to byłoby potwierdzenie pewnej kon-
sekwencji. To Polska zgłosiła, prawie 30 lat temu, 
projekt Konwencji o prawach dziecka do ONZ. I dzi-
siaj ten dokument, nazywany światową konstytucją 
praw dziecka, chroni dzieci na całym świecie, a my 
mamy w tym swój absolutny udział. No i tak tro-
chę warto zauważyć, że szlachectwo zobowiązuje. 
Bo Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Konwencja 
o prawach dziecka, UNICEF – z inicjatywy polskiej, 
Order Uśmiechu – z inicjatywy polskiej… Myślę, że 
tu powinna być kontynuacja, tylko wzmacniająca 
ochronę polskich dzieci. Ale zarazem, że tak powiem, 
dopisująca się do tego, że chcemy, żeby dzieci na ca-
łym świecie były chronione, że one nas też interesują.

Drugie pytanie dotyczyło wspomnianego badania, 
tych 61 przypadków. Ja oczywiście byłem bardzo 
zaniepokojony, ponieważ na co dzień badam sytuacje, 
w których podejmowane są takie decyzje, i wszystkie 
te medialne przypadki, które były opisywane w taki 
sposób, że ze względu na różne powody, ale także 
ubóstwo, dzieci zostały odebrane, były mi szczególnie 
bliskie i szczególnie dokładnie badane. Te informacje 
się nie potwierdziły. Niestety, tak to jest z informacją 
medialną, że ona jest na początku podawana… ale 
później staje się mało ciekawa. Nie odebrano małego 
Maciusia babci ze względu na to, że był otyły, choć 
cała Polska myśli, że tak było; a pani we Wrocławiu 
nie odebrano dzieci ze względu na jej otyłość, cho-
ciaż taka poszła informacja. Była duża dezinforma-
cja, jeśli chodzi o odbieranie dzieci ze względu na 
sytuację socjalną. Polskie sądy nie odbierają i nie 
odbierały dzieci ze względu na sytuację materialną. 
Zresztą to nie wynika tylko z mojego badania. Warto 
zauważyć, że równolegle takiego badania podjął się 
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podległy mini-
strowi sprawiedliwości. Instytut w swoim raporcie 
zawarł takie same wnioski jak rzecznik praw dziecka. 
Tak że 2 niezależne od siebie instytucje przeprowa-
dziły dokładną analizę tego problemu. I żaden z tych 
przypadków się nie potwierdził.

Jeśli pan senator pyta, jakie były przyczyny… 
Główną przyczyną w tych przypadkach była przemoc. 
Chyba 18 przypadków to był błąd statystyczny, to 
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(senator A. Szymański) się takie informacje, że ma być złożony – chciałbym 
zapytać, czy sprawy dotyczące tej tematyki trafiały 
do pana. A jeśli tak, to jakie pan zajmował stanowisko 
i jak pan w ogóle ocenia tę kwestię i ten problem? 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Już?)
Tak, tak, oddaję panu głosu.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, bardzo dziękuję za to pyta-

nie dotyczące procedur adopcyjnych i praktyki ich 
stosowania, ponieważ jest to świeżo podjęty temat 
– on znajdzie swoje odzwierciedlenie w informacji 
za ten rok – właśnie na przełomie tych lat, bo po-
wołałem specjalny zespół, który pracował nad oce-
ną tego, co mamy, i propozycjami, co powinno się 
zmienić. Efektem pracy tego zespołu – jeśli pana 
marszałka ten temat szerzej interesuje, to ja przeka-
żę to w formie pisemnej – jest wystąpienie do pana 
prezydenta i pani minister rodziny z propozycjami 
konkretnych zmian i ustawowych, i rozporządzenio-
wych. Przedstawiliśmy także ujednolicone standardy 
pracy ośrodków adopcyjnych, bo się okazywało, że 
w jednym, niefederalnym kraju sprawy różnie były 
podejmowane.

Jeśli chodzi o usprawnienie – szczegóły przedsta-
wię na piśmie – to niewątpliwie problemem jest niere-
gulowanie sytuacji prawnej dzieci; i tutaj nawiązuję 
też do tego, o co pan senator Szymański pytał, bo to 
też jest poniekąd odpowiedź na to drugie pytanie. Ja 
wielokrotnie występuję o przyspieszenie uregulowa-
nia sytuacji, tak kolokwialnie mówiąc, albo w jedną, 
albo w drugą stronę, tak żeby dziecku nie fundować 
całego życia w placówce czy w pieczy zastępczej, 
a więc też nie rodzinie docelowej: albo powrót do 
rodziny biologicznej, albo możliwość bycia w rodzi-
nie adopcyjnej, ale wśród ludzi, którzy tylko tym 
dzieckiem się zajmą i temu dziecku „witaminę M” 
w nieograniczonych ilościach dadzą. I tutaj dostrze-
gam problem – nie wiem, jak to nazwać – czy braku 
gotowości, czy czasami odwagi co do podjęcia tej 
ostatecznej decyzji. Fakt faktem, że w każdym ba-
daniu masowym przeprowadzanym przez rzecznika 
praw dziecka – teraz znowu ono się odbyło – dotyczą-
cym małych dzieci okazuje się, że ta sytuacja ulega 
poprawie, i okazuje się, że niemała liczba tych dzieci 
może wrócić do rodziny biologicznej albo być uwol-
niona i móc wejść w proces adopcyjny. Bo mamy ten 
problem instytucjonalny, i pan senator bardzo trafnie 

i przygotowywać środowiska rodzinne do powrotu 
tych dzieci do ich rodzin biologicznych. Dziękuję.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: 
Dziękuję za pytania.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan marszałek Michał Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Panie Ministrze, pytanie moje jest takie. Jak pan 

ocenia procedury adopcyjne w Polsce, przepisy doty-
czące adoptowania dzieci i praktykę ich stosowania? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jan Filip Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, zacznę od złożenia panu ży-

czeń urodzinowych, bo zdaje się, że pan ma dzisiaj 
urodziny.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: 
Dziękuję bardzo.) (Oklaski)

Wszystkiego najlepszego. Życzę dalszego tak 
sprawnego sprawowania tego urzędu dla dobra pol-
skich dzieci.

A teraz do pytań. Kilkakrotnie w swoim wystą-
pieniu poruszał pan różne aspekty tematyki dzieci 
niepełnosprawnych. Ja chciałbym najpierw zapytać 
o to, czy… Bo skomplikowane są kwestie dotyczące 
edukacji dzieci niepełnosprawnych. To jest kwestia 
nauczycieli wspomagających, to jest kwestia naucza-
nia indywidualnego. Ale to jest także kwestia dania 
możliwości korzystania z różnych form edukacji, a nie 
wyłącznie nauczania indywidualnego. I chciałbym 
zapytać, czy sprawy dotyczące tej dziedziny do pana 
w omawianym okresie wpływały. A jeśli tak, to ja-
kie pan miał stanowisko i jak pan w ogóle widzi to 
zagadnienie?

I pytanie drugie. W ostatnim czasie pojawiają się 
różne inicjatywy, są zapowiedzi różnych inicjatyw, 
które miałyby zmienić prawo aborcyjne w taki sposób, 
żeby wyeliminować przesłankę ciężkiego uszkodze-
nia płodu, tzw. eugeniczną. Ponieważ z jednej strony 
pojawiają się grupy, które zbierają podpisy, z drugiej 
strony jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 
– nie wiem, czy on został już złożony, ale pojawiają 
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(rzecznik M. Michalak) (Senator Antoni Szymański: Dziękuję bardzo.)
…zdanie pana senatora. To jest polski dramat. 

My musimy stawić mu czoła i po prostu ten problem 
rozwiązać, bo niewątpliwie dziecko najszczęśliwsze 
jest w rodzinie, czy w swojej biologicznej, jeśli to jest 
możliwe, czy w zastępczej, czy w adopcyjnej. Może 
nawet troszkę należy tu zmienić kolejność.

Dziękuję panu senatorowi za życzenia. Faktycznie, 
Senat dzisiaj zrobił mi taki prezent, że zaprosił mnie 
na debatę o prawach dziecka, co sobie odnotowuję, 
bo każda możliwość porozmawiania i przedstawie-
nia problemów dziecięcych to jest nasza powinność, 
a szczególnie powinność rzecznika praw dziecka. 
Jestem więc rad, że państwo senatorowie zawsze tak 
z troską o polskie dzieci podejmujecie ten temat, stąd 
też mój apel w sprawie kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, bo wiem, że rzecznik praw dziecka na Senat 
zawsze mógł liczyć w zakresie inicjatywy ustawo-
dawczej i na tym mi też dzisiaj bardzo zależy.

Jeśli chodzi o edukację, szeroko pojętą edukację 
dzieci z niepełnosprawnością, to ja ten temat oczy-
wiście podejmuję na bieżąco i w sprawach indywi-
dualnych, i w wystąpieniach generalnych, pan se-
nator zobaczy odzwierciedlenie tego wystąpienia… 
Rozumiem, że to pytanie jest związane z niedawnymi 
zapowiedziami dotyczącymi nauczania indywidual-
nego i zmian w tym zakresie. Ja miałem długą rozmo-
wę, poza wystąpieniami miałem też rozmowę z panią 
minister Zalewską w tej sprawie i o ile wiem, moi 
eksperci i eksperci ministerstwa jeszcze pochylili się 
nad tym i nie wszystkie rzeczy, które były zapowia-
dane, znajdą się w przepisach. Pani minister obiecała 
szczególnie pochylić się nad taką dostępnością, która 
będzie najlepsza dla dzieci. Ja stoję na stanowisku, że 
to jednak nie urzędnicy, a profesjonaliści, czyli w tym 
wypadku poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
powinny mieć decydujący głos, jeśli chodzi o decyzję 
dotyczącą tego, czy dziecko ma być w domu, czy ma 
być w szkole, czy ma… Oczywiście ma być z rodzi-
cami – ja tu ich absolutnie nie pomijam, bo to jest 
najistotniejsze. Ale nie można dziecku odebrać moż-
liwości uczęszczania, chociażby przychodzenia na 
kilka godzin w miesiącu czy w tygodniu, do szkoły, 
bo to jest dla niego także realizacja jego praw, wielu 
praw, w tym prawa do edukacji.

Jeśli chodzi o drugi temat tutaj podjęty, o prze-
słankę eugeniczną i działania na rzecz ochrony życia 
dzieci, to, jak wielokrotnie Wysokiej Izbie mówiłem, 
rzecznik zawsze stoi po stronie praw dziecka i prawa 
dziecka do życia. A więc pojedyncze wnioski, które są 
kierowane do rzecznika, są na bieżąco rozpatrywane. 
Zresztą, tak jak państwo zobaczycie, w zeszłorocz-
nej informacji rzecznik także kierował wnioski do 
prokuratury i do odpowiednich instytucji, do innych 
rzeczników i do ministerstwa w sprawie działań chro-
niących i działań sprawdzających sytuacje, w których 

to zauważa, w punkt. Na pewno przyjęty kierunek, tj. 
deinstytucjonalizacja, jest dobry, ale teraz te szczytne 
hasła, te szczytne działania muszą się przekładać 
także na większą odwagę w praktyce. 

Chociaż warto też zauważyć, że od momentu 
wprowadzenia do systemu instytucji asystenta ro-
dziny liczba dzieci w pieczy zastępczej zmniejszyła 
się o 17 tysięcy 700. Tak więc pewnie możemy odno-
tować tutaj sukces. Być może jednym z wniosków – to 
na pewno – powinno być zwiększenie liczby tych asy-
stentów i możliwości ich działania, ale także realne 
wpływanie na zachęcanie osób do otwierania swojego 
domu i prowadzenia różnych form rodzinnej pieczy. 
I tutaj ulotki i billboardy to nie jest dobra zachęta. Jak 
obserwuję, jest raczej tak, że odpowiedzialni ludzie – 
a przecież chcemy, żeby dzieci tylko do takich trafiały 
– najpierw pójdą i zapytają kogoś, kto już prowadzi 
taką rodzinę: jak to jest, czy otrzymujecie wsparcie… 
Jak się okaże, że jest ciężko, a wsparcia nie ma, tego 
właściwego… Nie mówię o wsparciu finansowym, 
bo ci ludzie często przedstawiani są tak, jakby dla 
pieniędzy dziećmi się zajmowali, a tak też nie jest. 
No, jeśli są takie przypadki, to jakieś jednostkowe, 
ale co do zasady to są dobrzy ludzie, którzy chcą 
pomóc drugiemu człowiekowi, i oni także potrzebu-
ją pomocy, dostępu bezpośredniego do psychologa, 
lekarskiego dostępu bezpośredniego… To nie jest 
zabezpieczone na równym poziomie w całym kraju. 
Także na to zwracam uwagę.

(Senator Antoni Szymański: Alimenty.)
Tak. Zacząłem od drugiej kartki, dlatego… 

Przepraszam.
Jeśli chodzi o temat szeroko pojętego łożenia na 

dzieci poprzez alimenty, to, jak już powiedziałem, 
z rzecznikiem praw obywatelskich powołaliśmy spe-
cjalny ekspercki zespół, który nad tym pracuje, i każ-
dą inicjatywę wspierającą i równoległą absolutnie, co 
mówię w swoim imieniu i także w imieniu – chyba 
jestem upoważniony – rzecznika praw obywatelskich, 
będziemy wspierać.

Jednym z postulatów, i to też kilkakrotnie podno-
szonym, było przeprowadzenie kampanii. Ta kampa-
nia gdzieś się odbyła, ale ona nie miała, co pan senator 
zauważył, odpowiedniej siły rażenia. A to powinno 
być na zasadzie, jak to PR-owcy mówią: otwierasz 
lodówkę i znowu widzisz przekaz. Tego z pewnością 
nie było. Jeśli taka jest decyzja komisji, to jest miód 
na moje serce, na pewno będę to bardzo wspierał 
i tam, gdzie będę pomocny i będę mógł wesprzeć, to 
na pewno to zrobię, bo tu chodzi o realizację prawa 
dziecka do godziwych warunków socjalnych, ale też 
do właściwych relacji, które powinny obowiązywać.

Na to drugie pytanie chyba odpowiedziałem wcze-
śniej. Podzielam to…
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(rzecznik M. Michalak) nie był organem roszczeniowym. Ja nigdy nie składa-
łem projektów budżetu wykraczających poza możliwo-
ści czy budzących niepokój, ale fakt faktem, że dzisiaj, 
wobec tej liczby spraw, które podejmujemy, i szczegól-
nie w związku z paragrafem etatowym, jest ciężko, jest 
bardzo ciężko. Ja złożyłem już projekt budżetu na rok 
przyszły z wnioskiem o zwiększenie go o chyba 9,7%, 
co w skali mojego budżetu dałoby około 1 miliona zł. 
I jeśli będę mógł liczyć na wsparcie, na poparcie tego 
wniosku, to będę bardzo wdzięczny, bo faktycznie 
udrożniłoby to wiele możliwości, poprawiło szybkość 
działania i wiele idących za tym kwestii. Pracownicy 
Biura Rzecznika Praw Dziecka pracują bardzo ciężko, 
podejmują bardzo dużo spraw i nie liczą ani godzin, 
ani niczego, bo wiedzą, dla kogo pracują – pracują 
dla polskich dzieci. Ale niewątpliwie wspomożenie 
nas dodatkowymi etatami jest niezwykle potrzebne, 
szczególnie że zwiększa się liczba spraw dotyczących 
telefonu zaufania i liczba spraw międzynarodowych. 
Potrzebna jest kontrola – to jest ten aspekt, w którym 
muszę wyjątkowo wzmocnić działania rzecznika, bo 
one są w tym obszarze bardzo absorbujące.

Szczerze powiedziawszy, wolę mówić o tym… Jak 
państwo widzicie, przez ostatnie 9 lat bazowałem na 
pozytywnym przekazie, jeśli chodzi o współpracę. 
Chciałbym raczej zachęcać organy i instytucje do 
podejmowania wspólnych działań. Fakt faktem, że nie 
zawsze jest lekko, czasem nawet bardzo trudno, ale 
pewne organy – mówię szczególnie o resortach – już 
się przekonały, że rzecznik praw dziecka jest uparty 
i że jak raz go zbędą, to nie załatwi to sprawy. Ja nie 
odkładam ad acta wystąpień, na które dostaję odpo-
wiedź odmowną, tylko piszę drugi raz, piszę trzeci 
raz, piszę czwarty raz, używam różnych innych form 
i pozyskuję innych sojuszników. To prawda, w spra-
wie tego III protokołu dostałem odpowiedź bardzo 
krótką i bardzo treściwą. Tak samo jak poprzednio 
i jeszcze wcześniej, tak i tym razem poinformowano 
rzecznika, że nie będzie takich działań. Ale to nie 
znaczy, że mnie to zniechęca. Uważam, że Polska 
powinna upominać się o swoje dzieci i o inne dzieci 
na świecie, dlatego III protokół powinien zostać ra-
tyfikowany. Pani Senator, jeśli pani pozwoli, to ja, że 
tak powiem, tak troszkę bokiem ustawię się do tego 
pytania, bo nie chcę… To nic nie zmieni, jeśli ja tutaj 
kogoś napiętnuję, choć są takie resorty, co państwo 
mogą zobaczyć w informacji, do których muszę pisać 
drugi i trzeci raz, żeby mi odpowiedziano na pismo 
wysłane za pierwszym razem. I są też takie wystą-
pienia, które zostały bez odpowiedzi. To jest dla mnie 
nowość, ponieważ nigdy przez tyle lat sprawowania 
urzędu takiego problemu nie miałem. Po delikatnym 
przypomnieniu raczej padało słowo „przepraszam” 
i szybciutko to wszystko uzupełniano, a teraz fak-
tycznie są takie sytuacje, że po trzech ponagleniach 
nie ma odpowiedzi.

mogło dojść do naruszenia prawa. Ale jak też już 
mówiłem – a 2 dni temu minęło 9 lat, jak pierwszy 
raz przed Wysoką Izbą stawałem – tak samo teraz 
powtórzę: obowiązujące prawo uchwala Sejm i Senat, 
rzecznik praw dziecka nie ma możliwości zmiany 
prawa, stoi na straży przestrzegania tego prawa, które 
obowiązuje, więc wszelkie inicjatywy są po stronie 
parlamentu. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos ma pani senator Barbara Borys-

Damięcka. Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję bardzo.
Bardzo dużo pan mówił o liczbie interwencji 

i spraw, które były na przestrzeni tego roku zała-
twione, ale to wszystko jest jakoś osadzone w bu-
dżecie. Chciałabym zapytać, jak wygląda perspek-
tywa budżetowa Biura Rzecznika Praw Dziecka na 
rok 2018 w kontekście tego, co pan miał na to biuro 
w 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem zatrud-
nienia bądź etatowego, bądź współpracowników. Bo 
od liczby współpracowników i osób zatrudnionych, 
które zajmują się sprawami, zależy czas oczekiwania 
na załatwienie spraw, na podjęcie tak dużej liczby in-
terwencji. Czy w miarę rozwoju zakresu zadań, które 
pan tutaj wymienił, i przy tak olbrzymiej liczbie za-
gadnień i problemów jest szansa, że dzięki lepszemu 
finansowaniu będzie możliwość skracania wszelkiego 
rodzaju terminów? To jest pytanie pierwsze.

Drugie jest takie. Wymienił pan olbrzymią liczbę 
urzędów i organów państwa, z którymi rzecznik praw 
obywatelskich współpracuje…

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: 
Dziecka.)

Chciałabym zapytać, z kim panu się pracuje naj-
trudniej i który z tych organów jest najbardziej opie-
szały we współpracy, a z którymi organami udaje się, 
że tak powiem, iść ręka w rękę w sprawach dotyczą-
cych dziecka. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Bardzo dziękuję, Pani Senator, za to pytanie.
To pierwsze pytanie jest bardzo istotne i bardzo 

ważne. Jak państwo senatorowie wiecie, rzecznik nigdy 
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Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Dobrze.
Były 2 pytania. W pierwszym pytaniu, Panie 

Senatorze, pan jakby już udzielił odpowiedzi. Ja, 
poza jedną kwestią, zgadzam się ze wszystkim, co 
pan senator powiedział – i z diagnozą, która została 
postawiona, i z tymi liczbami, bo one faktycznie są 
takie w rzeczywistości. Tylko że ja na ten temat nic 
nie mówiłem. Nie używałem nazwy „domy dziec-
ka”, mówiłem „placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze”; mówiłem o małych dzieciach w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. W odpowiedzi skie-
rowanej do pana senatora Szymańskiego mówiłem 
o działaniach, które powinny być podjęte i w sferze 
sądowej, i w sferze administracyjnej. Mówiłem o tym, 
co asystent rodziny wniósł w tym temacie. Mówiłem 
także o tym, że rzecznik powołał zespół standaryzacji 
dotyczący usamodzielniania wychowanków, troszkę 
nawet wykraczając poza swoje ustawowe obowiązki, 
ponieważ to już dotyczy osób de facto dorosłych, ale 
ich zabezpieczenie odbywa się jeszcze w dzieciń-
stwie. I ma pan absolutną rację – to kuleje. Dlatego 
zebrałem specjalistów, bardzo dobrych, z całej Polski, 
którzy przez kilka miesięcy analizowali to punkt po 
punkcie. Warto jeszcze powiedzieć, że wszyscy ci 
specjaliści w zespołach problemowych rzecznika pra-
cują społecznie, przyjeżdżają, podejmują te działania 
i dzielą się swoją wiedzą. I myśmy przedstawili resor-
towi rodziny konkretne propozycje dotyczące tego, co 
zrobić. Jeśli pana senatora głębiej interesuje ten temat, 
to ja mogę je przesłać, przekazać do wiadomości. Ale 
co zrobi z tym rząd, to ja nie umiem odpowiedzieć.

(Senator Józef Łyczak: Dobrze, dziękuję.)
To pytanie trzeba będzie skierować do rządu, bo 

to jest po stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Mam nadzieję, że nie będzie to… Wiele 
moich wystąpień dotyczy także rozwiązania tego pro-
blemu. Jestem absolutnie po stronie deinstytucjona-
lizacyjnej. To znaczy mam świadomość tego, że nie 
wszystkie placówki da się zlikwidować, bo jest taka 
grupa dzieci, które parokrotnie były w rodzinach za-
stępczych, po czym z powrotem trafiały do placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. Nie można też fundować 
takiej rozchwianej rzeczywistości i braku poczucia 
bezpieczeństwa. Tak więc dla tych dzieci trzeba to 
zachować. Ale na pewno liczba placówek – blisko 
20 tysięcy, bo faktycznie tyle ich jest, chociaż placów-
ki są mniejsze – jest za duża. A więc tak analizując 
sprawę po sprawie, przyznaję, że jest jeszcze trochę 
do zrobienia, tutaj na pewno tak jest.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to rozumiem, że pan 
senator mówił to z pewną nostalgią… A ja znowu 
mówię z radością o tym, że ta rzeczywistość się zmie-
niła i że my jednak… no, nawet nie tyle dokonaliśmy 
rewolucji w tym systemie wychowawczym, co ewolu-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Józef Łyczak.

Senator Józef Łyczak:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, chciałbym o coś zapytać i po-

ruszyć problem, którego praktycznie pan nie do-
tknął. Mianowicie chodzi mi o domy dziecka, o ten 
niechlubny relikt przeszłości. Moje pytanie jest ta-
kie: co zamierza zrobić albo co robi obecny rząd 
w kierunku likwidacji domów dziecka? Problem 
dotyczy około 20 tysięcy dzieci, które przebywają 
w domach dziecka. Nie wspomnę już o aspekcie 
ekonomicznym. Koszt utrzymania dziecka w domu 
dziecka dochodzi do 5 tysięcy, więc powinniśmy 
iść w kierunku rodzin zastępczych, w których ten 
koszt zdecydowanie się obniża, bo w rodzinach za-
stępczych jest tak, że ci, którzy się tego podejmują, 
otrzymują około 1 tysiąca 700 zł. No i nie wspomnę 
też o pozostałych warunkach wychowawczych i by-
towych, a przecież te dzieci z domów dziecka, kiedy 
tylko osiągają pełnoletniość, w zasadzie są pozosta-
wiane same sobie. Jak to się kończy, wszyscy wiemy. 
Dlatego moje zasadnicze pytanie jest takie: co robi 
w tym kierunku rząd? Czy zmierza do likwidacji 
tych domów, co w mojej ocenie powinno nastąpić 
jak najszybciej?

Drugi temat, który chciałbym poruszyć, to pra-
wa dzieci, o których pan rzecznik tak dużo mówił 
przez blisko godzinę. Zakres tych praw będzie się 
poszerzał, bo w tym kierunku to wszystko zmierza, 
jednak uważam, że nie powinniśmy doprowadzić 
do kompletnego ubezwłasnowolnienia w procesie 
wychowawczym zarówno nauczycieli, jak i rodzi-
ców. Ja byłem dzieckiem w latach sześćdziesiątych, 
wychowanym w określonej dyscyplinie zarówno 
w szkole, jak i w domu. Wiemy, że wtedy w szkole, 
jeżeli było jakieś niewłaściwe zachowanie, była 
w użyciu tzw. linijka nauczycielska, a w domu – 
rzadko, ale był – ojcowski pasek. I ja nie pamiętam, 
żeby w latach sześćdziesiątych, w latach siedem-
dziesiątych znalazł się w szkole uczeń, który by 
założył nauczycielowi kosz od śmieci na głowę. 
Teraz to się zdarza…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

(Głos z sali: Dyscyplinować, Panie Marszałku.)
…dlatego poruszyłem ten temat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Już pan zadał, tak?
Proszę o odpowiedź.
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(rzecznik M. Michalak) rze – ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom”, 
prawom dziecka. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Rzeczniku, tak, przypominam, że to w kon-

stytucji 1997 r., a więc 20 lat temu, podkreślano rangę 
rzecznika jako organu konstytucyjnego. Ale przecho-
dzę do pytań.

Pierwsze pytanie. Czy może pan przekazać 
Senatowi informację o wadze, skuteczności wystą-
pień do administracji publicznej, rozumianej oczy-
wiście jako władze centralne i samorządowe bądź 
inne instytucje? Jak pan ocenia skuteczność swoich 
wystąpień?

Drugie zagadnienie. Dzieci…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…podróżują z rodzicami, i to w liczbie… w ol-

brzymiej masie do Europy. Czy nie uważa pan, że 
powinno się w edukacji i w innych procesach podjąć 
zagadnienie praw dzieci w Europie, naszych polskich 
dzieci w Europie, czyli zwiększyć ich świadomość, 
świadomość prawną oczywiście?

Trzecie pytanie. Tzw. okna życia w Polsce były 
przedmiotem krytyki pewnych instytucji, które funk-
cjonują w Nowym Jorku. Nie pytam jedynie o pańskie 
zdanie, tylko wprost mówię: czy umieliśmy bronić tej 
wspaniałej instytucji?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ już 1,5 godziny trwa ten punkt, posta-

nowiłem pogrupować państwa w trójki, jeśli chodzi 
o pytania.

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku! 
Jedno pytanie związane z sytuacją naszych dzieci 
za granicą. No, co do działalności Jugendamtów, to 
wszyscy mamy chyba jednoznaczne stanowisko. Ale 
z pańskiego sprawozdania wynika, że sytuacja podob-
na do tej w Niemczech jest też w Holandii. Czy są też 
inne państwa, oprócz Holandii i Niemiec, w których 
przy okazji odbierania dzieci rodzicom zabrania się 

cyjnie doszliśmy do tego, że dzisiaj częściej z dziećmi 
rozmawiamy i rozwiązujemy problemy bezprzemo-
cowo. To nie znaczy, że bezstresowo, bo chcę też wy-
raźnie powiedzieć, że nie jestem orędownikiem tego, 
co się kryje pod hasłem: wychowanie bezstresowe. Ja 
uważam, że dzieci trzeba nauczyć życia w dzisiejszej 
rzeczywistości, tylko nie przemocą, a wzmocnieniem, 
wzmocnieniem asertywności, wzmocnieniem poczu-
cia własnej wartości – chodzi o ten kierunek. W tam-
tych czasach media może nie były tak wszędobylskie, 
ale zapewniam pana, że różne niedobre rzeczy też 
miały miejsce. Akurat ten drastyczny przypadek, co 
prawda nie z ostatniego czasu, tylko sprzed jakichś 
20 lat, który pan senator przedstawiał… Aczkolwiek 
analizując takie przypadki – pojedyncze, na szczę-
ście, to nie jest jakaś norma, w każdej rzeczywistości 
znajdzie się coś, co jest odchyleniem od normy – czy 
ten przypadek, warto też popatrzeć na to, co się działo 
wcześniej. Bo chodzi też o niepostawienie pewnych 
granic, które powinny być. W wychowaniu też muszą 
być postawione granice. To nie jest tak, że ja tylko 
daję, a ty tylko bierzesz. Ja co prawda mówiłem go-
dzinę o prawach dziecka… Mógłbym mówić pewnie 
więcej godzin, ale zostałem poproszony – bo dzisiaj 
jest ostatnie posiedzenie przedwakacyjne – żebym nie 
mówił dłużej niż godzinę, więc starałem się w tym 
czasie zmieścić.

Ale też przypominam, że jestem rzecznikiem praw 
dziecka. No, kto ma o tych prawach przypominać, jak 
nie rzecznik dzieci? Kiedy mówię o pewnych obo-
wiązkach, powinnościach czy o czymś, to mówię 
o obowiązkach, powinnościach przede wszystkim 
świata dorosłych.

Aczkolwiek jak się spotykam z dziećmi – zapra-
szam pana senatora na takie spotkanie, może kiedyś 
będę w terenie u pana senatora – to one też dostają ode 
mnie bardzo wyraźne informacje, że każdy człowiek 
ma tę samą godność i każdego trzeba chronić. I to nie 
jest tak, że ja swoimi prawami mogę wchodzić na 
cudze terytorium i robić coś destrukcyjnego. A uży-
wając pojęcia „człowiek”, myślę nie tylko o dzieciach, 
ale także o rodzicach, o nauczycielach, o katechetach, 
o policjantach, o wszystkich innych.

Ale o tym, jak ważne są prawa dziecka i jak ważne 
jest podejście do nich… Jak pan senator pozwoli, to 
tym razem zakończę wypowiedź pewnym cytatem, 
który wyciągnąłem z adhortacji Familiaris consortio 
Jana Pawła II, który też się upominał o prawa dziecka 
– wprost, nawet nie domyślnie, tylko bezpośrednio – 
i mówił, że w rodzinie, wspólnocie osób… pisał, bo to 
ma jeszcze większy… „Szczególną troską winno być 
otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki szacunek 
dla jego godności osobistej oraz – i to jest ważne, bo 
nie spotkałem się z takim pojęciem w innej literatu-
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o skuteczność wy-

stąpień, to powiem, że informacja z każdego roku 
zawiera dokładne ich omówienie i w tabelce jest też 
mowa o tym, co one przyniosły. Myślę, że to jest 
możliwe do… Ja oczywiście zawsze chciałbym, żeby 
one miały jeszcze większą moc i żeby te postula-
ty były jeszcze lepiej wypełnione. Niemniej jednak 
postanowiłem – i zrobiłem to w tym roku – przed 
uwagami, które przedstawiam i analizuję każdego 
roku, przedstawić także te postulaty, które zostały 
zrealizowane, bo to też pokazuje, że pewne działania, 
czasami podejmowane z uporem, mają sens i gdzieś 
przynoszą skutek. Ale tak, czasami spotykam się, 
o czym już wcześniej mówiłem, z odpowiedzią: nie, 
bo nie. To jest oczywiście trudne do zaakceptowa-
nia, ale rzecznik jest organem kontrolnym, organem 
inicjującym, a decyzje muszą podejmować organy 
wykonawcze różnego szczebla.

Muszę tu też zauważyć, że czasami takie decy-
zje można zaskarżyć i ja korzystam z tej drogi, np. 
do sądu administracyjnego. I bywa tak, jak ostatnio 
w przypadku jednej z gmin, która nie posłuchała 
próśb i wniosków rzecznika, ale po otrzymaniu zapro-
szenia do sądu podjęła właściwą decyzję, jeśli chodzi 
o dowożenie dziecka do ośrodka rehabilitacyjnego.

A więc staram się korzystać z całego tego asorty-
mentu środków, w które polski rzecznik został wy-
posażony. A warto też zauważyć, że w porównaniu 
z innymi instytucjami na świecie polski parlament 
najbardziej zadbał o swojego rzecznika, bo ten asorty-
ment jest, a ja z niego korzystam. Tyle że nie zawsze… 
Nieraz pojawia się ta tzw. ściana.

Jeśli chodzi o prawa dzieci w Europie, w Europie 
i na całym świecie, to one są takie same. One wyni-
kają z Konwencji o prawach dziecka. Jeśli mielibyśmy 
poszerzać edukację, to może o jakąś specyfikę, o coś, 
co bardziej przysługuje, coś, co może nawet nie jest 
prawem, a przywilejem, czasami możliwością skorzy-
stania w danym kraju… Bo jeśli chodzi o edukację 
w zakresie praw dziecka – zresztą o tym też często 
rozmawiamy z rzecznikami praw dziecka – to ona po-
winna być nieustająca, ona powinna być powtarzana 
na każdym szczeblu edukacyjnym, także wzmacnia-
na przez przekazy środków masowego przekazu czy 
osób znaczących. Tak, ponieważ dzieciństwo ma to 
do siebie, że trwa pewien okres i się kończy, a dla 
kogoś innego się zaczyna. I tutaj nie można wykonać 
zadań kampanijnych, powiedzieć: a teraz przez 5 lat 
będziemy edukować i to już ma nam pozostać na za-

czy też ogranicza się możliwości kontaktu rodziców 
z dziećmi po polsku?

Jak jednocześnie skomentowałby pan sytuację 
w Wielkiej Brytanii, gdzie jest inny model, i próbę 
wprowadzenia naszego państwa do ewentualnych 
postępowań?

Ostatnie pytanie. Ponieważ te sprawy są bardzo 
bulwersujące… Czy wystąpił pan do którejś z or-
ganizacji międzynarodowych, np. do Rady Europy, 
ze skargą na postępowania, no, ogólnie na władze 
holenderskie czy też niemieckie, czy innego państwa 
w związku z traktowaniem naszych dzieci poza gra-
nicami kraju?

Wicemarszałek Adam Bielan:

I pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Kiedyś, ponad rok temu, miałem pewną koniecz-
ność zetknięcia się z problematyką młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, które dawniej nazywały 
się domami poprawczymi. I mam 2 pytania. Pierwsze 
będzie pewnym powtórzeniem, ponieważ chciałbym 
otrzymać odpowiedź na pytanie: dlaczego pobyt 1 
osoby, 1 pensjonariusza tak dużo kosztuje? Jest to 
bodajże więcej, aniżeli tu kolega mówił, jest to ponad 
6 tysięcy miesięcznie. A za to może wyżyć bardzo 
dobrze, tak mnie się wydaje, kilkuosobowa rodzina. 
Tym bardziej że mówimy o kwocie netto.

Druga sprawa związana jest z pewnym doświad-
czeniem, kiedy zacząłem się przyglądać pewnej lo-
kalnej sprawie, a chodzi o Rejowiec. Otóż okaza-
ło się, że istnieje ogromna koncentracja, w sensie 
geograficznym, tych domów na Śląsku, jest tam ich 
w tej chwili bodajże 9 albo 11, są one likwidowa-
ne w innych województwach i tam przenoszone. 
Kiedy przyjrzałem się temu bliżej i zacząłem szu-
kać argumentu, okazało się, że – jak zawsze – są 
nim oczywiście finanse. Te domy przynoszą temu 
rejonowi bodajże ponad 800 milionów dochodu, 
wynikającego według mnie z tej ogromnej stawki 
na 1 osobę. Co ciekawe… Dzieje się tam coś, na co 
chciałbym zwrócić pana uwagę, bo czasami to mi 
przypomina sytuacje… Trzeba by chyba zwrócić 
się do pewnych instytucji, które zajmują się taki-
mi sprawami, działaniami nie całkiem fair, żeby 
wyjaśnić, dlaczego taka koncentracja pojawiła się 
w jednym miejscu. W innych województwach są 
po 2, po 3 domy, a w tym jednym jest ich w grani-
cach 10. Bardzo bym prosił o odpowiedź głównie 
w sprawie finansów.
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(rzecznik M. Michalak) zakopuj go w ogródku, tylko daj je w miejsce, któ-
re mu zagwarantuje bezpieczeństwo i pomoże dalej 
funkcjonować. Tak? I też dlatego jest tutaj zapewnio-
na anonimowość.

Też warto zauważyć, że… Bo czasami naduży-
wa się sformułowań typu „porzuciła w oknie życia”. 
W oknie życia się nie porzuca. Porzuca się pod mo-
stem albo w lesie, a w oknie życia się zostawia, po 
to, żeby dziecko miało zapewnione bezpieczeństwo, 
żeby dalej… A wspomniane sformułowania powo-
dują pejoratywne skojarzenia, takie spojrzenie także 
na tę osobę – a w tej kwestii ocenianie jest czymś 
najgorszym, co można zrobić. Tu nie wolno oceniać, 
tu trzeba się radować, że dziecko żyje.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Kolejna runda py-
tań.)

Nie, nie, były jeszcze 2 pytania.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Aha.)
Postaram się mówić krócej, bo widzę, że pan mar-

szałek przyspiesza.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo dziękuję.)
Jeśli chodzi o dzieci za granicą, to – tak jak pan 

senator zauważył – w tym roku poświęciłem temu 
tematowi nawet dodatkowy rozdział, stąd jest tam 
opis innych państw. Faktycznie zaobserwowaliśmy, 
że w Holandii nie tylko ograniczana jest możliwość 
kontaktu, ale także np. rozdzielane są rodzeństwa, 
co też budzi niepokój, bo w naszym porządku praw-
nym myśmy o te dzieci zadbali i w tej kwestii się 
upominamy.

Jeśli chodzi o działania niemieckie, to ja już opo-
wiadałem w zeszłym roku. Cały, że tak powiem, tour 
rzecznika praw dziecka po landach i spotkania z ko-
misjami petycji parlamentów landowych skutkują 
tym, że nasi konsulowie mają udrożniony kontakt 
z instytucją, która ma jakikolwiek wpływ na insty-
tucję podejmującą późniejsze decyzje, co odnotowu-
jemy pozytywnie.

Wielka Brytania. Wielka Brytania to jest kraj, 
gdzie jest bardzo dużo Polaków, dlatego różnych in-
terwencji może być więcej – a więc nie dlatego, że 
tamtejsze służby są takie gorliwe, tylko dlatego, że nas 
jest tam więcej. Myśmy razem z MSZ podjęli pewne 
działania, zaprosiliśmy przedstawicieli sądów, służb 
Wielkiej Brytanii do Polski, żeby oni nabrali trochę 
zaufania do naszych rozwiązań i żeby, podejmując 
w przyszłości decyzje dotyczące polskich dzieci, 
mieli poczucie, że skierowanie dziecka do Polski to 
nie jest skierowanie w jakąś próżnię, bo tutaj też są 
odpowiednie instytucje, które zajmą się jego ochroną, 
monitorowaniem. I to przynosi dobre efekty.

A druga sprawa, którą wtedy podjęliśmy, jest na-
stępująca. Zachęciliśmy służby czy instytucje tego 
państwa do tego, żeby powierzały rolę rodzin za-
stępczych także Polakom, tak aby polskie dzieci nie 
trafiały do odrębnego środowiska językowego, kul-

wsze. Ta edukacja musi być nieustająca. Dlatego też 
skierowałem do ministra edukacji moje wnioski do-
tyczące projektu podstawy programowej na różnych 
szczeblach, zwracające uwagę na to, że wspomnia-
nego tematu nie możemy pomijać, zapominać o nim, 
bo on musi być nieustająco wzmacniany. Dzieci mają 
mieć poczucie swojego obywatelstwa. O tym mówi 
się dzisiaj już wyraźnie, mówi się o partycypacji dzie-
cięcej, o obywatelstwie dziecięcym. Dzieci mają mieć 
poczucie przynależności, ale też poczucie własnej 
wartości opartej na prawach człowieka. Dlatego tutaj 
te działania są niezwykle ważne.

Trzecie pytanie dotyczyło okien życia. Bardzo 
dziękuję też za to pytanie, bo to rzecznik praw dziec-
ka jako pierwszy i chyba instytucjonalnie najmocniej 
podjął działania, troszkę na przekór Komitetowi Praw 
Dziecka. Ja na co dzień – do tego zostałem też po-
wołany – mam stać na straży zaleceń komitetowych, 
ale z tym zaleceniem się nie zgodziłem. Ale nie zgo-
dziłem się nie dopiero, kiedy ono dotknęło Polski, 
ale wcześniej, kiedy ono było wydane dla innych 
krajów w Europie. Ja już wtedy do rządu, jeszcze 
wówczas pana premiera Tuska, wystąpiłem z wnio-
skiem o to, żeby podjąć działania zabezpieczające, 
i przedstawiłem wykładnię rzecznika praw dziecka. 
Bo tam komitet stanął na stanowisku, że chroniąc 
prawo do życia, nie chronimy prawa do tożsamości. 
Ja jednak – nie wartościując praw, bo prawa człowie-
ka z zasady są równe – uważam, że prawo do życia 
jest takim pierwszym prawem i ono powinno być 
brane pod uwagę jako pierwsze, a dopiero później… 
Bo inaczej będziemy mówić o ochronie tożsamości 
dzieci martwych – tak? To jest brutalna rzeczywi-
stość. I wtedy rząd podjął jednoznaczne zobowiąza-
nie, że nie przewiduje się w Polsce żadnych ruchów 
ograniczających czy likwidujących okna życia. Kiedy 
Polska składała sprawozdanie przed Komitetem Praw 
Dziecka, ja jeszcze raz powtórzyłem stanowisko, 
skierowałem je już do rządu pani premier Szydło. 
I to stanowisko zostało podtrzymane, przedstawione 
nawet przed komitetem. Myślę, że ono było ważne, 
ponieważ to nie była tylko decyzja polityczna ciała 
rządowego, komitetowi została przedstawiona także 
opinia niezależnego organu ochrony praw dziecka. 
I, jak myślę, dzisiaj można powiedzieć, że te wcze-
śniejsze działania nie zaszkodziły idei, a może nawet 
pomogły ją zrozumieć. Bo to też warto zauważyć, że 
okno życia to nie jest element systemu opiekuńczego. 
Czasami tak to jest przedstawiane, ale to nie jest… To 
jest element systemu interwencyjnego, gdzieś między 
policją a pogotowiem ratunkowym. I nie mówimy… 
Nie zachęcamy do tego, żeby te okna były pełne, tyl-
ko mówimy: w sytuacji, kiedy już nie masz żadnego 
innego pomysłu, to nie rzucaj dziecka pod most, nie 
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(rzecznik M. Michalak) jest też dużo SOW-ów, a one są jeszcze w innej ka-
tegorii. I to jest temat, który – myślę, że pan senator 
to pamięta – rzecznik praw dziecka badał bardzo 
dokładnie i podejmował, sprawa SOW-ów została 
podjęta, budziła nawet szczególne zainteresowanie 
w przestrzeni publicznej, kiedy w jednym z nich do-
szło do bardzo niegodziwego potraktowania dzieci. 
Wtedy dyrektorem była siostra Bernadetta, o której 
media pisały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że ten punkt trwa już 2 godziny, 

jesteśmy wciąż przy pytaniach, a przed nami jest jesz-
cze debata. Dostaję pytania od senatorów, czy mogę to 
skrócić. Niestety nie mogę. Mogę tylko apelować do 
senatorów, żeby się nie dopisywali do listy i zadawali 
zwięzłe pytania, i mogę apelować do pana rzecznika, 
żeby w sposób zwięzły odpowiadał na nie.

Mam w tej chwili trzech zapisanych senatorów. 
Czy możemy zamknąć listę? Panowie senatorowie 
Wach, Libicki i Jackowski… Tak?

(Głos z sali: Dobrze.)
(Senator Bogdan Klich: Można, można.)
Dobrze, to trzy pytania i później odpowiedzi, mam 

nadzieję, zwięzłe, pana rzecznika.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, prasa donosi, wydaje się, że co-

raz częściej, o drastycznych przestępstwach w sto-
sunku do dzieci, w tym małych dzieci. Myślę tu 
o pobiciach, a nawet o zabójstwach. Pan ma już dłu-
gie doświadczenie i, jak myślę, zna statystykę w tej 
sprawie. Czy tak jest rzeczywiście, czy jest to tylko 
większe, że tak powiem, wyczulenie i wrażliwość 
prasy? I co można ewentualnie z tym zrobić, poza 
oczywistymi rzeczami, to znaczy penalizacją i sta-
raniami o ograniczenie, likwidację patologii?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, ja mam następujące pytanie. 

Zawsze jest tak, że jak się pojawia jakaś duża grupa 
społeczna, to pojawiają się też różne związane z tym 
problemy. Pytanie jest takie… Mówimy o tym, że jest 
milion osób z Ukrainy, które pracują w Polsce. To są 

turowego. I to się zaczęło dziać. Jeszcze nie w takim 
stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli, ale to 
działanie zostało podjęte, wdrożone. Myślę, że to jest 
taki kierunek zabezpieczający, bo bezpośredniego 
wpływu na decyzje podejmowane w obcym państwie 
to ja nie mam. Ja mam uprawnienia w granicach 
naszego państwa. Jeśli występuję poza granice, to 
albo poprzez MSZ, do odpowiedniego konsulatu czy 
ambasady, albo, jeśli jest instytucja rzecznika praw 
dziecka, do rzecznika. Ale też niestety z ubolewaniem 
muszę stwierdzić, że czasami spotykam się, tak jak 
np. w Norwegii, z odpowiedzią typu: chętnie bym 
ci pomogła rozwiązać ten problem, ale ja nie mam 
takich uprawnień jak polski rzecznik praw dziecka 
i ja nie mogę zbadać tej sprawy. Czasem tak to jest.

Jeśli chodzi o dyscyplinowanie czy wpływanie, to 
możliwości rzecznika są ograniczone, bo tego typu 
wnioski są kierowane za pośrednictwem MSZ przez 
organ wykonawczy, czyli przez rząd. Ale ja dzięki 
członkostwu w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw 
Dziecka – to jest gremium, które nas, rzeczników sku-
pia, a miałem też przyjemność być przewodniczącym 
tej sieci przez rok, w 2012 r., więc mam dobre prze-
łożenie – podejmuję działania i dialog w gronie osób 
szczególnie zaangażowanych w obronę praw dziecka. 
Były sytuacje, w których udało nam się wspomóc 
sprawy polskich dzieci, chociażby wspólnie z panią 
rzecznik na Litwie, z którą współpraca dobrze się 
układa. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku…

A nie, jeszcze jedno. Przepraszam, bo ja nie odpo-
wiedziałem panu senatorowi i panu senatorowi. Jeśli 
chodzi o koszty… Ja myślę, że pan senator mówił 
o niższym koszcie, ale miał na myśli placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, a z kolei pan senator mówił 
o placówkach o charakterze resocjalizacyjnym, a tam 
pobyt faktycznie kosztuje więcej. Tyle że kwota, któ-
rą pan senator wymienił, to nie jest kwota jednoli-
ta, wszędzie taka sama, bo kiedy Najwyższa Izba 
Kontroli badała np. zakłady poprawcze, to stwierdzi-
ła, że tam ta kwota dochodziła nawet do 20 tysięcy, 
parę lat temu było takie sprawozdanie. Więc to też 
nie jest jednolite.

Jeśli chodzi o ich tworzenie, to odbywa się to na 
określonych warunkach, określonych prawnie, i na 
to ja wpływu nie mam. Jedyne działania, jakie mogę 
podjąć, to sprawdzenie, czy są w nich przestrzegane 
prawa dziecka, a jeśli nie są, to mogę wezwać stosow-
nym raportem do naprawienia sytuacji czy wezwać 
inne organy do podjęcia działań, które są im właściwe 
ze względu na możliwości.

Teraz nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, ale 
ten Śląsk… Nie wiem, czy pan senator mówi tylko 
o placówkach o charakterze terapeutyczno-resocjali-
zacyjnym, czyli MOS-ach, MOW-ach, bo na Śląsku 
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(senator J.F. Libicki) Jeśli chodzi o przypadki drastyczne i o to, jak to 
wygląda statystycznie, to dzisiaj jest tak, że prze-
moc wobec dzieci zyskuje coraz większą dezaprobatę. 
Akceptacja z roku na rok maleje. Od wprowadzenia 
ustawowego zakazu bicia dzieci akceptacja dla stoso-
wania przemocy wobec dzieci, w tym kar cielesnych, 
zmalała o 30%. Pokazują to badania, które corocznie 
prowadzimy. Informacje medialne nie zawsze prze-
kładają się na rzeczywistość z tego względu, że jeden 
przypadek jest nieraz powtarzany ileś razy w ciągu 
dnia i w ciągu tygodnia. Tego, że to jest pokazywane 
i nagłaśniane, ja zupełnie nie neguję, bo jeśli coś jest 
złe, to trzeba to pokazywać i piętnować. Ale takich 
przypadków nie jest więcej. Na przestrzeni lat… 
Przemoc stosowana wobec dzieci jeszcze w 2008 r… 
Teraz mówię z pamięci, więc proszę ewentualnie 
o małą korektę. Co do zasady postaram się nie po-
mylić. Niebieskich kart ze względu na przemoc wobec 
dzieci założono w 2008 r. 47 tysięcy z haczykiem, 
a w zeszłym roku niecałe 20 tysięcy. Więcej służb 
podejmuje tu działania, więc widać spadek.

Jeśli chodzi o najcięższe przypadki, o które py-
tał pan senator, to… Jeśli popatrzymy na statystyki 
zabójstw dzieci, to zobaczymy, że te liczby maleją, 
i to zarówno w odniesieniu do zabójstw, jak i do dzie-
ciobójstw – to jest inna klasyfikacja. Życzylibyśmy 
sobie, ja to zawsze zastrzegam, żeby nie było ani jed-
nego. Trudno tutaj o hurraoptymizm, ale jeśli wresz-
cie jest tendencja malejąca, jeśli udało się zatrzymać 
tendencję rosnącą, która była na przestrzeni lat, to 
to już jest coś. Na pewno potrzebna jest edukacja 
i konsekwencja.

Decyzja parlamentu o uchwaleniu nowelizacji ko-
deksu karnego i pokazanie priorytetu dziecka, poka-
zanie, że dziecko to nie przedmiot i za uszkodzenie 
jego ciała kara nie będzie taka sama jak za kradzież 
telewizora – a tak przecież było – to jest sygnał eduka-
cyjny, który poszedł do społeczeństwa. Tam wyraźnie 
zapisano, że przemoc wobec dziecka to już nie jest 
występek, jak to do tej pory kwalifikowano, ale zbrod-
nia. Dziecko jest priorytetem, a osoby, które wiedzą 
o przemocy i nie reagują, mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności. Ja myślę, że… Tu nie chodzi o to, 
żeby zapełniać więzienia ludźmi, ale żeby działać 
edukacyjnie. I ta edukacja na pewno ma miejsce.

Pierwszym efektem nowelizacji kodeksu karnego, 
takim wymierzalnym i ważnym, jest zmiana instruk-
cji Episkopatu Polski dla przełożonych różnych grup 
religijnych w zakresie reagowania w sytuacji, kiedy 
wejdą w posiadanie informacji, że dziecko zostało 
skrzywdzone. Do tej pory mogli, a teraz muszą, zgod-
nie z polskim prawem, powiadamiać prokuraturę, 
organy ścigania. Myślę, że jesteśmy tu bardzo kon-
sekwentni.

Gdybym miał powiedzieć, co jeszcze powinni-
śmy zrobić, to… Zwracam na to uwagę w informacji. 

najczęściej osoby bez dzieci, ale często są to też całe 
rodziny. I pytanie jest takie: czy w tym przypadku 
pan spotykał się z jakimiś sytuacjami wymagającymi 
czy pomocy, czy interwencji? Jak ta sprawa z pana 
perspektywy wygląda? Jeśli pan ma jakiś materiał 
pisemny, to może też przyspieszyłoby sprawę to, jeśli 
mógłbym taki materiał pisemny otrzymać. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. W pana 

obowiązkach jest też chronienie życia ludzkiego, 
a więc, no, od poczęcia, tak jak wynika to literal-
nie z polskiej konstytucji, do naturalnej śmierci. Jest 
pan rzecznikiem praw dziecka, a więc mówimy w tej 
chwili o dziecku w tej fazie prenatalnej. Proszę po-
wiedzieć, czy pan monitoruje wykonywanie obecnej 
ustawy dopuszczającej w szczególnych wypadkach 
unicestwienie życia ludzkiego, czy ta ustawa nie jest 
nadinterpretowywana i wykorzystywana do celów 
sprzecznych z jej założeniem. Jak pan ocenia uni-
cestwianie życia ludzkiego chociażby ze względu 
na wady genetyczne, w tym np. dzieci, które mają 
zespół Downa? Czy według pana to jest humanitar-
ne – prosiłbym o odpowiedź „tak” lub „nie” – czy 
niehumanitarne? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana rzecznika o odpowiedź.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Dziękuję.
Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, Panie Senatorze, 

to ja na nie przed chwilą odpowiadałem…
(Senator Adam Gawęda: To już było.)
Odpowiadałem panu senatorowi Libickiemu. 

Mówiłem o tym na początku.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Na początku 

były przytaczane badania.)
Zacznę od początku. Pan marszałek prosił o dys-

cyplinę, więc ja też spróbuję troszkę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
Państwo też podjęli takie działania.



124
46. posiedzenie Senatu w dniu 27 lipca 2017 r.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

(rzecznik M. Michalak) (Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: 
Dziękuję bardzo.)

Informuję, że rzecznik praw dziecka Marek 
Michalak zobowiązał się do udzielenia pisem-
nej odpowiedzi na pytania zadane przez senatora 
Seweryńskiego oraz senatora Libickiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Wysoki 

Senacie!
Pomaganie innym, a zwłaszcza pomaganie dzie-

ciom, to piękny rodzaj ludzkiej aktywności. I tutaj 
chciałbym zacząć od wyrazów szacunku dla pana 
działalności, tej bardzo szerokiej, skrupulatnej, co-
dziennej w drobnych i większych sprawach. To piękny 
rodzaj aktywności.

Chciałbym dzisiaj w moim wystąpieniu skupić 
się na sprawach bardziej ogólnych, nie na tych kon-
kretach, z których składa się życie, ale na sprawach 
bardziej ogólnych. I warto tutaj przypomnieć, że 
w konstytucji kwestie związane z prawami dziecka 
czy w ogóle z sytuacją dziecka są podnoszone w kilku 
miejscach. Najpierw w art. 18 mowa jest ochronie 
małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa. Warto 
tutaj to podnieść i o tym przypomnieć. Mówimy 
dzisiaj najczęściej o dzieciach w kategoriach praw 
dziecka, a kategorie…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam na sekundkę, Panie Senatorze.
Zostałem poinformowany przez senatora sekre-

tarza, że pan rzecznik zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi jeszcze na pytanie zadane 
przez senatora Łyczaka. Czyli, dla porządku, to jest 
3 senatorów: Seweryński, Libicki i Łyczak. Dziękuję 
bardzo.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Senator Aleksander Bobko:
Chciałbym przypomnieć pewną oczywistość – 

chyba ciągle oczywistość, przynajmniej w Polsce 
– że podstawowe kategorie to jest małżeństwo, ro-
dzicielstwo, macierzyństwo, a pojęcie „prawa dziec-
ka”, mimo że dzisiaj ono pada najczęściej, jest co 
najwyższej uzupełniające. Art. 48 mówi o prawie 
rodziców do wychowania dziecka, więc znowu kom-
petencja rodziców jest tutaj podstawowa i konstytu-
cyjnie gwarantowana. Dopiero w art. 72 pojawia się 
właśnie już bardziej nowoczesna kategoria ochrony 
praw dziecka i instytucja rzecznika, który stoi na 
straży praw dziecka. Warto sobie uświadomić pew-

Potrzebna jest narodowa strategia walki z przemocą 
wobec dzieci. Należy zebrać to wszystko razem, po-
wiązać i zmusić ludzi do współpracy, do podejmo-
wania właściwych działań w tym zakresie. Na razie 
mam odmowną odpowiedź, ale mam nadzieję, że 
przekonam rząd do tego, żeby podjąć działania na 
rzecz uchwalenia takiej strategii.

Drugie pytanie pana senatora dotyczyło obcokra-
jowców. Pan senator pytał tutaj o Ukraińców, ale są 
też inni. Faktycznie ta grupa jest… Ja wielokrotnie 
podejmowałem działania w tym zakresie. Mało tego, 
w momencie kiedy rodzina z dziećmi, które weszły 
w naszą rzeczywistość, które w niej uczestniczą i dla 
których traumą byłby powrót do swojego kraju… Ja 
wielokrotnie występowałem w takich sytuacjach do 
sądu administracyjnego i zawsze wygrywałem takie 
sprawy. W zeszłym roku było chyba ze 30 spraw do-
tyczących obcokrajowców.

Pani Dyrektor, co do liczb chyba się nie pomyli-
łem, ale przekażę panu senatorowi dokładną infor-
mację, bo mamy ją przepracowaną.

Ja już odpowiedziałem na ostatnie pytanie i nie 
wiem, czy mam powtórzyć…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Znakomicie. Myślę, że nie…
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja pytałem pana konkretnie, czy tak, czy nie. Czy 
uważa pan, że unicestwianie życia ludzkiego w przy-
padku dzieci, które mają np. zespół Downa, jest hu-
manitarne, czy nie? Na takie pytanie pan, według 
mojej wiedzy, nie odpowiedział podczas odpowiedzi 
na nasze dzisiejsze pytania. To było 1 z 3 pytań, które 
zadałem panu rzecznikowi. Bardzo bym prosił o kon-
kretną odpowiedź na to pytanie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Nie. Nie jest humanitarne.
(Senator Jan Maria Jackowski: Słucham?)
Nie jest humanitarne. Odpowiadam.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie jest humani-

tarne. Dziękuję za tę odpowiedź.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu rzecznikowi za cierpliwe odpowia-

danie na wszystkie pytania.
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(senator A. Bobko) Ja bym powiedział w ten sposób: dzisiaj w świe-
cie, w którym tak łatwo podglądać innych, tak łatwo 
zaglądać do środka czyjegoś życia prywatnego nie-
zwykle łatwo wyrobić sobie jakby błędne mniema-
nie czy błędne przekonanie na temat tego, co dzieje 
się w danej rodzinie. No, powiem zupełnie szcze-
rze: chyba każdy z nas czy prawie każdy z nas ma 
w swoim doświadczeniu, w swojej pamięci jakieś 
takie momenty czy takie elementy własnego życia 
rodzinnego, które… gdyby tam była kamera, gdyby to 
zostało upublicznione, to decyzja władz o interwencji 
na podstawie jakiegoś takiego zdarzenia zarejestro-
wanego przez kamerę byłaby oczywista i uzasad-
niona – prawda? To jest sfera intymna, to jest sfera 
naprawdę bardzo delikatna i trzeba delikatnie w nią 
wchodzić, wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. 
I trzeba zadać także takie pytanie, jak myślę, kluczo-
we, o którym często zapominamy. I to jest też pewne 
moje przesłanie do pana rzecznika. Mam na myśli 
pytanie, postawione uczciwie, co tak naprawdę mamy 
realnie do zaoferowania dzieciom, które są w rodzi-
nach nawet krzywdzone czy są w rodzinach, w któ-
rych, no, nie dzieje się tak, jak byśmy sobie życzyli. 
Co państwo ma im realnie do zaoferowania, na ile 
jest w stanie w sposób realny poprawić ich sytuację? 
Tutaj zostawiam to pytanie zawieszone, do refleksji.

Kolejna kwestia to jest pytanie, co dzisiaj jest fak-
tycznie głównym i jakimś najbardziej podstawowym 
zagrożeniem czy niebezpieczeństwem grożącym na-
szym dzieciom. Czy rzeczywiście jest to przemoc, czy 
rzeczywiście jest to klaps? Bo od klapsa do przemocy 
też jest pewna odległość.

Tak na marginesie chciałbym tutaj przypomnieć, 
może troszkę wytknąć panu rzecznikowi – proszę się 
nie obrazić – że kilka miesięcy temu miała w Polsce 
miejsce pewna dyskusja na temat klapsa, w ramach 
której pan rzecznik był łaskawy zwrócić się do rektora 
uniwersytetu… To było pewne połajanie w stosunku 
do profesora. Ja odbieram to jako pewną nieupraw-
nioną ingerencję w wolność życia akademickiego. 
W dyskusji akademickiej można stawiać różne pyta-
nia, różne hipotezy, nawet kontrowersyjne. Instytucje 
państwowe w wolność, swobodę akademicką nie po-
winny moim zdaniem ingerować. To tak na margi-
nesie.

Moja teza byłaby taka: nie lekceważę problemu 
przemocy, ale moim zdaniem to nie jest dzisiaj głów-
ny, podstawowy problem, na którym powinien się 
skupiać rzecznik praw dziecka czy w ogóle władza 
publiczna. Konstytucja mówi o tym, że dziecko pod-
lega ochronie i że powinno się bronić dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem w pracy… To 
ostatnie na szczęście w Polsce i w Europie to nie jest 
wielki problem. W wielu krajach czy w kilku miej-
scach świata jest to problem. Mowa jest tu także o de-
moralizacji. Otóż w moim przekonaniu tym, co dzisiaj 

ne napięcie czy pewną hybrydowość tych zapisów 
konstytucyjnych, które z jednej strony przyznają 
rodzicom podstawowe prawa w stosunku do dzieci, 
a z drugiej strony równocześnie eksponują także pra-
wa państwa. I to napięcie istnieje dzisiaj także w na-
szej współczesnej kulturze. W wielu dominujących 
trendach europejskich dochodzi… Może powiem 
to z pewną przesadą, ale chciałbym to uwypuklić. 
Wielu ludzi czy wiele środowisk europejskich dzisiaj 
stoi na stanowisku, że rodzina właściwie jest źró-
dłem patologii czy zagrożeniem dla dziecka i rolą 
państwa jest zapobieganie tym patologiom. U nas 
w latach dziewięćdziesiątych taki trend też trochę 
się pojawiał, stąd kwestia walki z przemocą w ro-
dzinie stawała się i w jakiejś mierze jest kwestią 
priorytetową, jeśli chodzi o ochronę praw dziec-
ka. Takim kulminacyjnym momentem, jeśli chodzi 
o wyrażenie tego przekonania czy przeświadczenia, 
że w rodzinie dziecko jest zagrożone, że w rodzinie 
jest zalążek patologii i trzeba, państwo powinno 
z tym w sposób drastyczny walczyć, był w moim 
przekonaniu w Polsce rok 2010, kiedy 10 czerwca zo-
stała uchwalona nowelizacja ustawy o zapobieganiu 
przemocy w rodzinie, która dopuszczała odbieranie, 
mówiąc skrótowo, dzieci rodzicom bez nakazu sądu, 
na podstawie decyzji urzędniczej.

Tu już moja prywatna opinia. Jeżeli miałbym stwo-
rzyć ranking najgorszych ustaw, które w ostatnich 
27 latach zostały w Polsce uchwalone, to ta ustawa 
byłaby w moim przekonaniu kandydatem do takiej 
nominacji. Warto przypomnieć, że niestety została 
ona uchwalona w Sejmie prawie jednogłośnie, po-
nad politycznymi podziałami. Tak silna była presja 
tej właśnie europejskości, która w rodzinie widziała 
zagrożenie dla dziecka.

Na szczęście ta tendencja, jak się wydaje, została 
w Polsce – i to uważam za jedno z wielkich osiągnięć 
ostatnich 2 lat – odwrócona. Dzisiaj odchodzimy od 
tego, aby pod – znowu może z pewną przesadą – byle 
pretekstem, na podstawie jednej informacji odbierać 
dzieci rodzicom.

Oczywiście nie chciałbym, aby to, co mówię, 
było zrozumiane tak, że lekceważę problem prze-
mocy w rodzinie. Ten problem istniał zawsze, przez 
wiele pokoleń, do niedawna był w zasadzie pewnym 
tematem tabu. Uważano, że w sprawy rodziny nie na-
leży się wtrącać, to jest sfera intymna. Można mówić 
o niewątpliwych korzyściach tego, że… Pan rzecznik 
choćby w ostatnich wypowiedziach mówił o tym, że 
pewne przyzwolenie, jakby tolerancja dla przemocy 
w rodzinie, dla krzywdzenia dzieci, przymykanie na 
coś takiego oka się zmniejszyło. I to bardzo dobrze, to 
jest dobre zjawisko. Ale często być może grozi nam 
pewne wylewanie dziecka z kąpielą.
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(senator A. Bobko) rzecznika w wymiarze personalnym, z wyjątkiem 
jednego, potwierdziło słuszność pierwotnych założeń. 
Nawet przy tej absolutyzacji rodziny, o której miałem 
zaszczyt słuchać z ust senatora Bobki, nie ukrywajmy, 
że rodzina w skali mikro zdaje egzamin. A może zdaje 
go nawet w skali trochę większej wspólnoty niż tylko 
rodzina, a więc w skali poszerzonej o sąsiedztwo czy 
jakąś inną nieco większą wspólnotę. Ale już w skali 
makro rodzina nie jest w stanie zapanować nad pro-
cesami, które są niezależne od niej, a ciążą nad nią 
i niestety wchodzą do niej z buciorami, na co ona nie 
jest w stanie odpowiedzieć. Myślę tutaj o procesie, 
którym się zajmuję, i który jest przedmiotem działań 
i troski pana rzecznika – podkreślam: szczególnej tro-
ski – a mianowicie o niealimentacji. Tu już nie mamy 
do czynienia z przypadkami. Mamy do czynienia 
z masowymi zjawiskami obejmującymi setki tysięcy 
osób. Co roku w Polsce 1/3 dzieci jest przedmiotem 
przetargów w sądach cywilnych, co ma związek 
z ojcostwem, ale głównie z tym, żeby ojciec płacił 
alimenty. To jest epidemia. Nie umie zareagować na 
to państwo, bo ten proces trwa już 10 lat. Nie umie 
nawet, jak słyszymy, zapanować nad tym instytucja 
rzecznika. Drugie zjawisko to oczywiście globali-
zacja, która stworzyła eurosieroty, a nawet więcej 
niż eurosieroty. I ta sytuacja też wymaga tego, żeby 
rodzina miała wsparcie, wsparcie państwa właśnie, 
a przede wszystkim parlamentu.

Tak czy inaczej uważam, że sprawozdanie, 
które nie zostało oprotestowane w dwóch komi-
sjach, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, wskazuje na potrzebę funkcjonowania 
tej instytucji i jej pomagania, tak żeby padało mniej 
takich słów, jakie dzisiaj padały podczas tego wy-
stąpienia: brak, brak, brak. Brakuje nawet reakcji na 
wystąpienia rzecznika, co jest skrajnością.

Ja też uważam, że do tego katalogu należy do-
pisać oczekiwania, którym obecny rząd jak gdyby 
wychodzi naprzeciw, ale robi to niedostatecznie, bo 
z tego wielkiego transferu, jakim jest 500+, uczynił 
jednak po części działanie polityczne, a zatem obciął 
te wszystkie interesy dzieci bądź rodzin, które nie 
zmieściły się w formule politycznej. Nie da się ukryć, 
że tak jest z 500+. Do takich kwestii zaliczam właśnie 
poniechanie spraw alimentacyjnych. Jest 300 tysięcy 
przypadków, w których funkcję zastępczego ojca peł-
ni państwo. Już nawet nie chcę wyliczać tych kwot, 
ale oprócz tych 300 tysięcy jest jeszcze 700 tysięcy 
przypadków, w których procesy alimentacyjne nie są 
realizowane lub są realizowane w części, co zubaża 
dzieci – tak, zubaża dzieci – o około 25 miliardów zł. 
Aż 25 miliardów zł te dzieci nie dostają do swoich 
kieszeni. Tak że dziękuję panu rzecznikowi za to, że 
miał odwagę wspólnie z rzecznikiem praw obywa-
telskich podjąć pewne działania. Rozumiem, że nie 

przede wszystkim zagraża naszym dzieciom, to jest 
demoralizacja, to jest pewna swoboda, brak… Kłopot 
wychowawczy sprowadza się do tego, że bardzo trud-
no jest kształtować dzisiaj u dzieci i młodzieży wła-
ściwe postawy moralne. Poza tym ma miejsce ciągłe 
epatowanie przekazami, które tę wrażliwość moralną 
wykrzywiają. Internet, łatwość dostępu do porno-
grafii, do niewłaściwych treści, reklamy przesycone 
erotyzmem, przesycone treściami, które zaburzają 
wrażliwość ludzi starszych, a co dopiero dzieci… 
I wreszcie pewna samotność, która łatwo przeradza 
się w pewien brak zakorzenienia, nihilizm. W moim 
przekonaniu odpowiedzią na to zagrożenie jest przede 
wszystkim rodzina, a więc powrót do tradycji, do 
tradycyjnej roli rodziny. Państwo może być tutaj co 
najwyżej instytucją wspomagającą – to jest powrót do 
prostej zasady pomocniczości. W sytuacjach, w któ-
rych rodzina zawodzi, w których dzieje się tak, że nie 
sposób tego zaakceptować, jest miejsce na działanie 
państwa. Wszelkie wysiłki powinny być skierowane 
przede wszystkim w stronę wzmocnienia rodziny, bo 
tylko w tej pięknej, intymnej przestrzeni – w której 
czasami także dzieje się źle, czasami dzieją się rzeczy 
bardzo niedobre…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Ministrze…)
Już kończę. Tylko w tej przestrzeni dziecko ma 

szanse, największe szanse na to, by nie poddać się 
temu trendowi demoralizacji, który dzisiaj w moim 
przekonaniu – co powtórzę – jest dla dzieci najwięk-
szym zagrożeniem. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nieprzypadkowo w pytaniu do pana rzecznika 

zwróciłem uwagę na to, czy pamiętamy, że 20 lat 
temu uchwalono konstytucję, a w niej podniesiono 
rangę rzecznika praw. Ona jest na poziomie konsty-
tucyjnym. Powiem szczerze, że podczas tamtej de-
baty, 20 lat temu, również aktualne były te kwestie, 
o których przed chwilą mówił pan senator Bobko. 
Zastanawiano się, czy stworzenie urzędu nie będzie 
służyło kategoryzacji tego czegoś, co jest wspólnotą, 
co jest wielkim imperium, to znaczy rodziny, czy 
urząd w ramach swoich ambicji nie doprowadzi do 
jej dezintegracji, i wreszcie, czy państwo poprzez 
urząd nie będzie prowadziło swoistej polityki wobec 
rodziny, która powinna być sprawom politycznym 
obojętna. Ale te 20 lat funkcjonowania instytucji 
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(senator J. Rulewski) objąć przynajmniej dzieci niepełnosprawne – tam 
nie ma tego określenia – w stopniu znacznym, czyli 
dotknięte chorobami przewlekłymi. Taka instytucja 
jest zauważalna, ale szczątkowa: to jest ten zasiłek 
pielęgnacyjny. Ale dodajmy, że w wyniku, powie-
działbym, tej machiny 500+ ten zasiłek uzyskał niż-
szą rangę. Po pierwsze, nie podlega waloryzacji, a po 
drugie, wobec wyzwania, jakim jest niepełnosprawne 
dziecko chore…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…na chorobę przewlekłą…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …5 sekund zostało.)
5 minut? Dziękuję…
(Wicemarszałek Adam Bielan: 5 sekund.)
Te zegarki… Porzućcie zegarki.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Minęło 5 sekund. 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, ale muszę dbać 
o czas…)

Zatem zapisuje pan marszałek, jak rozumiem, 
wniosek o ruszenie zasiłku pielęgnacyjnego.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Zapisuję.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bielan pokazał pa-

zury.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku!
(Wicemarszałek Adam Bielan: Między innymi 

tobie.)
Panie i Panowie Senatorowie!
Dziś zapoznajemy się ze sprawozdaniem rzecznika 

praw dziecka za rok 2016. Chciałbym przypomnieć, 
że na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
także z tą informacją się zapoznawaliśmy, a ponieważ 
były wymienione 2 inne komisje, to przypominam to.

Czy mamy prawo je oprotestować? – pan senator 
zadał takie pytanie. No, tutaj sprawy proceduralne 
są takie, że my się zapoznajemy ze sprawozdaniem, 
a nie przyjmujemy je, tak jak to jest w przypadku 
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
więc uchwały w tej sprawie nie będzie.

Rzeczywiście to jest gruby dokument, jest tu dużo 
spraw, dużo słów. Oczywiście na posiedzeniu komisji 
zadawaliśmy pytania, pan rzecznik udzielał wielu wy-
jaśnień. Na pewno jest to wielka praca całego zespołu 
i za te wysiłki należą się podziękowania.

Ja chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować 
panu senatorowi Bobce, który pięknie skoncentrował 
naszą uwagę na sprawach najważniejszych. Zwalnia 
mnie to z powtarzania tych spraw najważniejszych.

jest pan w stanie sam tego procesu przeprowadzić. 
Deklarujemy w Platformie pomoc w rozwiązaniu tego 
problemu niezależnie od tego, jak jesteśmy metko-
wani.

Drugie zagadnienie, które zauważam, wiąże się 
z troską… Mówię o podstawowych sprawach, więc 
może odniosę się jeszcze do przemocy. Pan senator 
Bobko rozpoczął debatę o tym, jak dalece państwo 
i jak dalece rodzina… Ale może przekona pana se-
natora pewien fakt. Dyskusja o sprawie, o której pan 
mówił, jest uprawniona, tylko że jest jeszcze staty-
styka. Może ona kłamie, ale raczej obserwujemy ją 
z zaufaniem, a ta statystyka nie mówi o tym, czy prze-
moc, np. klaps, jest dobrym zjawiskiem, czy złym, ani 
czy państwo, karząc za to, nie wkracza zbyt daleko 
w sferę wychowawczą, w imperium rodziny. Otóż ta 
statystyka mówi, że ta przemoc nie jest tego typu, bo 
to tylko 20%. 80% przypadków przemocy to przemoc 
pod wpływem alkoholu, a więc przypadków skraj-
nych, w których chyba każdy by się zobowiązał do 
ingerencji: sąsiad – nie tylko państwo – widz moralnie 
by się zobowiązał do interwencji.

Moja lista zaniedbań obejmuje zagadnienia dodat-
kowe – oprócz tych wspomnianych alimentów – jak 
podjęcie pilnych starań w zakresie ochrony zdrowia. 
Pan rzecznik pisze o stomatologii. Też, niestety, nie 
mam tutaj sukcesów, choć wiele lat temu tę sprawę 
podnosiłem. Ale jeszcze, Panie Rzeczniku, choroba 
cywilizacyjna: wady wzroku. Coraz więcej dzieci, 
już dzieci, nie dorosłych tak jak my tutaj, sięga po 
urządzenia techniczne – okulary. Okulary ograniczają 
sprawność dziecka. Chodzi zatem o rozpoznawanie. 
Zatem postuluję nie tylko przegląd stomatologiczny, 
ale przegląd wad wzroku wśród dzieci i młodzieży. 
Jak kiedyś mowa była wizytówką człowieka, później 
słuch, gdy radio się pojawiło, tak z chwilą pojawie-
nia się telewizora, komórki, kina wzrok warunkuje 
podstawowy kontakt ze światem oraz umożliwia lub 
uniemożliwia jego kształtowanie, uczenie się. I za-
tem tak ważne jest, żeby wzrok podlegał szczegól-
nej ochronie. Jest to kosztowne, nawet mam takie 
podejrzenie, że lobby, powiedziałbym, techniczne, 
producentów okularów bije tych wszystkich, którzy 
powinni zapobiegać wadom wzroku.

Następne zagadnienie: niepełnosprawność. Proszę 
Wysoką Izbę o to, żeby w tej sprawie zapanowała 
sprawiedliwość. Wnosiliśmy o to, żeby dzieci, które są 
dotknięte chorobami przewlekłymi, były zwolnione 
z kosztów leków i środków technicznych. Komisja, 
której przewodniczył pan prof. Seweryński, dużo 
zrobiła, żeby tym parasolem objąć rencistów, eme-
rytów, a właściwie osoby powyżej siedemdziesiątego 
piątego roku życia. Dziękujemy. Ale ja apeluję, żeby 
podobną, symetryczną opieką, bezpłatnymi lekami 
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(senator K. Wiatr) wymiar społeczny, więc trzeba by jednak się pokusić 
o większą precyzję i właśnie to rozróżnienie: podmio-
towość rodziny i pomocniczość państwa.

Na stronie 547 jest diagram „Które z wymienio-
nych sposobów postępowania z dzieckiem mogą być 
Pana/Pani zdaniem wykorzystywane w wychowa-
niu?” i jest tam np. taki punkt: „zabronienie jakichś 
przyjemnych aktywności”. Czytający nie wie, jaki 
jest stosunek do zabronienia jakiejś przyjemności, 
aktywności dziecku, czy to jest dobre, czy złe. Bo 
skoro wszystkie pozostałe są negatywne – tak można 
domniemywać – bicie, użycie negatywnych porów-
nań, epitetów, pociągnięcie za włosy, ucho… Ja muszę 
powiedzieć, że tutaj jednak oczekiwałbym większej 
precyzji w wyrażaniu myśli, ponieważ ten doku-
ment ma dość istotną rolę w wymiarze społecznym. 
Oczywiście są środowiska, które wszędzie szukają 
przemocy w rodzinie. Mieliśmy to przy okazji róż-
nych ustaw, nawet na tej sali… Oczywiście wiemy, 
że klaps jest przejawem pewnej słabości, ale kiedy 
rodziców chce się traktować ultymatywnie, stawiać 
pod ścianą w tym zakresie, może to wywoływać nie 
najlepszą dyskusję. Oczywiście refleksja edukacyjna 
w tym zakresie jest potrzebna, ale, tak jak mówię, 
komentarz w tych sprawach musi być wyważony, 
delikatny i mądry. Pozostawianie tego bez komentarza 
nie jest dobre.

Chciałbym podkreślić, że dla mnie sprawami za-
sadniczymi, bardzo ważnymi… Oczywiście wszyst-
kie sprawy indywidualne są ważne – pan rzecznik 
wielokrotnie podkreślał, że każda osoba, każde 
dziecko jest bardzo ważne – ale ze względu na skut-
ki podejmowanych działań wystąpienia generalne są 
superważne. Pan rzecznik przedstawił ich tu wiele, 
niemniej mój niedosyt, dość zdecydowany niedosyt, 
brak po prostu, dotyczy… Nie ma wystąpień gene-
ralnych dotyczących cyberzagrożeń. Ja muszę po-
wiedzieć tak. W raporcie pana rzecznika za rok 2014 
mieliśmy bardzo obszerny materiał dotyczący postaw 
młodzieży, jeśli chodzi o media internetowe i cyberza-
grożenia. Miałem zatem przekonanie, że w kolejnych 
latach nastąpi, że tak powiem, skonsumowanie tych 
przesłanek. No, nie ma tego w tych wystąpieniach ge-
neralnych, a wydaje się, że i Ministerstwo Cyfryzacji, 
i ministerstwo edukacji, i spraw wewnętrznych, i na-
uki i szkolnictwa wyższego powinny być adresatami 
takich wystąpień generalnych, ale i pewnych refleksji 
w tym zakresie. Tak że, Panie Rzeczniku, może na 
przyszłość o klapsach połowę mniej tekstu, a zyskaną 
w ten sposób objętość przeznaczyć na sprawy zwią-
zane z cyberzagrożeniami. Ten temat pojawił się raz, 
to jest na stronie 185, ale to jest zupełnie inny wątek, 
notabene też trudny. To jest prawie 1,5 strony tekstu, 
który zaczyna się od problematyki prób samobójczych 
uczniów w gimnazjach. Myśmy o tym rozmawiali na 
posiedzeniu komisji, nie chcę rozwijać tego wątku. 

Nie mam wątpliwości, że warto przypominać 
o tym, że ta konwencja została podjęta z polskiej 
inicjatywy. Polska nie tylko zgłosiła taki pomysł, ale 
też opracowała projekt. Myślę, że wszystkie kolejne 
pokolenia, rządy i parlamenty identyfikują się z tym, 
co w niej jest zawarte. Niemniej jednak te proble-
my zapisane w konstytucji, o których pan senator 
Bobko mówił, znajdują także odzwierciedlenie w do-
kumentach, ponieważ Polska, ratyfikując Konwencję 
o prawach dziecka, zgłosiła swoje zastrzeżenia, ale 
zgłosiła także deklaracje. Ja może je przytoczę, bo to 
są 2 zdania, które w istotny sposób pokazują, w jakim 
jesteśmy miejscu. Pierwsza: „Rzeczpospolita Polska 
uważa, że wykonania przez dziecko jego praw okre-
ślonych w konwencji, w szczególności praw określo-
nych w art. 12–16, dokonuje się z poszanowaniem 
władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami 
i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie 
i poza rodziną”. I druga deklaracja: „W odniesieniu do 
art. 24 ust. 2 lit. f konwencji Rzeczpospolita Polska 
uważa, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowa-
nie w zakresie planowania rodziny powinno pozosta-
wać w zgodzie z zasadami moralności”.

Oczywiście w ostatnich latach nie wszystkim te 
deklaracje się podobały, jednak ja nie mam wątpliwo-
ści, że ten dylemat, czy rodzina, czy to, czym zajmuje 
się Biuro Rzecznika Praw Dziecka, jest dylematem 
rozstrzygalnym. On jest rozstrzygalny. Jeżeli potrak-
tujemy to tak, że rodzina jest podmiotem, a państwo, 
instytucje państwa spełniają rolę pomocniczą, to wte-
dy jest to ważne uzupełnienie. Są takie przypadki, 
o których jest mowa w tym sprawozdaniu, o których 
rozmawiamy i o których wiemy, jednak nie ma wąt-
pliwości, że materia jest niezwykle delikatna.

Ponieważ analizujemy ten dokument, chciałbym 
bardzo krótko się odnieść do paru elementów zawar-
tych w tym dokumencie.

To przede wszystkim niedosyt związany z ochroną 
życia; ten wątek się powtarza. Pan rzecznik dzisiaj 
z tej mównicy powiedział, że właściwość parlamentu 
w tym zakresie jest pierwszorzędna. No, niemniej 
jednak jakiś taki niedosyt zostaje.

Jeśli chodzi o kolejną sprawę, tego przysłowio-
wego klapsa, to ja mam mieszane uczucia, mówi-
łem o tym na posiedzeniu komisji. Co roku jest duży 
fragment tego tekstu na ten temat. Dla pewnych osób 
może to być nawet sugestia, że rodzina z istoty swojej 
jest patologiczna. Uważam, że pod tym względem ten 
tekst jest za obszerny, jest niejasny. Chociażby tytuł 
na stronie 542 w załączniku nr 11 brzmi: „Przemoc 
w wychowaniu – odwrót od tradycji?”. To nie tworzy 
dobrego klimatu wokół tematu: klaps. Bo pytanie, do 
kogo ten dokument jest adresowany. Wiemy, że nie 
tylko do parlamentarzystów, że on ma jednak pewien 
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(senator K. Wiatr) komisji, czyli pytanie o skuteczność pańskich działań. 
Chodzi mi o odpowiedź na pytanie, ile w urzędzie jest 
biurokracji i zapisanego papieru, a ile jest tego, czego 
chciałby każdy z nas, tzn. spraw doprowadzonych do 
samego końca, co wymaga ludzi i środków. To nie jest 
pytanie, które by miało mieć jakieś ostrze skierowane 
w pana kierunku czy osób z panem pracujących. To 
jest obiektywne pytanie. Bo można interweniować 
bardzo głęboko, co wymaga stałego monitorowania 
i bycia, ale też można to wszystko zamieniać w biu-ż można to wszystko zamieniać w biu- w biu-
rokrację.

To jest, moim zdaniem, pytanie fundamentalne dla 
państwa urzędu. Jak widzicie, jako najlepiej znający 
tę, powiedziałbym, rzeczywistość własnych kompe-
tencji, dylemat dotyczący wyboru między biurokracją 
a realną skutecznością wymagającą głębokiego wej-
ścia w daną, konkretną sprawę, którą się zajmujecie? 
Są 24 tysiące spraw dotyczących rodziny. Jak tę liczbę 
przełożyć na głębokość? Z mojej perspektywy, sena-
tora, wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobne, że-
byście byli skuteczni. To jest pytanie fundamentalne, 
takie ewaluacyjne, które mogłoby pomóc w rozstrzy-
gnięciu tego dylematu.

Jest też drugie fundamentalne pytanie, które 
się tu przewija. My de facto o tym rozmawiamy. 
Mianowicie dyskutowaliśmy w komisji… Pojawiał 
się także głos mojego przedmówcy, pana prof. Bobki, 
dotyczący przemocy i tego, co tak naprawdę rzecznik 
praw dziecka chce powiedzieć przez te badania.

Rzecznik praw dziecka to jest urząd, który został 
w jakiejś mierze, przepraszam za taki skrót myślowy, 
powołany do tego, żeby badać patologię. To znaczy 
on wkracza tam, gdzie dostrzega patologię. Słowo 
„patologia” nie jest słowem niewartościującym, tylko 
słowem, które stygmatyzuje rzeczywistość, w którą 
wchodzi rzecznik. A zatem, żeby zrozumieć, na czym 
polega patologia, rzecznik praw dziecka powinien 
mieć zestaw wartości pozytywnych tworzących gra-
nice, w których rzeczywiście mieści się artykułowa-
nie patologii.

Problem przemocy, o którym tutaj mówimy, to 
jest w gruncie rzeczy problem… W pana wypowie-
dziach, w pana jednoznacznych deklaracjach brakuje 
pozytywnego przekazu, takiego, który by mówił, że 
w gruncie rzeczy proces wychowania dzieci i mło-
dzieży oraz proces edukacji społecznej rodziny czy 
też innych podmiotów zajmujących się dziećmi po-
winien iść w kierunku, który jest dla mnie oczywisty 
– to jest wychowanie w cnotach, czyli zdolność do 
czynienia dobra. To jest dla pana zadanie do wy-
konania. To jest ten kierunek, ten system wartości, 
który powinien pan utrzymywać, bo tu chodzi o sen-
sowność pana urzędu. Pan powinien artykułować to 
głośno i jednoznacznie.

Bardzo się ucieszyłem, bo pana odpowiedzi na 
pytania bardzo często szły właśnie w tym kierunku. 

Próby samobójcze i samobójstwa uczniów w gim-
nazjach… Bardzo przykra sprawa. Tu się pojawia 
wątek cyberprzemocy. Jest wystąpienie pana rzecz-
nika o uwzględnienie tych spraw w ramach nadzoru 
pedagogicznego. Rozumiem, że będzie informacja, 
co z tego udało się wykonać. Ale, tak jak mówię, ten 
wątek był poruszony niejako przy okazji.

Z uwagą słuchałem wystąpienia pana prezydenta 
Trumpa, kiedy był w Polsce, wystąpienia przy pomni-
ku powstańców. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie 
ucieszyło to, że najwyższy przedstawiciel najbardziej 
nowoczesnego państwa na świecie tak pięknie mówił 
o patriotyzmie i o rodzinie. Od lat wmawiało się nam 
w Polsce, że to przeżytek, że to jakiś tam ciemnogród. 
Muszę powiedzieć, że mamy do czego nawiązywać, 
mamy czym się chwalić. To jest ciągły proces, cały 
czas trzeba o te sprawy dbać.

Jeśli chodzi o możliwości w zakresie cyberbezpie-
czeństwa, to są takie inicjatywy w stosunku do dzieci 
i młodzieży jak np. dekalog internauty czy tzw. cy-
frowe odtruwanie. Myśmy nawet w ciągu ostatnich 
2 tygodni dyskutowali…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Koniec?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Koniec.)
Ostatnie trzy zdania, jeśli pan marszałek pozwoli. 

Wiele problemów szczegółowych takich jak odbiera-
nie dzieci… Przy okazji pytań był poruszony ten te-
mat. Są tu też pewne takie bardzo lapidarne, skrótowe 
sformułowania – strona 477 – jak np. „mowa nienawi-
ści”. Na przyszłość bym prosił może o trzyzdaniowe, 
szersze… Bo tu jest jedno zdanie.

Kończąc, życzę panu rzecznikowi i całemu ze-
społowi, aby kolejny rok był dobrze wykorzystany, 
aby podjęto także te nowe, trudne i bardzo ważne 
wyzwania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście, podczas posiedzenia Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu przeprowadziliśmy długą 
dyskusję. Ja też w niej uczestniczyłem. Nie chcę się 
tutaj za bardzo powtarzać, ale tak sygnalizacyjnie 
chciałbym przedstawić panu rzecznikowi kilka, moim 
zdaniem, ważnych problemów czy pytań.

Zacznę od pierwszego sygnału, bo wszystko bę-
dzie tu tylko sygnałem. Będzie to de facto takie pyta-
nie ewaluacyjne, które zadałem także w czasie obrad 
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(senator J. Żaryn) ważniejsze. To jest dobro pt. bezpieczeństwo dziec-
ka, o czym wszyscy doskonale wiemy. Jak będzie-
my jako rodzice zawężać wychowanie do tego, czy 
dać klapsa, czy go nie dać, bo istnieje rzecznik praw 
dziecka, to zgłupiejemy i dziecko będzie w związku 
z tym pokrzywdzone naszą głupotą. Pan nie może 
jako rzecznik zostawić nas z taką definicją naszej 
roli jako wychowawców, tylko musi nam pan dać 
jakiś przekaz pozytywny. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, tym bardziej 

że idealnie zmieścił się pan w czasie.
(Senator Jan Żaryn: Obiecałem 5 minut.)
(Senator Stanisław Kogut: Rozkręciłeś się.)
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Postaram się mówić krócej niż 10 minut, bo takie 

jest oczekiwanie sali.
W związku z tym chciałbym wymienić jeden pro-

blem szczegółowy i drugi problem dotyczący pracy 
i zadań instytucji.

Ten problem szczegółowy, jaki wybrałem, to jest 
problem tego, że musimy zwrócić uwagę jako Wysoka 
Izba, ale dotyczy to również rzecznika praw dziecka, 
na kwestię samotnego wychowania dzieci i na to, że 
podstawowe prawo dziecka do wychowania przez 
oboje rodziców jest coraz częściej łamane. Z jednej 
strony mamy takie wrażenie – również na podstawie 
tego dokumentu – że coraz lepiej chronimy prawa 
dzieci, a z drugiej strony widzimy procesy społecz-
ne, to, że w ostatnich latach udzielanych jest około 
65 tysięcy rozwodów, czyli że rozwodzi się około 
130 tysięcy osób, a to znaczy, że około 170 tysięcy 
dzieci jest bardziej osamotnionych każdego roku. 
Nie mówię tutaj także o związkach nieformalnych, 
bo wtedy ta liczba by wzrosła. To pokazuje, jakie 
mamy zagrożenia. A więc to jest problem łamania 
praw dzieci, które mają prawo do wychowania przez 
oboje rodziców.

I nie jest tak, że w tej sprawie nie można nic zrobić. 
Nowoczesny kraj, jakim jest Norwegia, wprowadził 
bardzo proste rozwiązanie. Takie oto, że osoby, które 
mają małoletnie dzieci, a się rozwodzą, muszą przejść 
pewien kurs i na tym kursie dowiadują się od psycho-
loga i socjologa, jakie będą dla dziecka skutki poroz-
wodowe, obecne i przyszłe, skutki tego, że się rodzice 
rozwodzą. I dzięki tej wiedzy wielu rodziców, którzy 
kochają swoje dzieci, rezygnuje z rozwodu. Rodzice 
często nie wiedzą, jakie będą dla ich dzieci obecne 
i dalsze skutki tego, że się rozstaną. Mamy słabiutkie 

To stawia pana w rzędzie osób, które są cnotliwe, 
oczywiście w rozumieniu nie tylko teologicznym, ale 
i w kontekście tych czterech najważniejszych cnót: 
męstwa, umiarkowania, sprawiedliwości i roztropno-
ści. Odpowiedział pan, rzecz jasna, że jest pan prze-
ciwnikiem zabijania dzieci z powodów eugenicznych, 
a to jest, jak wiemy, de facto ponad 90% przypadków 
w ramach obowiązującej dzisiaj ustawy antyabor-
cyjnej.

Napisał pan także w tym dokumencie coś de facto 
bardzo dobrego i mądrego, tylko że to jest gdzieś na 
marginesie. Wspominałem o tym podczas naszego 
spotkania w komisji. Otóż pan doszedł do wniosku, 
że należy w ramach tej szeroko pojętej profilaktyki 
– za chwilę przejdę jeszcze do słowa „profilaktyka” – 
zająć się także kobietami spodziewającymi się dzieci 
i kobietami, które mogą być narażone na posiadanie 
HIV, a w związku z tym mogą narażać niepotrzebnie 
także nienarodzone jeszcze dziecko. Można to dziec-
ko wybronić przed tym dziedzictwem niepożądanych 
zachowań, bo na ogół dotyczy to właśnie środowisk 
patologicznych, a nie wszystkich matek noszących 
dziecko pod sercem. O tym wszystkim pan de facto 
mówi, chociaż nie mówi pan o tym wprost. I dlatego 
bardzo bym pana zachęcał, żeby w roku 2017 wprost 
opowiedział pan o tym pozytywnym przekazie, który 
może być w pana kompetencjach, pod warunkiem, że 
pan sobie te kompetencje nada. A powinien je pan 
sobie nadać po to, żeby ta patologia została opisana 
w sposób jednoznaczny, z punktu widzenia jasnej 
interpretacji. Nie będzie wtedy pytań dotyczących 
choćby wspomnianej przemocy.

I na samym końcu powiem o tym, o czym też już 
rozmawialiśmy. Ta przemoc, jak się okazuje w prakty-
ce – tak wynika z tych zapisów statystycznych – w du-
żej mierze, co przyznał pan profesor, który był obecny 
na spotkaniu naszej komisji, dotyczy de facto sytuacji, 
w których dziecko jest poza rodziną biologiczną, poza 
rodziną naturalną. Co to znaczy? To znaczy, że środo-
wisko naturalne, o czym wszyscy doskonale wiemy, 
jest środowiskiem miłości. Środowiskiem miłości jest 
właśnie środowisko rodzinne. I wszelkiego rodzaju 
niedoskonałości czy patologie – oczywiście użyte tu 
przeze mnie słowa nie są przypadkowe, bo one róż-
nicują te zachowania – są w dużej mierze zależne od 
tego, jak głęboka jest miłość tkwiąca w rodzinnym 
procesie wychowawczym. Czy to nie jest zadanie dla 
rzecznika w ramach budowania pozytywnego przeka-
zu do społeczeństwa? Chrońmy rodzinę, chrońmy mi-
łość w rodzinie i nie stygmatyzujmy rodzin za klapsa, 
który jest oczywiście w procesie wychowawczym, tak 
jak pan prof. Wiatr powiedział, przejawem słabości, 
nad którą bardzo często zdarza się rodzicom nie za-
panować, ponieważ jest inne dobro, które jest dużo 
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(senator A. Szymański) że to jest wcześniej albo w jakimś czasie możliwe do 
skontrolowania, kompetentnego i właściwego, przez 
wizytatora sądu okręgowego i przez kuratora sądu 
okręgowego, którzy są kompetentni, właściwi, którzy 
są w każdym sądzie okręgowym, a na końcu, jeśli 
trzeba, można interweniować u ministra sprawiedli-
wości, który podejmie rozmaite działania.

Otóż w takiej sytuacji, kiedy w poszczególnych 
resortach – czy to w resorcie rodziny, pracy i polityki 
społecznej, któremu podlega pomoc społeczna, czy 
w resorcie sprawiedliwości, któremu podlega cały 
zestaw spraw dotyczących opieki nad dzieckiem, jak 
również pieczy zastępczej – takie kwestie są rozwią-
zywane w ramach struktur, które już istnieją, nie 
ma żadnej potrzeby, żeby było to powielane przez 
rzecznika praw dziecka.

A więc, kończąc – bo obiecałem, że moja wypo-
wiedź będzie krótka – prosiłbym Wysoką Izbę, ale 
również rzecznika praw dziecka o to, żeby zastanowić 
się nad tym, czy koncepcja dotycząca rozszerzania 
działalności i interweniowania w poszczególnych 
sprawach, podawania numeru telefonu, pod który 
może dzwonić każde dziecko, i wyposażania każde-
go dziecka, które może dzwonić do rzecznika praw 
dziecka… Czy to jest właściwe? Ja nie chcę ograni-
czać możliwości takich, żeby czy dziecko, czy ro-
dzic mogli interweniować, ale nie jest to właściwe 
dla tego urzędu. Mamy bardzo szeroko rozwiniętą 
pomoc społeczną. Mamy nadmierną pieczę zastępczą, 
co pan przyznał. Mamy bardzo rozbudowane struktu-
ry pomocowe na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. 
W moim przekonaniu urząd Rzecznika Praw Dziecka 
powinien zajmować się sygnalizowaniem ważnych 
problemów, projektowaniem pewnych zmian, gene-
ralnymi wystąpieniami, a nie prowadzeniem czy kon-
trolowaniem indywidualnych spraw. Tak, o ile służą 
one analizie, która ma służyć tym wystąpieniom ge-
neralnym bądź projektom ustaw. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Rzeczniku!
Ja króciutko, bo już jest późno… Chciałbym po-

dziękować panu rzecznikowi za uwagi dotyczące 
kwestii prawnych związanych z sytuacją dziecka, 
zwłaszcza z mankamentami, które wynikają z nie-
możności wniesienia skargi kasacyjnej, jeśli chodzi 
o orzeczenia wydawane w trybie konwencji haskiej 
o cywilnych aspektach uprowadzania dzieci czy też 
jeśli chodzi o rygory natychmiastowej wykonalności 

poradnictwo małżeńskie i rodzinne, z terapii małżeń-
skiej mało kto korzysta, bo jest droga. Ale rozwiązań 
jest bardzo wiele. Można upowszechniać mediacje. 
Mediacja, jak mówią sędziowie, którzy pracują przy 
sprawach rozwodowych, powinna być obligatoryjna. 
I czas, żeby projekty z tego typu rozwiązaniami po-
wstały. Szwajcaria na ogromnych billboardach propa-
guje pełne i trwałe małżeństwo jako zabezpieczenie 
dobra dzieci, jako ochronę praw dzieci.

To jest ten szczegółowy problem, Panie Rzeczniku 
– ale zwracam się tu również do Wysokiej Izby – do 
tego można w tej sprawie wiele zrobić bez nakazy-
wania, bo tego nikt nie chce, ale poprzez uruchomie-
nie działań, które będą sprzyjały temu, żeby dzieci 
odczuwały to, że są wychowywane i mają opiekę ze 
strony obojga rodziców.

I problem drugi, problem tego, jak pracuje… Może 
nie chodzi o to, jak pracuje urząd, ale o taki pro-
blem: czy koncepcja urzędu rzecznika praw dziecka 
w Polsce jest koncepcją prawidłową? Otóż powiedział 
pan – i to jest prawda – że rzecznik praw dziecka 
ma w Polsce wyjątkowo szerokie kompetencje w po-
równaniu z kompetencjami rzeczników praw dziec-
ka w innych krajach. Powstaje pytanie, czy to jest 
dobrze. Tu troszkę nawiązuję do wypowiedzi m.in. 
pana Żaryna, który mówił o ogromnej liczbie spraw, 
o czym i pan mówił, rozwiązywanych przez urząd. To 
50 tysięcy spraw, nastąpił tu ogromny wzrost w ciągu 
kilku lat. Jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to za 
chwilę trzeba będzie tworzyć oddziały wojewódzkie, 
jakie ma rzecznik praw obywatelskich. Czy to jest 
dobry kierunek?

Otóż jestem zwolennikiem tego, żeby rzecznik 
zajmował się sferą, o której pan mówił, czyli wystą-
pieniami generalnymi, przygotowywaniem projek-
tów, sygnalizowaniem ważnych projektów, analizą 
sytuacji, ale jestem również zwolennikiem tego, żeby 
rzecznik nie zamieniał się w urząd pomocy społecz-
nej, w urząd interwencyjny, urząd do rozwiązywa-
nia indywidualnych problemów. To nie jest w moim 
przekonaniu rola właściwa dla rzecznika praw dziecka 
w sytuacji, kiedy są instytucje, które takimi spra-
wami się zajmują. Otóż nie jest właściwe, chociaż 
dopuszczalne… Pan to robi prawnie, również takie 
jest oczekiwanie… Ja zdaję sobie sprawę, że to robi 
wrażenie, jak się mówi o dziesiątkach tysięcy spraw, 
które są podejmowane, ale nie jest właściwe to, że 
dubluje się pewne działania. Otóż kontroluje pan pla-
cówki podlegające oświacie, a przecież my mamy 
świadomość tego, że jest również kurator oświaty, 
są wizytatorzy oświaty i jest cała struktura kontro-
lująca, a na końcu jest minister edukacji. Zwraca pan 
uwagę na to, jakie było orzeczenie sądu, jakie było 
działanie sądu, a przecież my zdajemy sobie sprawę, 
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(senator Z. Cichoń) Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:

Myślę, że nieelegancko by było, gdybym nie usto-
sunkował się, ale to już będzie naprawdę bardzo, 
bardzo krótko. Bardzo dziękuję za możliwość prze-
prowadzenia dzisiejszej debaty o prawach dziecka. 
Ona jest bardzo potrzebna, a czas sprawozdawczy 
rzecznika jest dobrym momentem do tego.

Odnotowałem sobie tutaj zarówno sugestie 
z pytań, jak i z późniejszych wystąpień państwa 
senatorów. Są tematy, które mówią o strukturze, 
o działalności instytucji, spojrzano też na konkretne 
sprawy, które są podejmowane. Jak już wcześniej się 
wypowiadałem, w niektórych sprawach absolutnie 
się zgadzamy, w niektórych są różnice zdań, ale 
tak też jest w debacie i jest to naturalne. Bardzo 
dziękuję za dogłębną analizę tego dokumentu, nad 
którym bardzo starannie pracowaliśmy. Państwo 
zauważyliście, że to nie jest zrobione po to, żeby to 
wysłać, tylko to jest dogłębna analiza sytuacji dzieci 
w Polsce, a przedstawia się to celem zastanowienia 
się, co możemy jeszcze zrobić lepiej, więcej – i ra-
zem. Deklaracja, która padła z wielu ust, wypo-
wiedziana tutaj, też jest dla mnie bardzo budująca, 
bo bez względu na to, z której strony i jakkolwiek 
byśmy do tego tematu podchodzili, to przecież cho-
dzi o dziecko, o konkretnego Jasia czy konkretną 
Małgosię, o to, żeby ona nie cierpiała, żeby była 
szczęśliwa, żeby miała dostęp do edukacji, żeby nie 
była głodna itd. Jeśli więc uda nam się to osiągnąć 
w tych pojedynczych sprawach, a później w całości 
to zabezpieczyć, to ten cel zostanie osiągnięty.

Bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca paniom 
senator i panom senatorom za możliwość spędzenia 
dzisiaj tych ważnych i miłych chwil w waszym to-
warzystwie. Pozwolicie państwo, że w tym miejscu 
przekażę też podziękowania na ręce moich współ-
pracowników, bo rzecznik nie jest sam i gdyby nie 
ich codzienna praca… Są tu dzisiaj przedstawiciele 
poszczególnych departamentów, dyrektorzy, ale chcę 
też, żeby to poszło w dół, do każdego z osobna i do 
wszystkich razem. Serdeczne dzięki za ten kawał 
dobrej pracy, wykonanej z myślą o polskich dzieciach. 
Jestem przekonany po analizach wielu reperkusji tych 
działań rzecznika, że wielu dzieciom, i to liczonym 
nie w setkach, a w tysiącach, dzięki tej pracy żyje 
się lepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja również dziękuję rzecznikowi praw dziecka, 

panu Markowi Michalakowi, za przedstawienie in-
formacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 

w tego typu orzeczeniach. Rzeczywiście jest to pro-
blem bardzo nabrzmiały – co mogę poświadczyć jako 
wieloletni praktyk w stosowaniu prawa – i najwyższa 
pora, żeby tym się zajęto, żeby zmieniono procedurę 
cywilną. Zresztą bez ustanku tutaj, w tej Izbie, mówię 
o tym, że najważniejsze dla funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości jest to, jakie mamy procedury, bo 
właściwe procedury dają gwarancję właściwego roz-
strzygnięcia sprawy. Niestety nasze procedury zostały 
tak ukształtowane, jeśli chodzi o skargę kasacyjną, 
że w sprawach najbardziej żywotnych ta skarga jest 
niedostępna. Już kiedyś wspominałem o tym, że np. 
w sprawach dotyczących eksmisji z lokalu, czyli tego, 
co jest najbardziej istotne dla rodziny, dachu nad gło-
wą… No, teraz kwestia, o której pan rzecznik mówi, 
dotycząca tego, żeby przekazać dziecko za granicę, 
bo rzekomo zostało ono uprowadzone i został wydany 
nakaz poprzez wyrok sądowy, żeby dziecko z powro-
tem zostało odesłane do miejsca, skąd przybyło do 
Polski. To są sytuacje bardzo dramatyczne, dotyczące 
żywego człowieka, małego dziecka, które ma swoje 
uczucia, które ma swoje reakcje, przywiązania itd. 

Również i ten aspekt – dziękuję panu rzeczni-
kowi za zwrócenie na to uwagi – dotyczący naszej 
niewłaściwej praktyki stosowania prawa, sprzecznej 
z europejską konwencją praw człowieka. W sprawach 
dotyczących dzieci nie wysłuchuje się dzieci, które 
mają wystarczające rozeznanie co do tego, gdzie chcą 
być umieszczone w razie rozwodu czy separacji rodzi-
ców. A przecież to, żeby dziecko zostało wysłuchane, 
to niezbędny element humanitarnego wykonywania 
władzy sądowej wobec tak słabej istoty, jaką jest 
dziecko. Niestety u nas praktyka bardzo często jest 
taka, że tego wysłuchania brakuje. 

Dlatego dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że my, jako 
Senat, skorzystamy z tych uwag czy to w trybie jakiejś 
inicjatywy ustawodawczej, którą podejmiemy, żeby 
owym mankamentom zapobiec, czy też na innej dro-
dze. Bo wiadomo, że zarówno sądy, jak i pan rzecznik 
stosują się do obowiązującego prawa i mają związane 
ręce, jeżeli to prawo nie pozwala im na inne, bardziej 
skuteczne działanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan również dotrzymał słowa, że będzie pan mó-

wić krótko, za co serdecznie dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy rzecznik praw dziecka, pan Marek Michalak, 

chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do 
wystąpień senatorów w dyskusji? Tak?

Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.



133
46. posiedzenie Senatu w dniu 27 lipca 2017 r.

Głosowania

(wicemarszałek A. Bielan) Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek, natomiast mniejszość komisji przedsta-
wiła wnioski… wniosek o odrzucenie ustawy oraz… 
aha, czyli jednak wnioski, bo o odrzucenie ustawy 
oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk 
senacki nr 568 A.

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 zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o odrzu-
cenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 27 – za, 58 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Głosowało 87 senatorów, 54 – za, 30 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o do-
zorze technicznym.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. To druk senacki nr 569 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw 
dziecka.

Zarządzam przerwę do godziny 12.30. Po przerwie 
odbędą się głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 58  
do godziny 12 minut 31)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską 
a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 571 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą 
Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 
dnia 9 marca 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek – druk senacki nr 572 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

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

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 573 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 84 – za, 1 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz-
nych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniają-
cej dyrektywę w odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegóło-
we zasady w odniesieniu do dyrektyw dotyczących 
delegowania kierowców w sektorze transportu dro-
gowego.

Przypominam, że wczoraj 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 576 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem opi-
nii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 11)

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o dozorze technicznym.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek, zaś mniejszość komisji przed-
stawiła wniosek o odrzucenie tej ustawy – druk se-
nacki nr 574 A.

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.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 58 – za, 25 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 570 A.

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

Kto jest za?
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Oświadczenia

(marszałek S. Karczewski) Na zeszłym posiedzeniu Senatu rozpatrywaliśmy 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. W trakcie dyskusji, zarówno na posiedze-
niu komisji, która zajmowała się ustawą, jak i pod-
czas posiedzenia plenarnego, pan minister Marcin 
Zieleniecki reprezentujący Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej mówił o tym, że są prowa-
dzone prace nad tym, aby ci, którzy pracują w Polsce 
jako imigranci ekonomiczni – a dotyczy to głównie 
imigrantów z Ukrainy… Chodzi o to, żeby można 
było zastosować takie rozwiązania prawne, aby nie 
było już problemu, który często ma bardzo wielu 
pracodawców, związanego z tym, że są to pracowni-
cy krótkoterminowi i jeśli gdzieś pojawia się lepsza 
oferta, to bardzo szybko porzucają pracę, zdobywszy 
już jakieś doświadczenia u jednego pracodawcy. Pan 
minister Zieleniecki mówił o tym, że w Ministerstwie 
Rozwoju są prowadzone prace nad tym, aby w jakiś 
sposób tych pracowników – nie wiem, czy to jest 
dobre określenie – przywiązać do pracodawcy, tak 
żeby po prostu przez dłuższy czas pracowali u jed-
nego pracodawcy.

Mówił o tym pan minister Zieleniecki. 
Zapytany przeze mnie powiedział, że takie prace 
w Ministerstwie Rozwoju prowadzi pan minister 
Kwieciński.

W związku z tym chciałbym zapytać Ministerstwo 
Rozwoju i pana premiera Morawieckiego, jakie do-
kładnie są to prace, na czym polegają, jakie rozwią-
zania będą przyjęte, kiedy będą one zaprezentowane 
Senatowi i kiedy mają być wdrożone. To jest moje 
pierwsze oświadczenie.

Oświadczenie drugie dotyczy kwestii drob-
nej, ale może istotnej dla osób niepełnosprawnych. 
Mianowicie miałem okazję korzystać ostatnio ze sta-
cji benzynowej koncernu Orlen, która była bardzo 
dobrze dostosowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Było tam miejsce parkingowe, była dostosowa-
na toaleta. Niestety, jeśli chodzi o toaletę, nie było 
informacji o tym, że taka toaleta się tam znajduje, 
a była ona w takim miejscu, że nie można jej było 
w sposób naturalny znaleźć.

Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że 
być może jest tak, iż te stacje są po prostu budowane 
według jednego wzoru, jednego modelu i może warto 
się postarać, aby informacja o tym, że jest dostępność 
tej stacji dla osób niepełnosprawnych, była w sposób 
czytelny im przedstawiana. Ta akurat sytuacja, która 
mnie spotkała, miała miejsce na stacji nr 4038 w miej-
scowości Osiecza Pierwsza koło Rzgowa.

Nie wiem – myślę, że pomogą pracownicy 
Kancelarii Senatu – czy to moje oświadczenie po-
winno być skierowane do ministra rozwoju, pana 
Mateusza Morawieckiego, który jest ministrem wła-
ściwym dla PKN Orlen, czy też do ministra energii, 
pan Krzysztofa Tchórzewskiego. Nie wiem, który 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości 
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do wymogów 
w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej 
szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektyw do-
tyczących delegowania kierowców w sektorze trans-
portu drogowego.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego szó-
stego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek kolejnego posiedzenia zo-
stanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

Przedmiotem oświadczenia mogą być…
Proszę państwa, bardzo proszę o ciszę. Posiedzenie 

nie jest zakończone. Jak ktoś chce rozmawiać, niech 
to robi poza salą. Przepraszam bardzo.

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 odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Senator Jan Filip Libicki: Ja byłem zapisany.)
(Senator Antoni Szymański: Tak. Ja też byłem za-

pisany, Panie Marszałku.)
(Głos z sali: Ja też byłem zapisany.)
Dobrze.
Proszę państwa, pan senator Jan Filip Libicki.
(Senator Jan Filip Libicki: Już jestem.)
Później pan senator Antoni Szymański i pan mar-

szałek Bogdan Borusewicz.
Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce się dopisać.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie wygłosić dzisiaj 2 oświadczenia 

senatorskie, ale zmieszczę się w 5 minutach.
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra rozwo-

ju i finansów, pana Mateusza Morawieckiego.
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Oświadczenia

(senator J.F. Libicki) stronie barykady, bo tak łatwiej, bo to wyręcza w sa-
modzielnym myśleniu i pozwala łatwo zaszuflad-
kować: swój lub obcy. To atawistyczne, plemienne 
myślenie osłabia naszą wrażliwość, przytępia inteli-
gencję, ogranicza kreatywność. Rezygnujemy z samo-
dzielnej refleksji na rzecz powtarzania zasłyszanych 
sloganów. Oceniamy nie to, co jest proponowane, 
ale to, kto proponuje, i od tego uzależniamy popar-
cie. Przegapiamy cenne dla kraju pomysły, nie dając 
im szansy na zaistnienie tylko dlatego, że pocho-
dzą z nieodpowiedniego naszym zdaniem źródła. 
Marnotrawimy cenne zasoby intelektualne, energię 
społeczną i entuzjazm obywateli.

Jaki jest skutek przebywania w zaklętym kręgu 
wzajemnej degradacji? Płacimy za to wszyscy, za-
równo ci u władzy, jak i ci z opozycji. Nasz autorytet 
w społeczeństwie słabnie. Następstwem mogą być 
anarchizujące zachowania obywateli, nacechowane 
lekceważeniem nie tyle konkretnych osób publicz-
nych, co władzy w ogóle. Nie chciejmy dopuścić do 
tego, by z uwagi na nasze zacietrzewienie słabło za-
ufanie do instytucji państwa i szacunek dla jego praw-
nych organów. Postarajmy się zmniejszyć poziom 
szumu czy gwaru medialnego powstającego wokół 
niekończących się, bezużytecznych kłótni i nikomu 
niepotrzebnych incydentów. Sami również nabierzmy 
dystansu, na nowo przeanalizujmy priorytety i po-
szukajmy nowego stylu dyskusji w przestrzeni pu-
blicznej. Wierzę, że naszym środowiskom wystarczy 
wyobraźni i inteligencji, by tego dokonać. Dla naszego 
wspólnego dobra. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym jedna z gazet ujawniła na-

grania korespondencji radiowej, która jednoznacznie 
wskazuje, że w dniu 21 lipca, kiedy tutaj, w Senacie, 
dyskutowaliśmy o ustawie o Sądzie Najwyższym 
wniesionej przez PiS, a na zewnątrz trwała olbrzy-
mia, wielotysięczna demonstracja, podjęto inwigilację 
posła Ryszarda Petru oraz dwóch demonstrantów – 
Wojciecha Kinasiewicza i Tadeusza Jakrzewskiego. 
Wszyscy oni brali udział w tej demonstracji.

Na podstawie stenogramu wnioskuję, że śledzenia, 
inwigilacji dokonywała policja po cywilnemu. Zadaję 
więc panu ministrowi pytanie: kto wydał polecenie 
śledzenia i czy dotyczyło to tylko tych osób? To po 
pierwsze. Po drugie: czy pan o tym wiedział? Po trze-
cie: na jakiej podstawie prawnej działano? Po czwarte: 
jakie konsekwencje będą wyciągnięte w stosunku do 

z ministrów jest właściwy, ale myślę, że nasze służby 
to rozstrzygną.

Chcę jeszcze raz powiedzieć, że moje oświadcze-
nie nie jest, broń Boże, jakąś pretensją, tylko chodzi 
w nim o to, żeby zwrócić uwagę na pewne ułatwie-
nie, które z pewnością będzie ułatwieniem dla osób 
niepełnosprawnych, a także i koncernowi PKN Orlen 
pozwoli łatwiej zadbać o potrzeby swoich niepełno-
sprawnych klientów. Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuje, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora 

Antoniego Szymańskiego.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Pani Senator! Panowie 

Senatorowie!
Senat kończy ostatnie posiedzenie przed wakacja-

mi, czasem wypoczynku, integracji, regeneracji sił fi-
zycznych i odzyskiwania energii psychicznej. Zwykle 
przed urlopem życzymy sobie dobrej pogody. Jednak 
samopoczucie nasze i polskich rodzin zależy nie tylko 
od aury, ale również od klimatu debaty publicznej.

Nawiązując do mojego poprzedniego oświad-
czenia, dotyczącego chuligańskiego incydentu 
w Radomiu, chciałbym po raz kolejny zwrócić się 
do środowiska politycznego, liderów opinii i me-
diów z apelem o refleksję na temat klimatu debaty 
publicznej. Takie zdarzenia jak wspomniane pobicie 
w Radomiu to wierzchołek góry lodowej, na którą 
składa się wieloraka dewastacja obyczajów politycz-
nych. Dokonała się ona za przyczyną toksycznego 
języka i złych emocji obecnych w debacie publicz-
nej. Podziały wywołane przez ostry spór politycz-
ny sięgnęły zbyt głęboko. Dzielą się już nie tylko 
środowiska polityczne, ale i rodziny, biura, zakłady 
pracy, uczelnie, gremia związane ze sztuką i roz-
rywką. Szkodliwe napięcie powoduje, że o sprawach 
społecznie ważnych nierzadko trudno nam, Polakom 
rozmawiać merytorycznie. Dlatego często czynimy 
z nich tabu i na wszelki wypadek szybko zmienia-
my temat podczas spotkań towarzyskich. Niektóre 
nazwiska czy hasła wywołują u wielu odruchowy 
gniew, wściekłość czy szyderstwo, i to nie dlatego, 
że na to w danym momencie zasługują, lecz dlatego, 
że nawykowo źle o nich myślimy.

Etykietujemy osoby publiczne, polityków, dzien-
nikarzy, komentatorów, lekarzy, prawników, naukow-
ców, artystów, lokując ich po jednej lub po drugiej 
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(senator B. Borusewicz) a szansa na wygraną wydaje się coraz bardziej iluzo-
ryczna. Efekt jest taki, że stan faktyczny nie zmienił 
się ani o jotę, zgodnie z powiedzeniem, że wiele trzeba 
zmienić, aby się nic nie zmieniło. W każdym większym 
mieście przez sklepy wielkopowierzchniowe przepły-
wa rzeka złotówek, od której państwo efektywnie nie 
pobiera żadnego podatku. Czas niestety działa na naszą 
niekorzyść. Konkretne pieniądze, potrzebne np. na pro-
gramy socjalne inicjowane przez rząd, transferowane 
są za granicę w majestacie prawa. Traci też państwo 
polskie na prestiżu – nie potrafi skutecznie wyegze-
kwować należnych mu dochodów.

W związku z tym mam do pani premier następu-
jące pytania. Po pierwsze, czy nie odnosi pani pre-
mier wrażenia, że cała akcja wprowadzania podatku 
od sprzedaży detalicznej i późniejsze jego obrony 
mają charakter pozorny, bardziej nastawiony na efekt 
medialny niż na rzeczywiste korzyści budżetowe? 
Przeciętny polski obywatel widzi przecież usilne 
starania polskiego rządu i parlamentu, a cała wina 
za brak ich efektu i tak spada na Unię Europejską. 
W szczególności może o tym świadczyć następująca 
zbieżność dat. Projekt ustawy złożono wprawdzie 
15 czerwca 2016 r., ale już 4 lipca Komisja Europejska 
wydała decyzję kwestionującą bardzo podobny, wę-
gierski podatek progresywny oparty na przychodach 
w sektorze sprzedaży detalicznej. Drugie czytanie 
naszej ustawy, gdy rząd jako autor projektu mógł go 
jeszcze dowolnie zmodyfikować, także w kwestii pro-
gresji, odbyło się dzień później, 5 lipca. Nie mówię 
już o tym, że konieczne poprawki można było wpro-
wadzić także na posiedzeniu Senatu w dniu 22 lipca.

Pytanie drugie. Dlaczego tak łatwo zgodzono się 
na żądane przez Brukselę wstrzymania poboru po-
datku tuż po pierwszej decyzji Komisji Europejskiej 
z września 2016 r, która to decyzja nie miała charak-
teru wiążącego? Przecież prawo, także prawo euro-
pejskie, nie działa wstecz.

Dodatkowe pytanie. Czy w naszej skardze do 
Trybunału Sprawiedliwości zażądaliśmy, aby Komisja 
w razie jej przegranej zrekompensowała nam utraco-
ne dotychczas pod wpływem jej żądania dochody 
podatkowe?

I pytanie trzecie, ostatnie i najważniejsze. Kiedy 
i jak rząd zdecyduje się na wprowadzenie powszech-
nego podatku handlowego, prostego, o jednolitej 
stawce, bez żadnych zwolnień, po prostu podatku 
obrotowego? Zapłacą go co prawda także nasi mniejsi 
handlowcy, ale przede wszystkim zagraniczne sklepy 
wielkopowierzchniowe, a te ostatnie jak na razie nie 
płacą nic albo prawie nic. W ten sposób przywróci-
my równowagę w tej branży, zwiększymy dochody 
państwa, ale przede wszystkim przywrócimy powagę 
i skuteczność państwa w oczach jego obywateli i opi-
nii międzynarodowej. Z wyrazami szacunku – Jerzy 
Czerwiński, senator RP.

tych, którzy to robili? Policja jest od zabezpieczenia 
i zabezpieczała demonstrację, zabezpieczała Sejm 
i Senat. Ale nie ma prawa do tego typu działań.

Panie Ministrze, oczekuję odpowiedzi w krótkim 
terminie. Jest to bardzo bulwersująca sprawa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
I pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo.
Swoje oświadczenie kieruję do prezes Rady 

Ministrów, pani Beaty Szydło.
Szanowna Pani Premier!
W tych dniach mija rok od uchwalenia przez Sejm 

i Senat oraz podpisania przez prezydenta RP usta-
wy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten 
miał zlikwidować szkodliwe dla państwa polskiego 
i bulwersujące opinię publiczną zjawisko unikania 
płacenia podatku przez zagraniczne sieci handlowe, 
sklepy wielkopowierzchniowe. Niestety, przepisy te 
są martwe. Zaraz po wejściu w życie ustawy pobór 
tego podatku został wstrzymany przez ministra fi-
nansów. Stało się to po wszczęciu szczegółowego po-
stępowania wyjaśniającego w sprawie tego podatku 
przez Komisję Europejską.

Pierwszą decyzję w tej sprawie Komisja wyda-
ła już we wrześniu 2016 r., nakazując jednocześnie, 
by Polska zawiesiła stosowanie podatku do czasu 
zakończenia jego analizy przez Komisję. Decyzję 
końcową Komisja Europejska wydała przed miesią-
cem. Bruksela uznała w niej, że polski podatek od 
sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy 
państwa. Głównym zarzutem jest progresywna staw-
ka podatku oparta na wielkości przychodów, która 
w opinii komisji faworyzuje przedsiębiorstwa o niż-
szych przychodach i w związku z tym stanowi pomoc 
państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Zdaniem Komisji Polska nie wykazała, że progre-
sywne stawki podatkowe są uzasadnione celem podat-
ku od sprzedaży detalicznej w zakresie zwiększania 
dochodów ani że przedsiębiorstwa objęte wyższą staw-
ką miałyby większą zdolność do zapłaty. W efekcie 
decyzja nakłada na Polskę obowiązek zlikwidowania 
nieuczciwej dyskryminacji przedsiębiorstw, wynika-
jącej z przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, 
i przywrócenia równego traktowania na rynku.

Wprawdzie Polska skierowała w grudniu 2016 r. do 
Trybunału Sprawiedliwości skargę na pierwszą decyzję 
Komisji Europejskiej, ale młyny sprawiedliwości mie-
lą powoli, szczególnie sprawiedliwości europejskiej, 
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IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste szóste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Komunikatów nie ma.
Informuję, że protokół czterdziestego szóste-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 59)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

46. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 lipca 2017 r.
Wyniki głosowań140

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  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 84 82 85 86 87 85 87 87 85 87 87
  Za 24 80 85 27 54 85 26 58 85 84 86
  Przeciw 60 1 0 58 30 0 58 25 0 1 0
  Wstrzymało się 0 1 0 1 3 0 3 4 0 2 1
           





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 46. posiedzenia Senatu
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Podstawowym celem omawianej ustawy jest doprecyzowanie i przedstawienie rozwiązań w zakresie przepi-
sów obejmujących rejestry medyczne. Obecne przepisy wskazują, iż to minister właściwy do spraw medycznych 
odpowiada za ich utworzenie. W praktyce jednak to na wniosek odpowiednich podmiotów są tworzone rejestry 
medyczne. Co więcej, po utworzeniu takiego rejestru dany podmiot, który o niego wnioskował, prowadzi go 
i monitoruje. Przekazanie podmiotom części uprawnień ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie 
tworzenia rejestrów ma usprawnić działalność naukową i badawczo-naukową. To z kolei ma wpłynąć na prze-
kazywanie bezpośrednio ministrowi informacji o stanie zdrowia pacjentów, a co za tym idzie tego, jakie jest 
zapotrzebowanie i jakiego rodzaju na świadczenia opieki zdrowotnej.

Warto podkreślić samą istotę wprowadzenia omawianych zmian. Do ministra mają trafiać konkretne in-
formacje nt. stanu zdrowia pacjentów, a to z kolei ma wpłynąć na precyzyjniejsze określenie i realizację celów 
ustawowych służby zdrowia. Prowadzone rejestry mają być administrowane przez podmioty, które je prowa-
dzą, co wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. Oczywiście minister właściwy do spraw zdrowia zachowuje 
uprawnienia nadzorcze i kontrolne nad podmiotami, które taki rejestr prowadzą. Ma on również możliwość 
finansowania lub dofinansowania prowadzenia rejestrów i wezwania do przekazywania danych zebranych 
w takim rejestrze.

Omawiane rozwiązania wydają się potrzebne w przedstawionej ustawie, choćby ze względu na to, że mają 
usprawnić przekazywanie informacji dotyczących zapotrzebowania na konkretne świadczenia medyczne. Dzięki 
takim rejestrom dany podmiot bez problemu dowie się o stanie zdrowia konkretnego pacjenta. Reasumując: 
przedstawione wyżej argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanych zmian do omawianej 
ustawy.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo mnie cieszy omawiany w dniu dzisiejszym projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 

który ma na celu to, co najistotniejsze, czyli w dużej części rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków.
Jest to priorytetowa ustawa w zakresie realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skład którego 

wchodzi program Mieszkanie +. Podstawowym wyzwaniem dla polskiej polityki mieszkaniowej jest zwiększenie 
dostępności mieszkań. Problem dotyczy szczególnie grup ludności o niskich i średnich dochodach oraz ludzi 
młodych pragnących założyć własne rodziny.

Wiemy, że w chwili obecnej polscy obywatele potrzebują 970 tysięcy mieszkań, takiej liczby mieszkań 
po prostu brak, i nowe przepisy z pewnością przyczynią się w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia, a ta 
ustawa to główny środek do zwiększenia dostępności mieszkań pod wynajem. Na tle innych krajów Polska 
ma największy deficyt mieszkań pod wynajem, a przecież nie zawsze młode rodziny chcą być właścicielem 
mieszkania, choćby ze względu na to, iż nie chcą być przywiązane do jednego miejsca, mają nadzieje na lokal, 
który można by wynająć za niewielkie pieniądze, który będzie można utrzymać za taką kwotę, na jaką stać 
młodych i niezamożnych. I wreszcie marzenie wielu rodzin o niedrogich lokalach na wynajem, także z dojściem 
do własności, po prostu się spełni.

Uważam, że jest to kapitalny projekt, który ma pomóc wykorzystać nieużytki. Skoro faktem jest, że wiele 
tysięcy hektarów pozostaje niewykorzystanych, a nawet zwyczajnie się marnuje lub sprzedawanych jest czasami 
za bezcen, to dlaczego uzyskane pieniądze za grunty pozyskane do KZN, a następnie sprzedawane nie miałyby 
służyć realizacji programu Mieszkanie +? W ten sposób KZN pozwoli na budowę mieszkań na gruntach Skarbu 
Państwa. To naprawdę świetny pomysł, który obowiązkowo trzeba zrealizować.

Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają nie tylko zapewnić stabilne 
i efektywne warunki funkcjonowania tej instytucji, ale przede wszystkim nabywanie przez nią kolejnych 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowanie wyposażenia ich w media, dzięki czemu staną 
się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego 
i społecznego budownictwa czynszowego.

Najważniejszym z zadań KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także nadzorowanie 
najmu, a szczególnie wysokości czynszów, tak by opłaty ponoszone przez najemców nie przekroczyły wysokości 
określonych przepisami, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji polityki państwa sprzyjającej zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych obywateli. KZN ma również kontrolować spełnianie warunków dotyczących 
powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy 
warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców. 
Ma to być też instytucja, która będzie przekazywała nieruchomość zamienną za nieruchomość podlegającą 
wywłaszczeniu, jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany zamiast odszkodowania.

Ponadto, co jest bardzo ważne, ustawa wprowadzająca Krajowy Zasób Nieruchomości zawiera szereg mecha-
nizmów chroniących najemcę. To m.in.: transparentne nabory najemców – nabór odbywa się za pośrednictwem 
KZN – nieważność umów zawartych przed upływem terminów na nabór, umowa najmu bez opcji dojścia do 
własności, którą można zawrzeć na 15 lat, oraz umowa najmu z opcją dojścia do własności na 30 lat; po tych 
okresach umowa jest przedłużana na kolejne lata.

Bardzo trafnym rozwiązaniem, jak uważam, jest to, że w ustawie będzie określone, iż każdy przy podpi-
saniu umowy najmu będzie wskazywał lokal, do którego wyprowadzi się po zakończeniu umowy. Pozwoli to 
uniknąć wielu komplikacji i nieporozumień w późniejszym czasie, gdy umowa dobiega końca. Ponadto bardzo 
precyzyjnie i jasno będą określone możliwości wypowiedzenia takiej umowy.

Jest to więc wspaniały projekt, dzięki któremu nareszcie i samorządy będą miały obowiązek współuczest-
niczenia w społecznych działaniach rządu. Zgodnie z projektem ustawy nieruchomości Skarbu Państwa będą 
przekazywane do Krajowego Zasobu Nieruchomości przez podmioty dotychczas nimi gospodarujące, czyli 
przez: starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe, 
Agencję Mienia Wojskowego. KZN będzie mógł także na rzecz Skarbu Państwa kupować lub otrzymywać nie-
ruchomości pod zabudowę mieszkaniową od jednostek samorządu terytorialnego, Polskich Kolei Państwowych 
czy Poczty Polskiej. Nieruchomości będą mogły być również wyłączone z KZN, w szczególności z przezna-
czeniem na cel publiczny.
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Z pewnością ustawa wprowadzająca Krajowy Zasób Nieruchomości otworzy rynek mieszkań na wynajem 
na szeroką skalę, co niewątpliwie spowoduje bardzo dobre wyniki ekonomiczne tej gałęzi gospodarki, ponieważ 
duży wpływ na sektor mieszkaniowy ma oczywiście ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Bardzo dobrze, że wprowadzono poprawkę do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości eliminującą 
możliwość zakupu ziemi na tzw. słupa. Uszczelni to jeszcze bardziej system, tak aby nie było możliwości zakupu 
nieruchomości Skarbu Państwa na wspomnianego tzw. słupa. Nie będzie sytuacji, gdy firma słup czy człowiek 
słup zakupi ziemię na cele określone w umowie, a więc budowę mieszkań na wynajem, a następnie ją zbędzie. 
Na mocy prawa taka transakcja będzie nieważna, nieważna bowiem będzie umowa zbycia takiej nieruchomości.

Uważam, iż cała ustawa jest świetnie doprecyzowana, a jej cel niezwykle ważny i wzniosły. W związku 
z tym jestem za przyjęciem ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Zaproponowane zmiany w omawianej ustawie są podyktowane obecną sytuacją w zakresie występowania 
nowych ognisk oraz przypadków afrykańskiego pomoru świń we wschodniej części Polski.

Nowelizacja przepisów omawianej ustawy wskazuje na kilka aspektów, które należy zmienić, aby doszło 
do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

I tak, nowe przepisy przewidują poszerzenie katalogu środków administracyjnych, którymi będą mogły 
dysponować organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz wojewoda.

Generalnie ustawodawca skupił się na bardziej restrykcyjnym przestrzeganiu obowiązków przez myśliwych, 
dzierżawców czy zarządców obwodów łowieckich, którzy to najczęściej jako pierwsi mają styczność z zakażoną 
zwierzyną. Ustawodawca poniekąd nakłada na nich obowiązek informacji o niepokojącym zjawisku padnięć 
zwierząt, co ma ułatwić działania i skrócić czas w przypadku ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby.

Co więcej, w ustawie zostały przewidziane środki, którymi mogą dysponować powiatowy lekarz wetery-
narii i wojewoda w celu zapobieżenia lub uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby na danym terenie. Mogą 
one zostać zastosowane do myśliwych, dzierżawców czy zarządców obwodów łowieckich, jak i do właścicieli 
prywatnych gospodarstw.

Obecne bowiem rozwiązanie, poprzez prowadzenie kontroli, okazało się mało skuteczne, pracochłonne 
i przede wszystkim kosztowne. Efekt nie przyniósł oczekiwanych rozwiązań, przede wszystkim ze względu 
na braki kadrowe.

Zaproponowane zmiany, dzięki wprowadzeniu środków administracyjnych i zmian w przepisach karnych 
do ustawy, pozwolą na lepsze i skuteczniejsze egzekwowanie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nakazów, 
zakazów i ograniczeń wprowadzonych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych oraz w jakiś sposób uła-
twią wykonywanie niezbędnej pracy lekarzy weterynarzy, przy brakach kadrowych.

Ponadto wprowadzone środki mają zadziałać w pewien sposób odstraszająco na osoby, które nie będą chciały 
respektować i zastosować się do zaleceń organów Inspekcji Weterynaryjnej lub wojewody.

Co więcej, ustawodawca nałożył konieczność przekazywania do Polskiego Związku Łowieckiego lub dzier-
żawców, lub zarządców obwodów łowieckich na wniosek organów Inspekcji Weterynaryjnej informacji o stanie 
zwierząt na danym terenie oraz o zmianie stanu liczebności tych zwierząt. Wszystko po to, żeby kontrolować 
ewentualne i niepokojące zjawiska, mogące doprowadzić do rozpowszechnienia się choroby.

Zaproponowane zmiany w ustawie wydają się logiczne i potrzebne w obecnym stanie rzeczy.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowni Panowie Ministrowie!
W związku ze skierowanym do ministra spraw wewnętrznych, złożonym w dniu 30 czerwca 2017 r., zapy-

taniem poselskim nr (…) w sprawie kolizji drogowej wyjaśniam, iż zapytanie to zawiera szereg nieścisłości.
W pierwszej kolejności zwracam uwagę na to, iż z treści samego zapytania wynika, jakoby czynności wyja-

śniające dotyczące opisanego w zapytaniu zdarzenia nie zostały zakończone, a jednocześnie padają stwierdzenia 
sugerujące, iż to radny PiS, pan K.K., był sprawcą kolizji drogowej oraz iż to „osobista znajomość radnego” ze 
mną „mogła zaważyć” na tym, że tak długo trwa okres postępowania w sprawie.

Nie ulega wątpliwości, iż stwierdzenia zawarte w zapytaniu pozostają w oczywistej sprzeczności z obowią-
zującą w polskim systemie prawa zasadą domniemania niewinności. Ponadto pragnę zauważyć, iż pan K.K. 
nie jest członkiem partii PiS, a jedynie kandydował w wyborach samorządowych z listy tej partii, oraz iż wolą 
mieszkańców na radnego gminy Ł. został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję.

Pan K.K. jest wieloletnim działaczem ochotniczej straży pożarnej, jak i funkcjonariuszem powiatowej straży 
pożarnej w Ł., a do jego pracy – według mojej wiedzy – dotychczas nie było jakichkolwiek zastrzeżeń.

Jednakże z całą stanowczością oświadczam, iż w moim przekonaniu wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej są równi wobec prawa i winni być tak samo traktowani zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak 
i przez organy ścigania.

Nigdy nie ingerowałem w działalność organów ścigania, w tym w sprawie kolizji drogowej rzekomo z udzia-
łem pana K.K.

Tym samym zwracam się z prośbą o dogłębne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ustalenie:
1) na jakim etapie jest sprawa kolizji drogowej z dnia 26 lutego 2017 r. na drodze krajowej nr 60 w miejsco-

wości L. z rzekomym udziałem pana K.K.;
2) czy postępowanie przygotowawcze w sprawie zostało zakończone, a jeśli tak, to w jaki sposób;
3) czy został ustalony sprawca zdarzenia;
4) kiedy zostały postawione sprawcy zarzuty i czy został już wniesiony akt oskarżenia do sądu.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przedstawienie stanu faktycznego w zakresie realizacji 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przesłano „Informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych 
w 2016 r.”. W ww. dokumencie brakuje informacji na temat stanu realizacji większości przedsięwzięć prioryte-
towych zapisanych w kontrakcie, za które odpowiedzialna jest strona rządowa. Obawy budzi odsuwanie części 
z nich w czasie oraz zagrożenie możliwości ich realizacji. Dokument przedłożony marszałkowi województwa 
lubuskiego ogranicza się do wskazania na uzgodnienie fisz projektowych, a dla przeważającej części przedsię-
wzięć infrastrukturalnych podano informację o zwolnieniu ich z obowiązku uzgadniania fisz.

Wobec tego wnoszę o przedstawienie stanu faktycznego w zakresie realizacji inwestycji rządowych wpi-
sanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Wnoszę również o udzielenie informacji 
dotyczącej planów i terminów realizacji zadań, w przypadku których nie zostały podjęte jeszcze żadne prace. 
W szczególności są to następujące przedsięwzięcia.

1. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław – Brochów/Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – 
Rzepin – Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego.

2. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja 
zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III 
klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.

3. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie woje-
wództwa lubuskiego.

4. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego.
5. Sieci energetyczne Polski Zachodniej.
6. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta.
7. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta).
8. Modernizacja drogi krajowej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowej i Szprotawy.
9. A18 Olszyna – Golnice.
10. Prace na linii kolejowej nr 358 odcinku Czerwieńsk – Gubin.
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych nr 275 na odcinku gr. województwa – Żagań 

oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst.
12. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn nad Odrą) 

do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci Dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia 
parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego.

13. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wygospodarowanie wyższej dotacji celowej na szkoły 

dostosowujące się do reformy oświatowej.
Pomimo procesu wygaszania gimnazjów, który ma trwać 3 kolejne lata, większość zmian dotyczących 

reformy edukacji zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. Gimnazja muszą dostosować budynki do po-
trzeb najmłodszych dzieci, dokonać modyfikacji zaplecza gastronomicznego, wybudować place zabaw. Szkoły 
podstawowe, które wchłaniają gimnazja, zobligowane są do przygotowania odpowiednich pracowni w celu 
umożliwienia nauczania określonych przedmiotów.

Jednocześnie reforma edukacji niesie ze sobą problemy kadrowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej prze-
konywało, że reforma będzie bezkosztowa. Samo utworzenie nowej pracowni jest wydatkiem rzędu kilku ty-
sięcy złotych. Wydatki te spadają głównie na samorządy lokalne. Wobec powyższego istnieje realna potrzeba 
wygospodarowania dotacji celowej na szkoły dostosowujące się do reformy oświatowej. Proces dostosowawczy 
w gminach potrwa bowiem kilka lat. Dotacje przyznane szkołom na 2017 r. są wobec tych zmian zdecydowanie 
niewystarczające.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” (nr 143 4542 s. 1), samorządy wydadzą olbrzymie kwoty na remonty 
i dostosowywanie placówek oświatowych, np. Kraków wyda około 5 milionów zł, Wrocław – około 10 milio-
nów zł, Warszawa – około 70 milionów zł.

Wprowadzając reformę oświaty, powinno się uwzględnić realne potrzeby samorządów, a już dziś niemal 
pewne jest, że na przebudowy i remonty nie wystarczy w roku 2017 czasu ani środków.

Wnoszę o analizę powyższych uwag i faktów oraz odniesienie się do nich w odpowiedzi na oświadczenie. 
Wygospodarowanie większej dotacji celowej na szkoły dostosowujące się do reformy oświatowej jest działaniem 
niezbędnym wobec zmian, które zostały narzucone zarówno szkołom, jak i zarządzającym nimi samorządom.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w myśl stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez 
podmioty prowadzące apteki wnoszę o zmianę przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne we wskazanym 
zakresie.

Dostęp do aptek w mniejszych polskich miejscowościach jest ograniczony w dni świąteczne, zwłaszcza 
w porze nocnej. Rady powiatów zobowiązane są do podejmowania uchwał, które określają rozkład godzin aptek 
ogólnodostępnych. Praktyka pokazuje jednak, że pomimo podejmowania tych uchwał apteki pozostają w sferze 
martwej, jeśli chodzi o prawo. Dostępności aptek w wyznaczonych godzinach bardzo często nie przestrzegają 
ich właściciele, uzasadniając to względami ekonomicznymi.

Wobec tego, mając na względzie interes mieszkańców oraz potrzebę szeroko zakrojonej ochrony zdrowia 
publicznego, wskazuję na brak faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał w sprawie rozkła-
du godzin pracy aptek. W obecnym stanie prawnym możliwość egzekwowania prawa w tym zakresie posiada 
jedynie wojewódzki inspektorat farmaceutyczny.

W związku z tym wnoszę o podjęcie stosownych działań, zmierzających ku zmianie treści przepisów ustawy 
– Prawo farmaceutyczne, które pozwoliłyby na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapewnienia 
dostępu do usług świadczonych przez apteki, jednocześnie wprowadzając mechanizmy pozwalające na skuteczne 
egzekwowanie dostępności aptek zgodnie z uchwałami podjętymi przez rady powiatów.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jarosława Dudę i Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przyznaje prawo do świadczenia wy-

chowawczego obywatelom polskim oraz cudzoziemcom. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jaki był łączny koszt wypłaconych świadczeń w roku 2016?
2. Jaki jest łączny przewidywany koszt świadczeń w roku 2017?
3. Ile dzieci zostało objętych wsparciem w roku 2016 i jaki jest szacunek na rok 2017?
4. Ile rodzin zostało objętych wsparciem w roku 2016 i jaki jest szacunek na rok 2017?
5. Ile dzieci cudzoziemców zostało objętych wsparciem? Ile łącznie wyniosła kwota świadczeń wypłaconych 

na dzieci cudzoziemców w roku 2016? Jaki jest szacunek na rok 2017?
6. Ile rodzin cudzoziemców zostało objętych wsparciem? Prosimy o podanie danych z roku 2016 oraz 2017.
7. Mieszkańcom jakich krajów, poza Polską, wypłacane były i są świadczenia? Prosimy o podanie dokładnej 

liczby obywateli każdego kraju, którego mieszkańcom wypłacane były i są świadczenia.

Jarosław Duda 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o pracach dotyczących rozwiązań prawnych, które 
wprowadzą zakaz wjazdu samochodów do centrów miast. Informacja ta spowodowała duże zaniepokojenie 
władz samorządowych. Wskazują one na szereg perturbacji z tym związanych, kładąc szczególny nacisk na 
utrudniony dostęp zmotoryzowanego klienta do placówek handlowych i instytucji finansowych ulokowanych 
w centrach miast. 

W związku z tym proszę o informację, na jakim etapie są prace związane z ww. projektem. Proszę też o in-
formację, czy jest przewidywana forma szerokich konsultacji z samorządem.

Jan Maria Jackowski  
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Od 25 czerwca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości otwierania aptek. Założeniem nowych 
przepisów było spowodowanie, aby apteki otwierali farmaceuci. Jak pokazuje statystyka, od stycznia do końca 
pierwszego kwartału liczba powstałych aptek sieciowych wzrosła o 584 w stosunku do ub. roku, a liczba aptek 
niezależnych spadła o 306. Od stycznia br. do 24 czerwca br. zostały złożone 1144 wnioski o otwarcie aptek, 
z czego znakomita większość pochodzi od właścicieli sieci aptek. 

W związku z tym proszę o informację, czy tak duża ekspansja sieci aptek nie utrudni możliwości otwierania 
aptek niezależnych przez farmaceutów.

Jan Maria Jackowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Klicha, Jadwigę Rotnicką, Piotra Wacha,  

Barbarę Zdrojewską, Grażynę Sztark, Macieja Grubskiego,  
Wiesława Kiliana, Piotra Florka, Jana Filipa Libickiego,  

Władysława Komarnickiego, Jana Rulewskiego,  
Sławomira Rybickiego, Barbarę Borys-Damięcką,  

Tomasza Grodzkiego i Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Panie Ministrze!
W dniu 24 lipca br. przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie funkcjonariusze Policji zajęli sprzęt nagłaśniający 

należący do organizatorów odbywającej się tam demonstracji. Sprzęt ten, składający się z kilku megafonów 
oraz dwóch głośników typu Yamaha, nie został do tej pory zwrócony prawowitym właścicielom.

W związku z tą nadzwyczajną sytuacją jako Klub Parlamentarny – Grupa Senatorów Platforma Obywatelska 
prosimy o pilne udzielenie przez Pana Ministra odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jaka była podstawa prawna do zajęcia przez Policję tego prywatnego mienia?
2. Dlaczego do tej pory sprzęt ten nie został zwrócony prawowitym właścicielom?

Bogdan Klich 
Jadwiga Rotnicka 
Piotr Wach 
Barbara Zdrojewska 
Grażyna Sztark 
Maciej Grubski 
Wiesław Kilian 
Piotr Florek 
Jan Filip Libicki 
Władysław Komarnicki 
Jan Rulewski 
Sławomir Rybicki 
Barbara Borys-Damięcka 
Tomasz Grodzki 
Piotr Zientarski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych. Nowe regulacje budzą wątpliwości 
co do sposobu sumowania wartości transakcji na potrzeby weryfikacji, czy przekroczono próg kwotowy, który 
implikuje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Pojawia się tu zatem szereg wątpliwości.

Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy limit transakcji podatnika należy odnosić osobno do każdej transak-
cji zawartej z danym podmiotem powiązanym? Czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego 
limitu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji? Czy 
kwoty danych (poszczególnych) transakcji należy ze sobą sumować? Czy jeśli tak obliczona kwota nie będzie 
przekraczać limitu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej?

W sytuacji, gdy kwoty kilku poszczególnych transakcji będzie trzeba ze sobą sumować i tak obliczona kwo-
ta będzie przekraczać limit, to podatnik będzie miał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Czy 
taki obowiązek powstaje dla każdej transakcji (kilka dokumentacji), czy też dla wszystkich transakcji jednego 
rodzaju (jedna dokumentacja)?

Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji podatnika należy odnosić do innych zdarzeń 
zawartych z danym podmiotem powiązanym? W konsekwencji: czy jeżeli kwota innych zdarzeń nie będzie 
przekraczać tego limitu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla 
takiej transakcji?

Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT limit transakcji podatnika należy sumować poprzez dodanie 
wszystkich transakcji z innymi zdarzeniami zawartymi z podmiotami powiązanymi, czy też limit należy 
określić w inny sposób?

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wskazane zapytania.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz do prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Roberta Kwiatkowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prezesie!
Zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) część kontrahentów uprawnionego sprzedającego to osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej, a także kontrahenci, którzy zatrudniają poniżej 25 osób. Obie sytuacje powodują, że 
kontrahenci uprawnionego sprzedającego nie muszą dokonywać wpłat na PFRON, tym samym nie są zainte-
resowani kwotą obniżenia. MRPiPS (BON) zajmowało stanowisko, że brak wystawienia informacji o kwocie 
obniżenia przez uprawnionego sprzedającego nie powoduje sankcji. W związku z tym pojawiają się rozbieżne 
komentarze i interpretacje.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie.
– Czy uprawniony sprzedający może zostać ukarany sankcją finansową (na podstawie art. 22b ustawy o re-

habilitacji) w sytuacji, gdy nie wystawi informacji o kwocie obniżenia (tj. kwoty ulgi) nabywcom produkcji 
lub usług?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Marka Niechciała

Szanowny Panie Prezesie!
Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne sygnalizują mi na bieżąco problemy interpretacyjne 

dotyczące oceny sytuacji ekonomicznej. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z przedstawionymi 
tu wątpliwościami i udzielenie niezbędnych informacji.

Na swojej stronie internetowej UOKiK opublikował oficjalny komunikat, w którym m.in. wskazuje, że: 
„[…] W związku z powyższym, należy potwierdzić, że w przypadku tego typu podmiotów badanie warunku 
odnoszącego się do zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji 
powinno dotyczyć wnioskodawcy oraz grupy podmiotów z nim powiązanych traktowanych jako całość (a nie 
każdego podmiotu powiązanego z wnioskodawcą)”.

Przedsiębiorcy, którzy są jednostkami powiązanymi z innymi jednostkami, nie mają szczegółowych wy-
tycznych, w jaki sposób dokonywać oceny sytuacji ekonomicznej w grupie podmiotów z nimi powiązanych, 
traktowanych jako całość.

Ze strony wnioskodawców pojawia się zatem pytanie o pomoc publiczną. W jaki sposób należy badać sy-
tuację ekonomiczną: czy na podstawie danych z bilansów, rachunków zysków i strat poszczególnych jednostek 
traktowanych jako suma (całość) z tych sprawozdań, czy też w inny sposób?

Przedsiębiorcy, którzy są jednostkami powiązanymi z innymi jednostkami, nadal wnioskują do PFRON 
o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a od maja 2017 r. nie składają informacji o sytu-
acji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego, a także oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa 
samodzielnego/partnerskiego/powiązanego.

W związku z tym proszę o przekazanie szczegółowej informacji, w jaki sposób należy dokonywać oceny 
sytuacji ekonomicznej u wnioskodawcy należącego do grupy podmiotów powiązanych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
16 marca bieżącego roku skierowałem do Pana oświadczenie odnoszące się do orzeczenia 7 sędziów NSA 

z 27 lutego 2017 r, sygn. I OPS 2/16, dotyczącego komunalizacji nieruchomości będących we władaniu PKP 
bez udokumentowanego prawa. W odpowiedzi, której udzielił mi z Pana upoważnienia minister Andrzej Bittel 
(pismo DTK 2.054.24.2017.AR.1 z 19 kwietnia bieżącego roku), resort podzielił mój pogląd i zapewnił o podjęciu 
pilnych prac, których celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom komunalizacji gruntów kolejowych.

Zwracam się obecnie do Pana Ministra z prośbą o informację o rezultatach tych prac.

Stanisław Kogut
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W prasie branżowej pojawiają się informacje o sporach wiążących się z brakiem jednoznacznego zdefinio-

wania, jak wysoko sięga pas drogowy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Konsekwencją tej luki są 
przypadki nakładania opłat za zajęcie pasa drogowego na właścicieli obiektów budowlanych, obiektów, których 
niektóre elementy na wysokości wyższych kondygnacji sięgają poza rzut poziomy fundamentów. Administracja 
drogowa skłonna jest uznawać balkony i reklamy przytwierdzone do ścian budynków za obiekty zajmujące 
pas drogowy.

Uprzejmie proszę o informację, czy resort planuje zmianę definicji pasa drogowego zawartą w ustawie o dro-
gach publicznych tak, by usunąć wątpliwości co do tego, jakie obiekty (do jakiej wysokości nad powierzchnią 
drogi lub ulicy) mogą być uznane za zajmujące pas drogowy.

Stanisław Kogut 



162
46. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 lipca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oświadczenie z 4 listopada 2016 r. pan minister Andrzej Bittel, odpowiadający z Pana 

upoważnienia, poinformował mnie, że resort podjął niezbędne działania w celu wprowadzenia wspólnego biletu 
dla wszystkich przewoźników kolejowych (pismo DTK 1.054.6.2016.PAP 2 z 5 grudnia 2016 r.).

Proszę o informację o obecnym stanie prac nad wprowadzeniem wspólnego biletu, o zidentyfikowanych 
wyzwaniach i zagrożeniach dotyczących tego programu oraz o przewidywanym terminie wprowadzenia wspo-
mnianego projektu.

Stanisław Kogut
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt nowelizacji ustawy o CIT przewiduje, że Ministerstwo Finansów będzie publikowało informacje 

z zeznań podatkowych ponad 4 tysięcy największych firm i wszystkich podatkowych grup kapitałowych. 
Publikowana ma być również efektywna stopa podatkowa wyliczana jako udział kwoty podatku zapłaconego 
przez przedsiębiorstwa w zysku brutto. Przeciwni tym rozwiązaniom są przedsiębiorcy, którzy obawiają się, 
że wspomniane dane mogą być wykorzystane do nieuczciwej konkurencji i niszczenia pozycji przedsiębiorcy 
na rynku.

W związku z tym pragnę zapytać Pana Ministra, co ministerstwo zamierza zrobić w przedstawionej tu 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Finansów nie zmieniło dotąd interpretacji indywidualnych, z których wynika, że opłaty re-

prograficzne są z VAT. Nie wydało też interpretacji ogólnej w tej sprawie, mimo że jest już nie tylko werdykt 
unijnego trybunału, lecz także wyrok 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2017 r. 
Takie samo stanowisko jak NSA zajął TSUE.

W związku z tym pragnę zapytać Pana Ministra, dlaczego ministerstwo do tej pory nie zmieniło interpretacji 
we wspomnianej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Mimo że gimnazja mogą być wygaszane przez kolejne trzy lata, większość zmian zacznie obowiązywać od 

1 września 2017 r. A to wymusza na szkołach poczynienie odpowiednich kroków.
Gimnazja, które przekształcą się w samodzielne szkoły podstawowe, muszą dostosować toalety do potrzeb 

najmłodszych dzieci, które we wrześniu trafią do pierwszej klasy, zmodyfikować zaplecza gastronomiczne, 
utworzyć nowe place zabaw. Z kolei szkoły podstawowe, które przejmują gimnazja, zobowiązane są do przy-
gotowania odpowiednich pracowni przedmiotowych (np. chemicznej czy fizycznej).

Gimnazja, które przekształcają się w samodzielne szkoły podstawowe lub licea, mogą korzystać ze swoich 
pracowni, ale podstawówki, które nie przejmują wygaszanych placówek, muszą je od zera tworzyć i wyposażać.

MEN wyliczyło, że na utworzenie nowej pracowni przedmiotowej gmina wyda około 4 tys. zł. Według 
wyliczeń samorządowców to koszt rzędu nawet 20 tys. zł. Wiele placówek bowiem jest od dawna słabo wypo-
sażanych. Często też w nowych obiektach nie ma odpowiednich pomieszczeń.

Od początku reformy oświatowej resort edukacji przekonywał, że będzie ona prawie bezkosztowa. Jednak 
pod naciskiem samorządów i na podstawie ich wyliczeń MEN w ramach rezerwy w wysokości 0,4% subwencji 
oświatowej na rok 2017 wyodrębniło 160 mln zł na zadania dotyczące skutków reformy edukacji. Samorządy 
obawiają się, że ta kwota może nie wystarczyć do pełnego wprowadzenia w życie reformy oświatowej.

Czy ministerstwo planuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na wprowadzenie reformy oświatowej?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych przewiduje dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz 

komandytowo-akcyjnych i obowiązek wpisywania walorów w rejestr. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowie-
dzialne za stworzenie regulacji twierdzi, że chodzi o większą przejrzystość na rynku kapitałowym oraz wzrost 
efektywności wymiany informacji podatkowych, jednak drobni akcjonariusze są pełni obaw. To za sprawą 
projektowanego art. 328[3] k.s.h. Będzie on określał, jakiego rodzaju dane zostaną opublikowane w rejestrze 
akcjonariuszy. Wśród nich wymienia m.in. imię i nazwisko posiadacza akcji wraz z jego miejscem zamieszkania. 
Dostęp do tych informacji będzie mógł uzyskać każdy inny akcjonariusz spółki.

Czy ministerstwo zamierza rozważyć stanowisko akcjonariuszy co do projektu nowelizacji?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
28 czerwca bieżącego roku Trybunał Konstytucyjny oceniał przepisy różnicujące wysokość opłat pobieranych 

w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w zależności od tego, czy po wszczęciu egzekucji dłużnik dobro-
wolnie wpłacił należną kwotę komornikowi, czy też bezpośrednio wierzycielowi. W tym pierwszym przypadku 
stawka wynosi 15%, w drugim – 5%. TK uznał, że narusza to zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę równości. 
W związku z tym pojawiły się wątpliwości, w jakiej wysokości można pobierać opłaty zgodnie z prawem.

Czy ministerstwo planuje zmiany w przedstawionych tu sprawach?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wypowiedziała się w sprawie sytuacji polskiego 

sądownictwa i reform, które je czekają. Rada Wykonawcza ENCJ zarzuca reformie KRS brak znaczących 
konsultacji, wygaszenie kadencji członków KRS oraz mianowanie sędziów członków Rady przez Sejm.

W związku z tym proszę o informację, co w przedstawionej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Mimo zapewnień rządu, że podwyżek cen wody nie będzie, eksperci są przekonani, że już w przyszłym 

roku rachunki za nią będą wyższe.
Eksperci zwracają uwagę m.in. na przepis, który miał zagwarantować brak podwyżek. Chodzi o art. 558 

nowego prawa wodnego. Wprost wskazują, że to bubel prawny. Przepis ten w przyjętym przez parlament 
brzmieniu stanowi, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf 
za pobór wód i odprowadzanie ścieków, o których mowa w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz na rok 2019. Oceniają, że przepis 
jest sformułowany wadliwie. Taryfy co do zasady są ustalane na jeden rok i w tym czasie niezmienne. Ustawa 
zaopatrzeniowa przewiduje możliwość zmiany taryf w trakcie roku tylko w razie zmiany stawki VAT. Nigdy 
zatem nie było możliwości zmiany obowiązujących taryf w związku ze wzrostem innych kosztów.

Wprowadzenie jednak takiej zasady powoduje sprzeczność nowego prawa wodnego z ustawą zaopatrzeniową, 
która nakazuje przecież w kalkulacji taryfowej uwzględnić wszelkie realne koszty. Tymczasem, o ile zgodnie 
z deklaracją rządu opłata zmienna za pobór wód i odprowadzanie ścieków zaproponowana dla gospodarstw 
domowych na lata 2018–2019 rzeczywiście jest taka sama jak obecnie, o tyle nowe prawo wodne wprowadza 
nieznaną dotąd opłatę stałą za te usługi, którą trzeba będzie uwzględnić, kalkulując taryfy. Ponadto samo 
ministerstwo zapowiedziało, że zamrożenie opłat zmiennych na lata 2018–2019 dotyczy tylko gospodarstw 
domowych, a taryfy dotyczą też innych odbiorców. W efekcie już w 2018 r. pojawią się konsekwencje finansowe 
nowego prawa wodnego.

W związku z powyższym pytam: co ministerstwo zamierza zrobić w tej sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak donoszą media, w prowincji Guanacaste w północno-zachodniej Kostaryce para Polaków od miesięcy 

żebrze na ulicy. Noticastoday.com podaje, że ich dzieci w złym stanie zdrowia trafiły do schroniska dla nie-
letnich. Z doniesień mediów wynika, że para Polaków przyleciała do Kostaryki z Meksyku 17 stycznia tego 
roku razem z dwiema córkami. Według Noticastoday.com przebywają w kraju legalnie na zasadzie zezwolenia 
na pobyt turystyczny. Z tego powodu nie mogą podejmować żadnej działalności zarobkowej. Okazało się, że 
Polacy żebrzą na ulicy, a ich sytuacją zainteresowały się służby. Postanowiono zareagować dopiero wtedy, kiedy 
okazało się, że córki pary są w złym stanie zdrowia. Noticastoday.com informuje, że dziewczynki w wieku 15 
miesięcy i 3 lat trafiły pod opiekę Narodowej Agencji Opieki nad Dziećmi (PANI). Dzieci pary Polaków nie 
miały dostępu do wody pitnej i czerpały ją z kałuż. Co więcej, dzieci załatwiały swoje potrzeby na dworze. 
Dziewczynki trafiły pod opiekę lekarza i przeszły niezbędne badania. Starsza z nich ma problemy z układem 
trawiennym, z kolei młodsza – poważną anemię. Dzieci mogą pozostać w ośrodku nie dłużej niż 6 miesięcy. 
Przez ten czas rodzice muszą udowodnić, że będą w stanie zapewnić swoim córkom niezbędne warunki do życia.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zainteresowanie sytuacją naszych 
obywateli właściwych służb konsularnych i udzielenie im stosowanej i adekwatnej do ich potrzeb, a naszych 
możliwości pomocy.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka

Szanowny Panie Prezesie!
Kieruję do Pana swoje oświadczenie w sprawie stanu badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej 

nad historią miast Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź) po 27 stycznia 
1945 r.

Z przykrością muszę stwierdzić, że wśród publikacji wydanych przez oddział katowicki IPN nie odnalazłem 
żadnej, która byłaby w całości poświęcona historii któregoś z wyżej wymienionych miast. Jest to tym bardziej 
niezrozumiałe, że na przygotowanej przez katowicki oddział IPN wystawie „Twarze katowickiej bezpieki” 
udokumentowano niezbicie, iż wielu mieszkańców miast Zagłębia Dąbrowskiego zajmowało kierownicze sta-
nowiska w aparacie bezpieczeństwa PRL.

Niewątpliwie historia Zagłębia Dąbrowskiego po 27 stycznia 1945 r. powinna zostać gruntownie zbadana, 
gdyż nieprzypadkowo to właśnie w Sosnowcu z ogromnymi problemami i z rocznym opóźnieniem odbyły się 
obchody millenium chrztu Polski, a partie wywodzące się z PZPR jeszcze do niedawna właśnie tutaj uzyski-
wały najwyższe wyniki poparcia w skali kraju. W czerwcu bieżącego roku w przeprowadzonych przez władze 
samorządowe Sosnowca konsultacjach społecznych, obejmujących ponad 12 tysięcy mieszkańców, aż 97% 
biorących w nich udział opowiedziało się za upamiętnieniem postaci I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka 
w przestrzeni publicznej.

W związku z zaistniałą sytuacją pragnę Pana zapytać, dlaczego brakuje publikacji dotyczących stricte historii 
miast Zagłębia Dąbrowskiego. Czy pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w swoich bada-
niach zajmują się tą tematyką? W jakiej liczbie i z jakich instytucji dokumenty dotyczące tego okresu pozyskał 
Instytut Pamięci Narodowej? Jaki jest stan ich opracowania i czy udostępniane są zainteresowanym badaczom? 
Czy dokumenty dotyczące historii najnowszej Zagłębia Dąbrowskiego mogą znajdować się w zasobach innych 
oddziałów IPN lub instytucji?

Ponadto podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 czerwca 2016 r. uzyskałem informację, że katowicki 
oddział IPN jest w posiadaniu znacznej liczby przejętych jeszcze od UOP worków ewakuacyjnych z materiałami 
wstępnie przygotowanymi do zniszczenia. Pragnę zatem zapytać, jak posuwają się niewątpliwie mozolne prace 
nad ich odtwarzaniem i czy wnoszą one coś nowego do historii Zagłębia Dąbrowskiego po 27 stycznia 1945 r.

Michał Potoczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do mojego oświadczenia złożonego na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 17 maja 2017 r. uprzej-

mie informuję Pana Marszałka, że nie otrzymałem pełnej odpowiedzi od ministra energii, pana Krzysztofa 
Tchórzewskiego.

Otrzymałem odpowiedź jedynie na jedno pytanie, a mianowicie dotyczące wyjaśnienia przyczyn braku 
uczestnictwa w konferencji w Berlinie.

W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2017 r., w którym zwróciłem się 
z prośbą o udostępnienie ekspertyz i naukowych opinii, na podstawie których zdecydowano o likwidacji Kopalni 
Węgla Kamiennego „Krupiński” (czyli przekazaniu tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń).

W piśmie tym prosiłem także o podanie danych dotyczących wielkości produkcji węgla kamiennego (planów 
i faktycznego wydobycia), jak również stopnia zaspokojenia na rynku wewnętrznym popytu na polski węgiel.

Interwencja Pana Marszałka w tej sprawie niestety nie była skuteczna, bowiem pismo skierowane do pana 
ministra Krzysztofa Tchórzewskiego poprzez Pana Marszałka również pozostało bez odpowiedzi.

Pozostaję w nadziei, że powtórna interwencja Pana Marszałka przyniesie pożądany rezultat.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat postępu działań w sprawie wprowadzenia podatku 

handlowego, tzw. podatku od hipermarketów.
W październiku 2016 r. Rada Ministrów zawiesiła pobór podatku handlowego do końca 2017 r. Była to re-

akcja na nakaz wydany przez Komisję Europejską we wrześniu 2016 r., zobowiązujący Polskę do zawieszenia 
stosowania podatku handlowego do czasu zakończenia prowadzonego przez Komisję postępowania. Rok 2017 
miał być wykorzystany przez Radę Ministrów na negocjacje z Komisją Europejską.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się działania w zakresie wpro-
wadzenia podatku handlowego. Jakie są planowane rozwiązania w tej sprawie? Czy przewidywane jest wpro-
wadzenie w zamian za podatek handlowy innej formy obciążeń dla największych firm handlowych?

Dodatkowo nadmienię, że z doniesień medialnych wynika, iż wpływy z podatku handlowego szacowane 
były na mniej więcej 2 miliardy rocznie, co stanowi kwotę zbliżoną do kwoty planowanej na zasilenie Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o zlikwidowaniu Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa 
Morskiego Państwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W konsekwencji pracę na uczelni utraciło 
3 wykładowców i oficerów: dr Z.B., dr H.S. oraz prof. R.Ł. Wykładowcy zaliczani są do elity wśród kadry 
naukowej uczelni.

Po tej decyzji pojawiło się wiele opinii, że zmiany motywowane były politycznie. Budzi to moje głębokie 
zaniepokojenie i rodzi sprzeciw wobec takiego traktowania uczelni, wykładowców i studentów. Uderza to 
również w bezpieczeństwo państwa i szacunek do niego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Dlaczego zlikwidowano Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni? Jakie analizy i przez kogo przygotowane mówiły o takiej potrzebie?
2. Jak ministerstwo ocenia dorobek, wiedzę i umiejętności wymienionych oficerów? Jak zamierza wyko-

rzystać dorobek i doświadczenie tych osób?
3. Jakie jeszcze działania reorganizacyjne planuje ministerstwo wobec Akademii Marynarki Wojennej 

w Gdyni i jakie zmiany personalne one przyniosą? Jakie jest uzasadnienie planowanych zmian?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

W październiku 2015 r. zawieszono dyżury śmigłowców ratowniczych Marynarki Wojennej RP, należą-
cych do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a stacjonujących na lotnisku w Gdyni w Babich Dołach. Na 
okres wakacyjny, od 19 lipca do 31 sierpnia br., przywrócony zostaje całodobowy dyżur w krajowym systemie 
ratownictwa morskiego i lotniczego, pełniony przez załogi 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni.

Trwające od blisko 2 lat zawieszenie całorocznych dyżurów w gdyńskiej bazie ma być po wakacjach kon-
tynuowane. Ogólnodostępne informacje wskazują, że powodem takiego stanu rzeczy są prace remontowe 
śmigłowców oraz szkolenia załóg.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:
1. W jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej chce zapewnić bezpieczeństwo obywatelom nad morzem 

po okresie wakacyjnym?
2. Na podstawie jakich analiz zrezygnowano z dyżurów śmigłowców?
3. Z jakich powodów prace remontowe oraz działania szkoleniowe odbywają się ze szkodą dla obywateli 

nadmorskich miejscowości? To znaczy, dlaczego przez 2 lata nie przygotowano i nie wdrożono jakiegoś innego 
doraźnego rozwiązania, które pozwoliłoby na całoroczne dyżury śmigłowców ratowniczych SAR w gdyńskiej 
bazie?

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!
Zwracam się do Pana w imieniu pana J.R., zam. (…) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania 

w sprawie o odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, nagrodę z okazji Dnia Energetyka oraz premię od 
zysku zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt 
IV P 758/15, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach 
IX Wydział Pracy wyrokiem z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt IX Pa 117/17.

Moim zdaniem pan J.R. został pokrzywdzony poprzez nieuwzględnienie jego roszczeń przez sądy oraz 
popełnione w toku postępowania błędy faktyczne i niezastosowanie art. 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (dalej: k.p.). Sąd I instancji przy orzekaniu nie wziął w ogóle pod uwagę wyjaśnień pana J.R., 
z których jednoznacznie wynikało, iż jego wolą nie było wyłączenie zastosowania do stosunku pracy łączącego 
go z (…) Sp. z o.o. Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników (…) SA 
i gwarantowanych nim postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników (…).

Z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wynikało jedynie, że pan J.R. został objęty 
na mocy porozumienia z dnia 26 lutego 2013 r. Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników 
(…) SA w zakresie wynagrodzenia miesięcznego i nie wyłączało to gwarancji przewidzianych dla niego w pa-
kiecie, który odnosił się do innych świadczeń związanych z pracą niż wynagrodzenie zasadnicze.

Zgodnie z art. 18 k.p. postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje 
stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Zatem sąd zarówno 
I, jak i II instancji powinien zinterpretować zapisy przywołanego porozumienia na korzyść pana J.R. i uznać, 
że zasady wynagradzania go za pracę reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (…) SA, a zasady dotyczące 
pozostałych świadczeń określa Pakiet Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników 
(…) SA. W konsekwencji tego dopuszczalne i zgodne z brzmieniem porozumienia jest wyliczenie świadczeń 
dochodzonych przez pana J.R. w toku wskazanego postępowania w postaci nagrody jubileuszowej, nagrody 
z okazji Dnia Energetyka oraz premii rocznej na podstawie jego wynagrodzenia otrzymywanego na mocy tego 
porozumienia i następnych.

Sąd jednak przyjął, iż na mocy porozumienia z dnia 26 lutego 2013 r. zgodnym zamiarem stron było wyłą-
czenie postanowień Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników (…) SA 
oraz umowy transferowej w stosunku do pana J.R. Z wyjaśnień pana J.R. wynika jednak bezsprzecznie, iż jego 
zamiarem i wolą było pozostanie przy gwarancjach wynikających z wyżej wskazanych dokumentów.

Uzasadniając swoje stanowisko, sąd I instancji, a w ślad za nim również sąd II instancji, uznał, że na sku-
tek przejścia pana J.R. z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników (…) na Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy (…) SA nastąpił korzystny wzrost jego płacy zasadniczej. Sądy obu instancji wydają się jednak 
nie dostrzegać, iż świadczenia zagwarantowane postanowieniami Pakietu Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych 
i Związkowych dla Pracowników (…) SA w dalszym ciągu przysługiwały panu J.R.

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan J.R. został pozbawiony świadczeń przysługujących mu zgodnie 
z przepisami prawa i Pakietem Gwarancji Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych dla Pracowników (…) SA.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądu nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie 
i wymiarze sądownictwa.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu prze-
prowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania oraz niezastosowania art. 18 k.p. proszę Pana Ministra 
o zainteresowanie się tą kwestią i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Przede wszystkim 
wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 3981 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach 
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Okręgowego w Katowicach IX Wydział Pracy.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu A.B., zam. (…), to jest o wznowienie postępowania w sprawie 

zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach Wydział II Karny z dnia 26 października 2015 r., sygn. 
akt II K 98/15. Moim zdaniem pan A.B. został tym wyrokiem bardzo skrzywdzony, gdyż skazany nie popełnił 
zarzucanych mu czynów.

Podstawę wznowienia stanowią zdaniem pana A.B. niezgodne z prawdą zeznania świadków, funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w B. W swoich zeznaniach asp. M.L. zeznał, iż pan A.B. dopuścił się wobec niego 
użycia siły i naruszył jego nietykalność cielesną. Z informacji przekazanych przez pana A.B. wynika jednak, iż 
nie uderzył wskazanego funkcjonariusza, a podczas przesłuchania działał pod wpływem silnego lęku. Odnosząc 
się do drugiego z przedstawianych mu zarzutów, związanego z wymianą dowodu rejestracyjnego, wyjaśnił, iż 
był w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, jednak udał się tam w towarzystwie swojej matki i to ona 
składała dokumenty niezbędne do wymiany dowodu rejestracyjnego i się pod nimi podpisywała.

Sąd, dokonując oceny wyjaśnień oskarżonego, uznał, iż stanowią one wyłącznie linię jego obrony, poprzez 
którą zmierza do uniknięcia odpowiedzialności karnej, a w konsekwencji przyjął, iż wina pana A.B. nie budzi 
wątpliwości. Pan A.B. oświadczył, że pomimo złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, 
do tej pory nie go otrzymał, przez co został pozbawiony prawa do jego zaskarżenia.

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan A.B. został niesłusznie skazany. Mając to na uwadze, jak 
również wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym orzeczenia Sądu Rejonowego 
w Tychach Wydział II Karny proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z pra-
wem działań, gdyż takie działania nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie.

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra kasacji nadzwyczajnej 
od orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach. na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Czesława Ryszkę i Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, 

informując o możliwości zanieczyszczenia na wielką skalę głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz-
Zawiercie nr 454, zaopatrującego w wodę pitną ponad 200 tysięcy mieszkańców powiatów olkuskiego, będziń-
skiego, zawierciańskiego i miejskiego powiatu Dąbrowa Górnicza.

Sprawa dotyczy przedsięwzięcia określonego jako budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego (…) SA 
w B. na terenie wyrobiska po byłej eksploatacji piasku o obszarze 21 ha, przeznaczonego na zeskładowanie 
w górotworze w obszarze zasilania głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz-Zawiercie nr 454 około 
4 milionów ton niebezpiecznych odpadów po flotacji ołowiu i cynku.

Realizacja tego przedsięwzięcia, co potwierdzają naukowcy hydrogeolodzy, spowoduje w niedalekiej przy-
szłości skażenie ujęć wody pitnej ołowiem, kadmem, innymi metalami ciężkimi oraz substancjami żrącymi.

Znajdujące się przy ujęciach zakłady uzdatniania wody nawet przy dużych nakładach finansowych nie będą 
w stanie oczyścić jej z ołowiu, w związku z tym woda będzie zupełnie niezdatna do picia. Izolacja w postaci 
tzw. geomembrany nie spełnia swego zadania w dłuższej perspektywie czasu.

Dodatkowo należy podkreślić, że ostatnia kopalnia cynku i ołowiu w tym rejonie zostanie zamknięta w 2020 r. 
(kopalnia „Pomorzany”) i tym samym nie będzie wypompowywać wód do Białej Przemszy, co spowoduje 
znaczne podniesienie się wód podziemnych w tym rejonie i możliwość wymywania ołowiu i innych metali 
ciężkich ze zdeponowanych w ilości około 4 milionów ton odpadów w głębokim wyrobisku piaskowym, pod 
którym znajduje się GZPW Olkusz-Zawiercie.

Wspomniany przedsiębiorca, (…) SA, chcąc ukryć podstawowy cel, jakim jest składowanie ogromnych 
ilości niebezpiecznych odpadów, zasypuje nimi wyrobisko piaskowe w miejscu zupełnie nienadającym się do 
tego celu i nazwa swoją działalność „odzyskiem materiałów”.

Panie Ministrze, zgodnie z ustawami – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o odpadach, Prawo geologiczne 
i górnicze oraz Prawo wodne, a także dyrektywami PE i Rady UE 2008/1/WE nie wolno składować niebez-
piecznych odpadów w sytuacji, gdy wody podziemne mogą wymywać trujące odpady i tym samym skazić wodę.

Na wniosek (…) SA burmistrz B., na którego terenie znajduje sią bardzo głębokie wyrobisko piaskowe, 
w którym pragnie się składować niebezpieczne odpady, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji 
środowiskowej. Jak wiadomo, powiatowy inspektorat sanitarny w Olkuszu na wniosek burmistrza B. wydał 
pozytywną opinię co do tego przedsięwzięcia. Pozytywną opinię wydał również regionalny dyrektor ochrony 
środowiska w Krakowie.

Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” jako strona społeczna, zgodnie z obowiązującym prawem, 
przystąpił do postępowania administracyjnego dotyczącego uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia 
na prawach strony, zgłaszając sprawę do prokuratury.

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zgłosiła również pani A. K. z powiatowego inspek-
toratu sanitarnego w Olkuszu. Dotyczy ono podania nieprawdziwych danych przez (…) SA w dokumentacji 
ww. przedsięwzięcia. Zawiadomienie nie dotyczy jednak istoty sprawy, a jedynie ją zaciemnia, wstrzymując 
chwilowo postępowanie administracyjne.

Panie Ministrze, uprzejmie prosimy o zainteresowanie się sprawą.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka 
Arkadiusz Grabowski



179
46. posiedzenie Senatu w dniach 26 i 27 lipca 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 46. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich miesiącach obserwujemy w różnych przekazach medialnych, a także w analizach wielu to-

warzystw ekonomicznych, sprzeczne doniesienia i wyliczenia dotyczące nadwyżki w budżecie państwa. 
Ministerstwo Finansów informuje o bardzo dobrym stanie finansów państwa i braku deficytu budżetowego. 
Według dostępnych danych pod koniec maja br. wydatki budżetowe były zaledwie o 200 milionów zł wyższe 
od dochodów, które wyniosły 143,3 miliarda zł. Stąd tak liczne komunikaty w telewizji i w prasie, iż budżet 
państwa jest w bardzo dobrym stanie.

Wyniki te są doceniane i chwalone przez ekonomistów, którzy jednak zwracają uwagę na jeden bardzo istotny 
szczegół. Mowa tutaj o drugim deficycie, zdecydowanie ważniejszym od deficytu budżetowego, a mianowicie 
o deficycie sektora finansów publicznych. Jak pokazują dane statystyczne, w I kwartale 2017 r. dług publiczny 
Polski wyniósł 1 bilion 13 miliardów zł, a 14 lipca br. aż 1 bilion 40 miliardów zł. Oznacza to, iż każdy obywatel 
naszego kraju jest zadłużany przez rząd na kwotę 27 tysięcy zł.

Szanowny Panie Premierze, zaniepokojenie budzi fakt, że bieżące tempo wzrostu zadłużenia jest najszybsze 
od 2010 r. Przed 7 laty polska gospodarka walczyła ze skutkami światowego kryzysu ekonomicznego, notując 
przy tym lepsze wyniki aniżeli obecny rząd, który mówi o stabilnej sytuacji gospodarczej. W ciągu 4 pierwszych 
miesięcy 2017 r. nasze zobowiązania wzrosły o ponad 7 miliardów zł, natomiast według szacunków zadłużenie 
powiększa się systematycznie o 1 tysiąc 700 zł na sekundę.

Dlatego też, w związku z poruszonym w tym oświadczeniu problemem, uprzejmie proszę Pana Premiera 
o ustosunkowanie się do przytoczonych informacji, a także o odpowiedź na pytanie, jakie konkretne działania 
planuje podjąć Ministerstwo Finansów, aby powstrzymać dalszy proces zadłużania Polski.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W czasie 46. posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się 20 lipca 2017 r., większością parlamentarną partii rzą-

dzącej przegłosowano odrzucenie projektu dotyczącego zarządzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie re-
formy systemu oświaty. Co ciekawe, na tym samym posiedzeniu, tego samego dnia odbyło się w Sejmie pierwsze 
i drugie czytanie, a następnie wspomniane już głosowanie. Pod wnioskiem o przeprowadzenie przedmiotowego 
referendum ogólnokrajowego podpisało się prawie 100 tysięcy obywateli, zarówno tych będących przeciwko 
reformie, jak i tych, którzy reformę popierają, ale jednocześnie uważają, że tak ważna kwestia powinna zostać 
poddana głębszej debacie publicznej.

W czasie kampanii wyborczej obecna pani premier zapowiadała, że głos obywateli zawsze będzie wysłuchi-
wany przez kierowany przez nią rząd, co, jak widać, nie ma miejsca. Za przeprowadzeniem referendum oprócz 
obywateli opowiedziały się także liczne organizacje pozarządowe, w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego 
oraz Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”. Co więcej, wniosek o przeprowadzenie referendum został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Komisję Ustawodawczą, która przygotowała projekt uchwały zawierający jedno 
pytanie: Czy jest Pan/Pani przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 r.?

Szanowna Pani Minister, biorąc pod uwagę rangę przytoczonego w tym oświadczeniu problemu, zwracam 
się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do powyższych informacji oraz odpowiedzi na następujące pytania.

1. Dlaczego kierowany przez Panią resort w czasie przygotowywania ustawy tak diametralnie zmieniającej 
system oświaty nie przeprowadził debaty publicznej na ten temat?

2. Dlaczego – mam tu na uwadze liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum – posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości odrzucili projekt uchwały o zarządzeniu referendum?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Lidię Staroń

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie praktyki sądów powszechnych roz-
poznających sprawy cywilne, polegającej na tym, że sąd po wpłynięciu pozwu nie weryfikuje prawidłowości 
podanego przez powoda adresu pozwanego.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby, przeciwko którym prowadzone są postępowania egze-
kucyjne w sprawach cywilnych na podstawie nakazów zapłaty, wskazujące, że o wydanym nakazie zapłaty 
dowiedziały się dopiero od komornika. W wielu tego typu sprawach okazuje się, że brak wiedzy tych osób 
o wydanych przeciwko nim nakazach zapłaty wynikał z tego, że nakaz został wysłany na adres niewłaściwy, 
niebędący adresem, pod którym dana osoba (pozwany) stale przebywa. Należy podkreślić, że w każdym 
postępowaniu cywilnym to na powodzie spoczywa obowiązek wskazania prawidłowego adresu pozwanego. 
W praktyce jednak, na skutek niedbalstwa bądź też, co gorsza, złej woli powoda, w pozwie wskazany zostaje 
jako adres pozwanego niewłaściwy adres, niebędący faktycznie jego adresem. Praktyka jest taka, że sąd w za-
sadzie nie weryfikuje danych adresowych pozwanego podanych przez powoda.

Tymczasem z dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji wynika, że pra-
cownicy sądów mają dostęp do systemu PESEL.SAD, to jest dostęp do zbioru Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest to zbiór udostępniony upoważnionym 
pracownikom sądów powszechnych, który umożliwia weryfikację danych osobowych uczestników postępo-
wań sądowych. System PESEL zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na 
pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, w tym dane adresowe. Dostęp do bazy mają pracownicy 
sekretariatów sądowych wydziałów karnych, penitencjarnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy 
i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych wydziałów merytorycznych orzekających na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże sędziowie nie korzystają z tej bazy danych mimo tego, że mają 
do niej faktyczny dostęp.

W świetle stanowiska zajętego przez organy ochrony prawa (np. stanowiska Prokuratury Rejonowej Lublin-
Południe w Lublinie zawartego w postanowieniu z dnia 12 lipca 2017 r., PR 4 Ds. 1036.2017 w sprawie dotyczącej 
jednego z pokrzywdzonych taką właśnie praktyką) „przepisy k.p.c. nie nakładają na sąd obowiązku każdora-
zowego sprawdzania w bazie PESEL aktualnego miejsca zamieszkania stron lub uczestników postępowania”. 
Wydaje się zatem, że celowe jest nałożenie na pracowników sądów (sędziów, pracowników sekretariatów) ta-
kiego obowiązku w drodze nowelizacji bądź przepisów kodeksu postępowania cywilnego, bądź też regulaminu 
urzędowania sądów powszechnych. Skoro sędziowie mają dostęp do narzędzia (system PESEL.SAD), którego 
udostępnienie sędziom wiązało się z poniesieniem określonych, wysokich kosztów, należałoby oczekiwać, że 
będą z tego narzędzia korzystali, zwłaszcza że sprawdzenie podanego przez powoda adresu pozwanego i po-
równanie danych zawartych w pozwie z danymi dostępnymi w bazie PESEL nie nastręcza większych trudności, 
a w wielu przypadkach pozwoliłoby zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów osobom dotkniętym bezpodstawnymi 
czynnościami komorników podejmowanymi na podstawie nieprawidłowo doręczonych nakazów zapłaty. To 
także zbędne i kosztowne czynności sądu (np. związane z postanowieniami sądu o nadaniu klauzuli wyko-
nalności) i komornika. Podobne problemy mogą mieć miejsce w przypadku wydawania wyroków zaocznych 
bądź też w innych sytuacjach, gdy sprawa toczy się faktycznie bez udziału pozwanego (a więc w przypadku 
nieważności postępowania).

Proszę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Lidia Staroń 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
W niniejszym oświadczeniu chciałbym podjąć problem, jaki jawi się w praktyce na gruncie funkcjonowania 

kodeksu spółek handlowych, a dotyczący rzeczywistych ograniczeń i trudności w zakresie możliwości wystą-
pienia wspólników ze spółek kapitałowych, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także 
spółek akcyjnych.

W obrocie gospodarczym wielokroć dzieje się tak, że na skutek czy to konfliktu powstałego pomiędzy 
wspólnikami w spółce, czy to indywidualnej potrzeby wspólnika zaprzestania uczestnictwa w spółce wspólnik 
zainteresowany jest wystąpieniem ze spółki.

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, w których pomimo początkowo dobrych relacji pomiędzy wspólnika-
mi z czasem niektórzy z nich z różnorakich powodów dokonują zbycia swoich udziałów w spółce, a pozostający 
w spółce wspólnik, który nie zdołał zbyć udziałów, staje przed problemem uczestniczenia w spółce z osobami, 
z którymi jej nie zawiązywał, co do których nie ma pełnego zaufania czy też nie zgadza się w kwestiach celów 
i bieżącej działalności spółki. Problem dotyka w szczególności wspólników mniejszościowych (drobnych udzia-
łowców czy akcjonariuszy), którzy z uwagi na obecne unormowania kodeksu spółek handlowych niejednokrotnie 
stają się „więźniami spółki”, nie mając de facto prawnych możliwości jej opuszczenia.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż prawo powinno gwarantować możliwość swobodnego wystą-
pienia ze spółki, nikt bowiem nie powinien być zmuszany do pozostawania i funkcjonowania w podmiocie 
gospodarczym wbrew własnej woli, w szczególności gdy prawa wspólnika uległy marginalizacji i nie czer-
pie on ekonomicznych korzyści z posiadanych praw udziałowych. Swoboda gospodarcza polega na tym, że 
każdy może decydować, czy i jak długo chce uczestniczyć w życiu gospodarczym, w tym o zakończeniu 
uczestnictwa w spółce.

Należy zauważyć, iż w przypadku spółek kapitałowych ustawodawca nie przewidział analogicznej do 
mającej miejsce w przypadku spółek osobowych możliwości opuszczenia spółki poprzez wypowiedzenie 
umowy spółki lub statutu. W odniesieniu do spółek osobowych po wypowiedzeniu umowy przez jednego 
ze wspólników spółka może trwać nadal, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak po-
stanowili.

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, ustawodawca dopuścił możliwość zakończenia udziału w spółce jedynie 
w enumeratywnie wskazanych przypadkach. Rozwiązania te jednak nie umożliwiają wspólnikowi swobod-
nego i jednostronnego zrealizowania decyzji o wystąpieniu ze spółki np. poprzez złożenie oświadczenia 
o wypowiedzeniu. Co istotne, zbycie udziałów umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny 
sposób ograniczyć, co w praktyce zazwyczaj ma miejsce. Co więcej, potencjalni nabywcy zazwyczaj nie są 
zainteresowani nabyciem udziałów mniejszościowych, które nie pozwalają realnie wpływać na sprawy spółki, 
a dotychczasowi większościowi wspólnicy, posiadając już faktyczną kontrolę nad spółką, nie mają interesu 
w zwiększaniu swojego zaangażowania kapitałowego.

Również jeśli chodzi o umorzenie udziałów, wspólnik nie jest w stanie jednostronnie zrealizować tej pro-
cedury, gdyż wymaga ona uchwały zgromadzenia wspólników.

Wspólnikowi przysługuje wprawdzie uprawnienie do żądania rozwiązania spółki przez sąd, jeżeli osiągnię-
cie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki, 
jednakże orzecznictwo sądowe w odniesieniu do konfliktu między udziałowcami jako przyczyny rozwiązania 
spółki jest podzielone. Co więcej, realizacja tego uprawnienia niesie daleko idące konsekwencje w postaci 
likwidacji spółki jako całości. Z kolei w przypadku spółek akcyjnych kodeks nie przewiduje dla akcjonariusza 
takowego uprawnienia. Z wyjątkiem przypadków podziału i łączenia spółek wspólnikowi spółki kapitałowej 
nie przysługuje prawo żądania wykupienia jego udziałów.

Z uwagi na powyższe uwarunkowania wskazuję na potrzebę przeanalizowania sytuacji prawnej w za-
kresie tego, czy obecne instrumenty prawne właściwie służą ochronie interesów wspólników mniejszo-
ściowych spółek kapitałowych, drobnych udziałowców, akcjonariuszy. Nadto zwracam się z pytaniem, czy 
poza zawartymi w kodeksie rozwiązaniami, mającymi na celu ochronę praw wspólników, rząd rozważa 
wprowadzenie odpowiednich zmian, w tym skutecznych rozwiązań prawnych i mechanizmów umożliwia-
jących „wyjście” wspólnika ze spółki w przypadkach konfliktu między wspólnikami, braku możliwości 
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wywierania jakiegokolwiek rzeczywistego wpływu na sprawy spółki, w tym podejmowane przez nią de-
cyzje, a także gdy z innych ważnych przyczyn wspólnik podejmie decyzję o zaprzestaniu dalszego udziału 
w spółce, w tym uregulowań określających zasady i sposób rozliczenia się takiego wspólnika ze spółką.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego i Rafała Ślusarza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejszym chcielibyśmy poruszyć realnie istniejący problem dotyczący zgłaszanych przez obywateli ogra-

niczeń w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, jej jakości, jak i niewykorzystywania w pełni potencjału 
tej instytucji, w tym zwrócić uwagę na pewne luki w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatna pomoc prawna, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, jest ze swej istoty rozwiązaniem potrzebnym i koniecznym, jednak wydaje się, że w prakty-
ce nie do końca skutecznym. Ustawa przewiduje jako beneficjentów tejże pomocy jedynie ograniczoną grupę 
osób, które nadto ze względu na swój wiek nie nawiązują zbyt często stosunków prawnych mogących rodzić 
sytuacje wymagające rozwiązania problemu przy udziale prawników. Z kolei inne osoby faktycznie potrzebu-
jące porady, które zgłaszają się do biur nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy takiej nie otrzymują z uwagi na 
nazbyt surowe kryteria ustawowe. Problem ten dotyka w szczególności osób w wieku produkcyjnym o niskich 
zarobkach, które nie korzystają jednak z pomocy społecznej. W konsekwencji biura bezpłatnej pomocy prawnej, 
mimo iż dysponują odpowiednimi osobami mogącymi udzielać pomocy prawnej, nie wykorzystują swojego 
potencjału, co prowadzi dalej do tego, iż system nie jest w pełni skuteczny i wykorzystywany na miarę istnie-
jących potrzeb, jak i możliwości, a co za tym idzie, dochodzi do nieefektywnego wykorzystywania środków 
finansowych przekazanych na ten cel.

Na gruncie funkcjonowania wspomnianej ustawy nasuwają się zatem pytania. Czy analizowano liczbę udzie-
lonych (od dnia wejścia w życie ustawy) porad prawnych w ramach bezpłatnej pomocy prawnej w odniesieniu 
do wysokości środków przekazywanych na realizację nieodpłatnego poradnictwa prawnego, w tym odrębnie 
dla poradnictwa organizowanego przez organizacje pozarządowe, jak i wysokość kosztów ponoszonych ze 
środków publicznych za pośrednictwo tych organizacji w udzielaniu porad prawnych? Czy weryfikowano, jak 
duża część osób nie skorzystała z doradztwa z uwagi na niespełnianie kryteriów, a ilu osobom udzielono po-
rad? Nadto czy analizowano, jaka liczba osób zaangażowana jest w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w danym biurze, a ile porad jest w nim udzielanych?

Tu należy wspomnieć, iż spotykamy się ze skargami obywateli, z których wynika, iż w biurach mamy do 
czynienia z sytuacjami tego rodzaju, że fizycznie „dostępne” są osoby, które mogłyby udzielić porady prawnej, 
niemniej nie czynią tego z uwagi na to, iż ustawa przewiduje taką pomoc jedynie w odniesieniu do ograniczonej 
kategorii osób. Zgłaszane są także zastrzeżenia co do merytorycznego zakresu bezpłatnej pomocy prawnej, 
w tym takie, że w istocie sprowadza się ona do swego rodzaju rozmowy i informacji prawnej czy wskazówek 
w zakresie sporządzania pisma.

Istotne jest zatem, aby nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona była dla osób faktycznie nią zainteresowa-
nych i potrzebujących takiej pomocy, które ze względu na niewysokie zarobki nie są w stanie pozwolić sobie 
na opłacenie pomocy prawnej. W tym miejscu należałoby zastanowić się również i nad przyczynami tego, 
że znacznej liczby osób nie stać na opłacenie prawnika z wyboru. Czy nie wynika to m.in. z okoliczności, iż 
świadczona przez prawników pomoc prawna objęta jest każdorazowo 23-procentowym podatkiem VAT doli-
czanym do cen netto wynagrodzenia, którego koszty ponosi ostatecznie klient? Brak jest przy tym możliwości 
korzystania ze zwolnień z podatku VAT chociażby ze względu na wysokość osiąganych obrotów. Duże korpo-
racyjne kancelarie obsługujące strategicznych przedsiębiorców traktowane są pod względem podatkowym na 
równi z mniejszymi, w tym jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, w ramach których świadczona 
jest pomoc prawna, przez co wynagrodzenia za pomoc prawną są stosunkowo wysokie, a mniej zamożne osoby 
nie są w stanie ponieść takich kosztów. Dotyczy to zresztą również małych i mikroprzedsiębiorców. Odnosi się 
wrażenie, że nie jest także wykorzystywany odpowiednio potencjał „rzeszy prawników”, rozpoczynających 
świadczenie pomocy prawnej, którzy nie mają możliwości korzystania ze zwolnień czy ulg podatkowych. Co 
więcej, problemy na gruncie podatkowym, w tym VAT, rodzą się także w przypadku chęci świadczenia pomocy 
prawnej pro bono, tu również brak jasnych i kompleksowych rozwiązań. 

Jeśli chodzi o całość systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, w naszej ocenie celowe wydaje się rozważe-
nie przy tej okazji, czy nie byłoby zasadne objęcie taką pomocą również osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą, co stanowiłoby swego rodzaju pomoc, zachętę ze strony państwa do zakładania działalności 
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gospodarczej. Tu wspomnieć warto, iż działania takie wpływają na wzrost świadomości prawnej w społe-
czeństwie, która w naszym kraju pozostaje stosunkowo niska. Co więcej, panuje przeświadczenie, że usługi 
prawne przeznaczone są dla osób „bogatych”, a wsparcie państwa w zakresie dostępu do pomocy prawnej i jej 
upowszechniania jest iluzoryczne. Wydaje się zatem, iż potencjał, jaki dało „uwolnienie zawodów prawniczych” 
skutkujące corocznie zwiększającą się liczbą prawników mogących świadczyć profesjonalną pomoc prawną, 
nie jest w pełni wykorzystywany.

Rozważenia wreszcie wymaga, czy pomoc prawna świadczona z urzędu, a ukształtowana w czasach mi-
nionego systemu, przystaje do obecnych realiów rynkowych i warunków świadczenia pracy czy usług. Czy 
w przypadku spraw prowadzonych z urzędu, z punktu widzenia interesu reprezentowanego klienta, jak i Skarbu 
Państwa, nie jest korzystniejsze, aby pomoc świadczyli radcowie prawni i adwokaci, którzy uprzednio zadekla-
rowali taką wolę? Tu należy wspomnieć, że świadczenie pomocy prawnej opiera się na wzajemnym stosunku 
zaufania między klientem a prawnikiem, co za tym idzie, zasadne jest, aby pomoc świadczona była przez osoby, 
które realnie i czasowo są w stanie należycie wywiązać się z powierzonych im obowiązków. Na uwadze należa-
łoby mieć przy tym m.in. kwestie dotyczące formy, w jakiej prawnicy wyznaczani do spraw z urzędu wykonują 
zawód, czy dysponują możliwościami i odpowiednim potencjałem technicznym do prowadzenia tego rodzaju 
spraw. Problemy wielokroć mogą jawić się tu przykładowo w przypadku radców prawnych wykonujących zawód 
wyłącznie w stosunku pracy (choć nie tylko), którzy z uwagi na czas pracy i swoje zobowiązania zawodowe 
(obecnie pracodawcy czy zleceniodawcy oczekują dyspozycyjności od prawników w pełnym wymiarze czasu, 
a obowiązujące prawo nie zapewnia możliwości zwolnienia się z pracy na czas wykonywania obowiązków 
pełnomocnika z urzędu) wielokroć nie są w stanie fizycznie i czasowo wykonać obowiązków wynikających 
z wyznaczenia ich pełnomocnikiem z urzędu. Osoby takie ponadto zwykle nie dysponują zapleczem kance-
laryjnym umożliwiającym zachowanie poufności w kontakcie z klientami i przekazywaną dokumentacją. Co 
istotne, wynagrodzenie uzyskiwane w ramach tzw. „urzędówek” nie jest wysokie, a przez to nie umożliwia 
sfinansowania kosztów działalności czy ustanowienia zastępcy. Wypłacane jest po prawomocnym zakończeniu 
sprawy (wielokroć po kilku latach), co wiąże się z koniecznością uprzedniego wykładania własnych środków 
finansowych na ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem takiej pomocy (brak tutaj jakiegokolwiek 
systemu zaliczkowego). Stąd też w odniesieniu do zgłaszanych uwag co do jakości pomocy prawnej świadczonej 
z urzędu celowe wydaje się rozważenie, czy aby skutecznym rozwiązaniem nie byłoby tu wyznaczanie do spraw 
prowadzonych z urzędu prawników, którzy dysponują realnymi możliwościami świadczenia takiej pomocy 
i zadeklarowali tę możliwość, w szczególności że, jak wiadomo, z uwagi na „otwarcie zawodów prawniczych” 
liczba osób zainteresowanych świadczeniem takiej pomocy byłaby znaczna.

Po przeanalizowaniu powyższej problematyki daje się dostrzec pewne braki w zakresie skutecznego i jed-
nolitego systemu świadczenia nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, pomocy prawnej z urzędu, jak 
i mechanizmu zwolnień od kosztów sądowych.

Mając na uwadze opisane wyżej działania, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie 
podniesionych kwestii i rozważenie podjęcia stosownych czynności w przedstawionej sprawie.

Antoni Szymański 
Rafał Ślusarz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy art. 175 ust. 4 i 4b prawa lotniczego przewidują obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na świadczenie 

usług obsługi naziemnej i skojarzoną z nim 5-letnią karencję nawet wówczas, gdy cofnięcie tego zezwolenia, 
będące konsekwencją niepodjęcia działalności, następuje z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

Czy w ocenie resortu wykluczenie przedsiębiorcy z rynku usług lotniczych na 5 lat nie narusza zasady 
proporcjonalności? 

Proszę o informację, czy resort rozważa zmianę tych restrykcyjnych regulacji. Oznaczają one bowiem, że 
wystarczy przegrać z konkurencją w przetargu na obsługę naziemną, w którym warunkiem przystąpienia 
było posiadanie zezwolenia, by na 5 lat zostać wykluczonym z rynku. Odwołam się do oczywistej analogii – 
prawo zamówień publicznych nie przewiduje podobnych sankcji dla tych przedsiębiorców, którzy nie złożyli 
najkorzystniejszych ofert.

Józef Zając
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