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Porządek obrad

47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

1.  Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszki; projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”.

2. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europej-
skiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

3. Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej.

5. Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Re-
publiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w 
Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

6. Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

7. Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

8. Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

9. Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

10. Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

11. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt.

12. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

13. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

14. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpiecze-
niu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

15. Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzo-
nej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

16. Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego.

17. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

18. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nie-
których innych ustaw.

19. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

21. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku.

22. Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Rada Ministrów  –  wiceprezes, minister kultury i sztuki  
     Piotr Gliński
Kancelaria Prezydenta RP  – sekretarz stanu Andrzej Dera
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  –  sekretarz stanu, pełnomocnik rządu  
     do spraw równego traktowania,  
     pełnomocnik rządu do spraw  
     społeczeństwa obywatelskiego  
     Adam Lipiński 
 –  sekretarz stanu Paweł Szrot
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania  
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  –  prezes Jarosław Szarek
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego  
Związku Zawodowego „Solidarność”  –  przewodniczący Piotr Duda
Krajowa Rada Sądownictwa  –  przewodniczący Dariusz Zawistowski
Ministerstwo Cyfryzacji  –  podsekretarz stanu Karol Okoński
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  –  podsekretarz stanu Jerzy Szmit
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  –  sekretarz stanu Jarosław Sellin
Ministerstwo Obrony Narodowej  –  sekretarz stanu Bartosz Kownacki
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  –  podsekretarz stanu  
     Elżbieta Bojanowska 
 –  podsekretarz stanu  
     Marcin Zieleniecki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  –  podsekretarz stanu Ewa Lech
Ministerstwo Rozwoju  –  podsekretarz stanu  
     Jadwiga Emilewicz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  –  sekretarz stanu Sebastian Chwałek
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  –  sekretarz stanu Konrad Szymański 
 –  podsekretarz stanu  
     Jacek Czaputowicz 
 –  podsekretarz stanu  
     Joanna Wronecka
Ministerstwo Sprawiedliwości  –  podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
 –  podsekretarz stanu Michał Woś
Ministerstwo Środowiska  –  podsekretarz stanu  
     Sławomir Mazurek
Ministerstwo Zdrowia  –  podsekretarz stanu Piotr Gryza

Józef i Alfreda Popiełuszko – brat i bratowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

ks. prałat Jarosław Mrówczyński – zastępca sekretarza generalnego Konferencji Episko-
patu Polski





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram czterdzieste siódme posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Aleksandra Szweda oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator Jerzy 
Wcisła.

Panowie sekretarze już się znajdują przy stole.
Informuję, że Sejm na czterdziestym siódmym po-

siedzeniu w dniu 15 września 2017 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.

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

Informuję, że protokoły czterdziestego piątego, 
czterdziestego czwartego i czterdziestego szóstego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
są przygotowane do udostępnienia senatorom. Jeśli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrze-
żeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego 
do siedemnastego projektu porządku obrad, pomi-
mo że druki do tych punktów zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawianą 
propozycję.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
nie zostało przygotowane sprawozdanie Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do usta-
wy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W związ-
ku z tym w rozdanym projekcie porządku obrad nie 
został uwzględniony ten punkt. Po przygotowaniu 
sprawozdania w tej sprawie porządek obrad zostanie 
uzupełniony o tę ustawę.

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę ko-
lejności rozpatrywania punktów: informacja dla 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udzia-
le Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń –czerwiec 2017 r. 
(przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) 
– i rozpatrzenie go jako punktu drugiego; ustawa 
o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej – i rozpatrzenie tego punktu jako trzeciego; 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
go przed punktem dotyczącym ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeń. Jeśli nie usłyszę głosu 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęte propo-
zycje przyjęła.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkt: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej – i rozpatrzenie 
go jako punktu czwartego, tj. po punkcie dotyczącym 
ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję skreślenie z po-
rządku obrad i rozpatrzenie na następnym posiedze-
niu Senatu punktów: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka, ustawa o ochronie zdrowia przed następ-
stwami korzystania z solarium oraz ustawa o zmianie 
ustawy o opakowaniach, ponieważ nie mamy jeszcze 
sprawozdań.

(Głos z sali: Opakowania byłyby…)
Opakowania byłyby… Tego państwo nie napisa-

liście. Oczywiście, że tak. Punkt dotyczący ustawy 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) przyjmuje propozycje uzupełnienia porządku o te 
punkty.

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

Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku!
Pan marszałek zapowiedział, że jeżeli komisja do-

starczy sprawozdanie, to do porządku będzie mógł zo-
stać wprowadzony punkt dotyczący projektu ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności. W związku z tym 
zapowiadam, że w przypadku woli wprowadzenia 
tego punktu do porządku obrad będzie zgłoszony 
sprzeciw ze strony naszego klubu.

W naszym przekonaniu jest to ustawa niebezpiecz-
na, ustawa dzieląca organizacje pozarządowe na te, 
które będą pozarządowymi organizacjami rządowy-
mi, oraz te, które będą wykluczone. Jest to ustawa, 
która nie odpowiada na problemy środowiska orga-
nizacji pozarządowych, i ustawa, która nie wzmacnia 
społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego, tak jak po-
wiedziałem, będziemy przeciwko umieszczeniu tego 
punktu w porządku obrad. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, Panie Senatorze. Zapowiadał pan zgłosze-

nie sprzeciwu. Wiemy o tym, bo to było… Ja mogę 
powiedzieć, że ogłosimy przerwę przed i poinfor-
mujemy, że będzie głosowanie. Pan zapowiada, że 
będzie… Ja poproszę marszałków prowadzących 
o ogłoszenie przerwy i powiadomienie o tym, że bę-
dzie głosowanie, tak żeby dla nikogo nie było żadnego 
zaskoczenia.

Senator Grodzki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, nie wiem, być może do pana prze-

wodniczącego Kraski… Ustawa dotycząca solariów 
wczoraj na posiedzeniu komisji była przegłosowana, 
został wyznaczony sprawozdawca…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam, ale tę sprawę już 

załatwiliśmy i do niej nie wracamy. Przepraszam. 
Proszę w kuluarach zapytać… W tej chwili to na-
prawdę nie jest temat do rozpatrywania na plenar-
nym posiedzeniu Senatu. Przegłosowaliśmy to, nie 
wracamy do tego.

(Senator Tomasz Grodzki: Chodzi mi tylko o uza-
sadnienie.)

o opakowaniach wniesiemy jeszcze na tym posiedze-
niu. To jest tylko kwestia uzupełnienia.

Może inaczej. Skreślamy… Proszę państwa, powiem 
jeszcze raz, bo są tutaj niejasności i musimy je rozwiać. 
Zacznę od początku, tzn. nie od samego początku, ale 
od fragmentu, co do którego mamy wątpliwości.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Panie Marszałku, 
przepraszam. Proszę powiedzieć, które to punkty.)

Zaraz powiem. To się zmienia, ale wszystko bę-
dzie wiadomo.

Proponuję skreślenie dwóch punktów. Pierwszy 
punkt do skreślenia to drugie czytanie projek-
tu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka…

(Głos z sali: Który to punkt?)
On jest na końcu. Dziewiętnasty.
(Głos z sali: Który punkt?)
(Senator Krzysztof Słoń: Dziewiętnasty.)
Chodzi o skreślenie tego punktu.
(Rozmowy na sali)
Drugi punkt do skreślenia to ustawa o ochronie 

zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. 
On był na początku porządku obrad.

(Głos z sali: Siódmy.)
Musimy to skreślić, bo… No, musimy.
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam, że 

Wysoka Izba przyjęła te propozycje.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że…
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku! Mówi się 

tu o zdrowiu i dlatego ja chciałbym zapytać, czy nie 
należałoby umieścić w porządku obrad punktu, który 
niejako spowoduje, że będzie pan szczepił przeciwko 
grypie również innych senatorów.)

To nie jest na temat, Panie Senatorze. Przepraszam 
bardzo. Czasami się tak zdarza, że mówimy nie na 
temat, i właśnie pan senator mówi w tej chwili nie 
na temat.

Ja powtórzę pytanie: czy ktoś z państwa senato-
rów jest przeciwny skreśleniu dwóch punktów, które 
wymieniłem?

(Senator Jan Dobrzyński: Nie.)
Nie. Dziękuję.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że wy-

kreśliliśmy z porządku obrad dwie ustawy.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowa-

niami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych 
innych ustaw. Ten punkt zostanie rozpatrzony na tym 
posiedzeniu po przygotowaniu sprawozdania komi-
sji. W odpowiednim momencie wprowadzimy go do 
porządku obrad.

Proszę państwa, mamy… Oczywiście będę miał 
pytanie do Wysokiej Izby o to, czy Wysoka Izba 
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Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;  

projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

(marszałek S. Karczewski) spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży. Szczegółowe informacje na temat konkursu 
zostaną państwu dostarczone do skrytek senatorskich.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę uro-
dzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; 
projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana 
„Solidarności”.

Bardzo serdecznie witam brata błogosławio-
nego księdza Jerzego Popiełuszki, pana Józefa 
Popiełuszkę… (oklaski) …wraz z małżonką, panią 
Alfredą Popiełuszko. Bardzo serdecznie państwa 
witam. (Oklaski)

Za chwileczkę dotrze do nas eminencja kardynał, 
przywitamy w odpowiednim momencie.

Witam zastępcę sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski, księdza prałata 
Jarosława Mrówczyńskiego. Bardzo serdecznie wi-
tam księdza prałata. (Oklaski) Bardzo serdecznie wi-
tam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
pana Jarosława Szarka. Bardzo serdecznie witam 
pana prezesa. (Oklaski) Witam przewodniczące-
go Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, pana Piotra 
Dudę, wraz z towarzyszącymi przedstawicielami 
związku. Witam pana przewodniczącego. (Oklaski)

Przypominam, że wyżej wymienione projek-
ty zostały wniesione przez grupy senatorów i za-
warte są odpowiednio w drukach nr 575 i nr 581. 
Sprawozdanie komisji zaś, przygotowane zgodnie 
z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu, zawarte jest 
w druku nr 575/581 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, panią senator Grażynę Sztark, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projektach 
uchwał.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca  
Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Szanowna Rodzino Księdza 

Jerzego! Księże Prałacie! Szanowni Goście! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być 
w dniu dzisiejszym sprawozdawcą uchwały w 70. 
rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. Uchwałę tę, 
przypominam, przygotowano ponad podziałami po-
litycznymi i mam nadzieję, że zostanie ona przyjęta 
jednomyślnie.

Ksiądz Jerzy był dla wielu z nas postacią bardzo 
ważną. W stanie wojennym był dla ludzi, szczegól-

A w kuluarach proszę… Był moment na to od-
powiedni.

(Senator Tomasz Grodzki: Okej.)
A teraz koniec, skończyliśmy. Nie było głosu 

sprzeciwu. Nie wracamy… Bo tak tobyśmy mogli 
wracać do każdego punktu. To nie jest na to pora, 
czas.

Powtarzam pytanie: czy ktoś z państwa senato-
rów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego 
porządku obrad? Nie.

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad czterdziestego siódmego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo, informuję, że dziś o godzi-
nie 12.00 zostanie zarządzona półgodzinna prze-
rwa na otwarcie wystawy „Błogosławiony Jerzy 
Popiełuszko – kapłan i męczennik”.

Panie i Panowie Senatorowie, w przypadku braku 
wniosków o charakterze legislacyjnym do projektu 
uchwały dotyczącej siedemnastej rocznicy…

(Głos z sali: Siedemdziesiątej.)
…siedemdziesiątej rocznicy urodzin błogosławio-

nego księdza Jerzego Popiełuszki do głosowania w tej 
sprawie przystąpimy bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu. Pozostałe głosowania zostaną przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, informuję, że do wysłuchania 
informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa 
w 2016 r. przystąpimy dziś w godzinach popołudnio-
wych.

Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od 
rozpatrzenia punktu dotyczącego wypowiedzenia 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwestycji. Również ju-
tro przystąpimy do rozpatrzenia punktów: ustawa 
o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”; 
informacja Rady Ministrów o stanie realizacji 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–
2023, z perspektywą do 2025 r.

Szanowni Państwo, w 2018 r. przypada setna 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Włączając się w obchody upamiętniające te donio-
słe wydarzenia, Kancelaria Senatu organizuje dla 
uczniów ogólnopolski konkurs plastyczny pod patro-
natem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma”. 
Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie 
dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej pań-
stwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle 
narodowym. Chciałbym zachęcić bardzo serdecznie 
panie i panów senatorów do włączenia się w organi-
zację konkursu w swoich okręgach wyborczych. Mam 
nadzieję, że dzięki państwa zaangażowaniu konkurs 
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47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;  

projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

(senator sprawozdawca G. Sztark) homilii mówił: «Aby pozostać człowiekiem wolnym 
duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Życie w praw-
dzie, to dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to 
przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każ-
dej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da 
się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną 
ustawą».

Ze względu na swoją posługę duszpasterską był 
prześladowany przez władze PRL. Komunistyczna 
władza chciała zamknąć usta księdzu przez zastra-
szenie, a gdy to nie dało rezultatów, to przez zabój-
stwo. Przeczuwał swoją śmierć. Gdy we wrześniu 
1984 r. odwiedził rodziców, do ojca powiedział: «Jak 
mnie zabiją, to po mnie nie płaczcie». Jego porwa-
nie 19 października 1984 r., po nabożeństwie ró-
żańcowym w parafii pw. Świętych Polskich Braci 
Męczenników w Bydgoszczy, a następnie wiadomość 
o okrutnym mordzie wywołały wstrząs w całym kra-
ju. Polacy zadawali sobie pytanie: dlaczego zabito 
kapłana, który z Ewangelii czerpał inspirację i który 
słowami świętego Pawła «Zło dobrem zwyciężaj» 
wyrażał prawdziwą troskę o bliźniego, bo w każdym 
upatrywał dobro?

Z okazji 70. rocznicy urodzin błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej oddaje hołd temu wybitnemu Polakowi i ka-
płanowi – męczennikowi, który odegrał historyczną 
rolę w najnowszych dziejach Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionych przedsta-
wicieli wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania: panią senator Grażynę Sztark 
– w odniesieniu do druku nr 575, oraz pana senatora 
Jana Marię Jackowskiego – w odniesieniu do druku 
nr 581.

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś jest zapisany?
Pan senator Jan Maria Jackowski.

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

Szanowni Goście!
Zapisałem się do głosu jako przedstawiciel wnio-

skodawców, współautor jednego z tych druków, 

nie ludzi Solidarności, opiekunem, mentorem. On 
pamiętał o nas, kiedy nas aresztowano, więziono, 
zwalniano z pracy i poniżano. On się o nas upominał 
i podnosił nas na duchu, a kiedy było źle i mieliśmy 
pokusę odwetu, on mówił: zło dobrem zwyciężaj! 
Miałam przyjemność poznać księdza Jerzego osobi-
ście, rozmawiałam z nim tylko raz, ale wiedziałam, 
że pozostanie dla mnie bardzo ważny. Kiedy więc 
otrzymałam pierwszy wyrok za przeczytanie pod ko-
ściołem w moim mieście jego homilii po mszy świętej 
za ojczyznę… Wychodziliśmy wraz z przyjaciółmi 
z Solidarności w kolejnych miesiącach. Gdyby żył, 
miałby dopiero 70 lat. Dzisiaj również bardzo go 
brakuje. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie ksiądz 
Jerzy. Przepraszam za ten może zbyt długi, osobisty 
wstęp. Przystępuję teraz do przedstawienia uchwały.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 70. 
rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, kapelana „Solidarności”.

„14 września 2017 r. przypadła 70. rocznica uro-
dzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 
kapelana «Solidarności».

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w liturgiczne 
święto Podwyższenia Krzyża, 14 września 1947 r. we 
wsi Okopy k. Suchowoli na Podlasiu w bardzo religij-
nej rodzinie Władysława i Marianny Popiełuszków. Po 
maturze, w 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Warszawie; zmobilizowany w ra-
mach represji skierowanych przeciw Kościołowi 
Katolickiemu w latach 1966–68 służył w jednostce 
dla kleryków w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie 
przyjął 28 maja 1972 r. z rąk Sługi Bożego ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Był wikarym w parafii Św. 
Trójcy w Ząbkach, parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Aninie, duszpasterzem w kościele Dzieciątka 
Jezus na Żoliborzu, kościele akademickim św. Anny. 
W maju 1980 r. został rezydentem w kościele św. 
Stanisława Kostki w Warszawie. Od początku swego 
kapłaństwa posługiwał wśród ludzi najbardziej po-
trzebujących, krzywdzonych i poniewieranych. Od 
sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami ro-
botniczymi, a w okresie strajków w Hucie Warszawa 
odprawiał msze św. dla protestujących. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego wspierał prześladowanych 
i organizował akcje charytatywne dla potrzebują-
cych. Od 28 lutego 1982 r. odprawiał w Warszawie 
w żoliborskim sanktuarium św. Stanisława Kostki 
comiesięczne msze św. w intencji Ojczyzny, które 
gromadziły tysiące wiernych z całej Polski. 19 maja 
1983 r. celebrował pogrzeb zamordowanego przez 
milicjantów z komendy Milicji Obywatelskiej przy ul. 
Jezuickiej w Warszawie, Grzegorza Przemyka, a we 
wrześniu 1983 r. zorganizował pierwszą pielgrzym-
kę ludzi pracy na Jasną Górę. W jednej ze swoich 
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Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;  
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(senator J.M. Jackowski) Ojciec Święty miał przybyć do parafii 
św. Stanisława Kostki 14 czerwca w godzinach 
rannych – poinformowano lakonicznie probosz-
cza. Służby bezpieczeństwa nie pozwoliły jednak, 
by w kościele zgromadziło się więcej niż 200 osób. 
Drugie 200 mogło zgromadzić się na dziedzińcu ko-
ścielnym i 400 w parku, tuż obok świątyni. Papieska 
wizyta przy grobie ks. Jerzego rzeczywiście musia-
ła mieć charakter prywatny. Ludzie czekali już od 
świtu. Stali przed pięknie udekorowaną świątynią, 
ustrojoną kwiatami i flagami, także godłem narodo-
wym. Od szóstej rano ks. Feliks Folejewski rozpoczął 
modlitwę różańcową. Pielgrzymom trudno było się 
skoncentrować. Z napięciem spoglądali na bramę wej-
ściową, przy której stał ks. prał. Bogucki. Tuż przy 
nim stało dwoje staruszków: rodzice ks. Jerzego. Za 
nimi – Waldemar Chrostowski, kierowca i przyjaciel 
zamordowanego kapłana. Gdy wybiła 8.40, nadjechał 
papamobil. (…) 

Zanim papież wszedł do środka, zatrzymał się 
przed ustawionym przed wejściem portretem ks. 
Jerzego i go pobłogosławił. A potem po dywanie 
czerwonym jak krew szedł powoli w stronę główne-
go ołtarza świątyni. Ukląkł. Zakrył dłonią oczy, na 
drugiej ręce wsparł czoło. Przez 10 minut w skupie-
niu modlił się przed Najświętszym Sakramentem. 
Sprawiał wrażenie, jakby był nieobecny. W kościele 
panowała głucha, przejmująca cisza. Nikt nie śmiał jej 
przerwać. Następnie papież wyszedł powoli ze świą-
tyni. Ludzie zaczęli śpiewać znaną pieśń: Ojczyzno 
ma, tyle razy we krwi skąpana – tę samą, jaka roz-
brzmiewała na mszach za Ojczyznę, które odprawiał 
ks. Popiełuszko. Ojciec Święty skierował się w stronę 
grobu ks. Jerzego. Przygotowany był tu dla niego 
klęcznik, ale Jan Paweł II go ominął i energicznym 
krokiem przeszedł dalej. Przekroczył łańcuch i pod-
szedł do płyty grobowej. Na grobie złożył wiązankę 
biało-czerwonych róż i na oba kolana ukląkł na ziemi. 
Objął rękami i ucałował kamienną płytę grobowca. Po 
chwili wstał. Długo tak trwał w zamyśleniu. Jeszcze 
raz klęknął. Modlił się. Po kilku minutach podszedł do 
klęczących obok rodziców księdza Jerzego. «Matko, 
dałaś nam wielkiego syna» – powiedział do Marianny 
Popiełuszko. «Ojcze Święty, nie ja dałam, ale Bóg dał 
przeze mnie światu» – odpowiedziała. Papież pocało-
wał ją wtedy w głowę, a potem przygarnął do siebie 
ojca księdza Jerzego. «Podziękowałam jeszcze Ojcu 
Świętemu za różaniec, bo z tym różańcem ksiądz 
Jerzy poszedł na drogę wieczności» – wspomina pani 
Marianna. Poprosiła też papieża o błogosławieństwo 
dla rodziny. «Błogosławię. Błogosławię i tych, którzy 
zostali w domu» – usłyszała od Ojca Świętego, który 
wręczył całej rodzinie Popiełuszków różańce”.

Wysoka Izbo, przypomniałem ten moment, po-
nieważ myślę, że to również był ważny moment dla 
nas wszystkich. I chciałbym na koniec mojego wy-

i chciałbym w swoim słowie wstępnym powiedzieć 
o czymś, czego w tej uchwale nie ma, bo być nie 
mogło, a o czym, wydaje mi się, należy powiedzieć. 
Myślę tutaj o tym fragmencie, który z pierwotnego 
tekstu uchwały zniknął, a w którym była mowa, że 
proces kanonizacyjny księdza rozpoczął się w roku 
2014. My w tej chwili – myślę o wszystkich ludziach 
dobrej woli w Polsce i poza granicami Polski – cze-
kamy na tę kanonizację. Padają różne daty. Nie nam, 
świeckim, się na ten temat wypowiadać. Jest z nami 
przedstawiciel Kościoła, ksiądz prałat Mrówczyński. 
Wiemy, że padały różne wypowiedzi różnych ludzi 
Kościoła, m.in. metropolity warszawskiego, kardyna-
ła Nycza. No, 12 lipca 2017 r. ukazał się w „Tygodniku 
Powszechnym” tekst, którego autor, powołując się 
na sobie znane informacje, twierdził, że kanonizacja 
ta może nastąpić w roku 2018. Czekamy z ufnością 
i wiemy, że to nastąpi. Wszystko musi być przepro-
wadzone zgodnie z procedurą kanoniczną, zgodnie 
z przepisami prawa kościelnego, tak aby nie było żad-
nych wątpliwości. Wielka mądrość Kościoła i do-
świadczenia ponad 2 tysięcy lat dają nam, wiernym, 
przykład, jak można w sposób właściwy działać.

Dla bardzo wielu ludzi momentem kluczowym 
po tych dramatycznych wydarzeniach związanych 
z uprowadzeniem i bestialskim zamordowaniem księ-
dza Jerzego był dzień 14 czerwca 1987 r. Wtedy Ojciec 
Święty, już dzisiaj święty, Jan Paweł II osobiście za-
żądał, aby trochę zmodyfikowano oficjalny program 
pielgrzymki do ojczyzny, i wyraził wolę nawiedzenia 
sanktuarium św. Stanisława Kostki i grobu błogosła-
wionego… jeszcze wówczas nie błogosławionego… 
Według starej tradycji Kościoła, jeżeli papież przy-
chodzi na grób jakiejś osoby, aby się pomodlić… No, 
było to jednoznaczne z tym, że uważa, że ta osoba 
zmarła w opinii świętości.

Chciałbym przytoczyć fragment tekstu pani dr 
Mileny Kindziuk, która moim zdaniem znakomi-
cie opisała nawiedzenie sanktuarium żoliborskiego 
i atmosferę tamtego czasu, sprzed ponad 30 lat, na 
warszawskim Żoliborzu. Cytuję tekst pani dr Mileny 
Kindziuk. „Był czerwiec 1987 r. Trwała trzecia 
pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Nie był 
to jednak najlepszy czas dla pielgrzymów, którzy 
chcieli spotkać się z Ojcem Świętym. Dokładano 
bowiem wielu starań, by te spotkania utrudnić. Pod 
pozorem troski o papieża służby bezpieczeństwa 
usuwały pątników z placów, na których miały być 
msze św., albo poddawały ich drobiazgowej kontro-
li. Niekiedy rewidowano młodzież i zabierano jej 
transparenty. Zabroniono nawet ludziom posiadania 
butelek z wodą do picia. Miały one stanowić – jak 
oficjalnie wyjaśniano – potencjalne zagrożenie dla 
papieża. (…) 
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47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;  
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(senator J.M. Jackowski) śmierci księdza Jerzego. Jak przekazuje to ksiądz 
kardynał Stanisław Dziwisz w swojej relacji na temat 
reakcji Jana Pawła II na wiadomość o śmierci błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki, papież Jan 
Paweł II zareagował następującymi słowami: zginął 
jak św. Andrzej Bobola, patron Polski. Te słowa tak 
jednoznacznie, od razu wypowiedziane przez Jana 
Pawła II nie były wynikiem tylko i wyłącznie emocji, 
która musiała tej wiadomości towarzyszyć, emocji 
naturalnej, oczywistej, ale były też świadectwem jed-
noznacznego wpisania wtedy, w październiku 1984 r., 
księdza Jerzego w poczet polskich męczenników za 
wiarę i ojczyznę. Bo św. Andrzej Bobola, patron 
Polski, którego szczątki po dramatycznych losach 
tych szczątków wróciły do Polski w 1938 r., został 
patronem Polski odrodzonej, II Rzeczypospolitej, 
wolnej i niepodległej. Te słowa Jana Pawła II o księ-
dzu Jerzym Popiełuszce, nie dziś wypowiedziane, 
ale w październiku 1984 r., mówiły o nim, o księdzu 
Jerzym de facto jako o patronie tej Rzeczypospolitej, 
która była dopiero przed nami, czyli tej, w której dzi-
siaj żyjemy. Także ta wizyta Jana Pawła II i modli-
twa przy grobie, o czym mówił senator Jan Maria 
Jackowski, były świadectwem bardzo jednoznacznej, 
można chyba nawet powiedzieć, manifestacji Jana 
Pawła II skierowanej do nas, do wszystkich Polaków, 
ale może w sposób szczególny do kapłanów, kapłanów 
polskich, bo kapłan polski jest zobowiązany nieść 
swoją misję w warunkach czasem najtrudniejszych 
dla losów ojczyzny. Ksiądz Jerzy stawał się wtedy 
patronem polskiego kapłaństwa lat osiemdziesiątych.

I ostatnie wydarzenie, o którym chciałbym po-
wiedzieć, to pogrzeb księdza Jerzego, który odbył 
się 3 listopada 1984 r. w Warszawie, w sanktuarium 
św. Stanisława Kostki. Pewnie niejeden z nas, nie-
jedna z osób tu siedzących uczestniczyła w tym na-
bożeństwie. Wiem od pani Grażyny Sztark, że była 
tam i ona. Nawet szukaliśmy się na zdjęciu na tym 
placu, gdy rozmawialiśmy o tejże uchwale. Otóż 
w pogrzebie księdza Jerzego uczestniczyło minimum 
600 tysięcy Polaków, w tym w większości oczywi-
ście warszawiaków, a niektóre dane mówią nawet 
o 1 milionie. To była manifestacja ku czci zamordo-
wanego wówczas przez funkcjonariuszy SB księdza 
Jerzego Popiełuszki porównywalna jedynie do kilku 
najważniejszych zdarzeń w dziejach polski komuni-
stycznej, w dziejach naszej ojczyzny tego okresu. Jest 
wśród nich wielka uroczystość z 8 września 1946 r. 
z Jasnej Góry, gdy August Hlond wypełniał fatim-
skie objawienia Matki Boskiej. Wtedy naród polski 
je przeżywał w kontekście ataku Sowietów na polską 
rzeczywistość, milion wiernych był na Jasnej Górze. 
Jest tu też rok milenijny i wydarzenia, które go po-
przedziły, Wielka Nowenna, a szczególnie 26 sierpnia 
1956 r. i odnowione śluby jasnogórskie. Jest tu wizyta 
papieża Jana Pawła II w Polsce, ta pierwsza wizyta, 

stąpienia bardzo serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wspierali ideę tej uchwały. Chcę podzięko-
wać pani senator Sztark za konstruktywne rozmowy, 
możliwość ujednolicenia tego tekstu, bardzo ciekawe 
dyskusje mieliśmy przy okazji, o różnych szczegó-
łach z życia księdza Jerzego, staraliśmy się wszystko 
sprawdzić. Panu senatorowi prof. Janowi Żarynowi 
dziękuję za konsultacje historyczne. Mam nadzie-
ję, że Wysoka Izba podejmie tę uchwałę. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan prof. Jan Żaryn. Proszę bardzo.
Ja przesunę troszeczkę nasze otwarcie, zrobimy 

je jednak po uchwaleniu uchwały. Bardzo mi zależy, 
żebyśmy tę uchwałę podjęli przed…

Senator Jan Żaryn:
Tak jest, Panie Marszałku.
W związku z tym ja krótko się wypowiem.
Panie Marszałku! Droga Rodzino! Szanowny 

Księże Prałacie! Panie Prezesie! Panie 
Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja także chciałbym się odnieść do tej rzeczywi-
stości związanej z księdzem Jerzym, która nie zna-
lazła się w treści uchwały ze względów oczywistych 
– uchwała nie mogła dotykać wszystkich aspektów 
tego bogatego dziedzictwa, które nam zostawił bło-
gosławiony ksiądz Jerzy. Chciałbym odnieść się do 
tych wydarzeń, które bez wątpienia bardzo mocno 
zapadły w naszą polską pamięć, a jeśli nie zapadły 
do dziś, to mam nadzieję, że także za sprawą tych 
krótkich słów zapadną. Szczególnie chodzi mi o 2 
bardzo ważne momenty, które warto przypomnieć.

Papież Jan Paweł II, który bez wątpienia wspierał 
księdza Jerzego w jego dramatycznie niełatwej po-
słudze w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
po 13 grudnia 1981 r., przekazał mu dowód, o którym 
była już tutaj mowa, swojego wsparcia – różaniec, któ-
ry za pośrednictwem biskupa Kraszewskiego dotarł 
do Polski i został wręczony księdzu Jerzemu ze sło-
wami bardzo wyraźnego, jednoznacznego wsparcia 
najważniejszego, najwyższego dostojnika Kościoła, 
namiestnika Chrystusa. Było to szalenie istotne dla 
posługi księdza Jerzego z uwagi na całą ówczesną rze-
czywistość i te straszne ataki, którym był poddawany 
w ramach represji związanych ze sprawą operacyjną 
o kryptonimie „Popiel”. Tak została ona nazwana. 
I w związku z tym nic dziwnego, że Jan Paweł II 
pozostawił też bardzo mocne świadectwo dotyczące 
tego najdramatyczniejszego momentu, czyli momentu 



11

47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki;  

projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

(senator J. Żaryn) – w czasach trudnych, gdy Solidarność słabła, gdy 
siła społeczeństwa słabła, a siła dyktatury wzrastała, 
że godność, tak jak zapisano w tej uchwale, to zna-
czy dawać świadectwo prawdzie. Że to nie ulegać, 
to być mężnym, dawać świadectwo, być odważnym, 
nie ulegać komunie mimo jej siły. Tych znaków nam 
dzisiaj brakuje. Brakuje nam tego dziedzictwa, tych 
spadkobierców. Twierdzę, że Polska porzuciła to, za 
co wówczas oddał życie ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Zaproszony do Bydgoszczy, miał świadomość, a na-
wet, jak widzę, słyszę tutaj, czuł to, że przekracza 
granice możliwości. Miał za sobą 2 niewykonane 
wyroki śmierci i jeszcze inne wyroki śmierci cywil-
nej. W filipikach wyraźnie wskazywał to pan Urban, 
który później był rozczytywany przez 3/4 Polski jako 
zbawiciel prawdy.

W omawianej tu uchwale mówi się, że to system 
zabił księdza Jerzego Popiełuszkę, zresztą nie tylko 
jego. I nie tylko system się z tego rozliczył. Jego lu-
dzie się rozliczyli, jego sługusy. Bo jeśli nawet przy-
jąć, że ten jedyny proces morderców – jeszcze nie 
zabójców, tu jest chyba jakaś pomyłka – był jakimś 
rozliczeniem ekipy Jaruzelskiego z tą zbrodnią, to… 
To jest nieprawda. Ten system, IV wydział, szefowie 
tego wydziału nadal funkcjonowali, a jego pretorianie 
wypowiadali się w masowych mediach, nie prosząc, 
ale wyjaśniając, że są niewinni.

Uchwała kończy się hołdem. Hołd jest dziś u nas, 
w Polsce, traktowany oczywiście jako swoiste uzna-
nie, ale i jako pożegnanie. Ja twierdzę, że to za mało. 
Nie musi to być wpisane w uchwale. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko został osądzony przez sąd, który wydał 
wyrok w imieniu PRL. Nie było mi dane, nie chciałem 
i nie mogłem uczestniczyć w tym procesie, podobnie 
jak wielu innych świadków. Uznano, że to incydent, 
przekroczenie uprawnień przez kilka osób. A prze-
cież uchwała – i nie tylko uchwała, także prawda 
historyczna – mówi, że to system przekroczył swoje 
uprawnienia, złamał nawet swoją konstytucję. Dlatego 
uważam – i kieruję swój wzrok na pana prezesa IPN, 
kieruję do niego swoje słowa – że sprawa nie jest 
zakończona. Żyją mordercy, żyje autor… rzecznik 
prasowy rządu PRL, który wówczas był zwiastunem 
śmierci dla księdza Jerzego Popiełuszki. 

Pytam… I wnioskuję o to, żeby w ramach IPN 
podjęto działania mające na celu wyjaśnienie tej spra-
wy, właśnie póki niektórzy jeszcze żyją. Może te, 
tak powiem, proporcje działalności instytutu zmie-
nić tak, aby było więcej ukazywania ludzi hańby po 
stronie systemu komunistycznego, a mniej poświę-
cania uwagi ludziom, którzy w ten czy inny sposób 
z tym systemem walczyli, a którzy… (oklaski) …nie 
są wolni od błędów, do których ja też się przyznaję. 
Jak wiadomo, również nie są wolni od błędów naj-
bliżsi – oprócz rodziny – księdza, kapłani. Do błędu 
przyznał się prymas Polski, powiedział, że niedosta-

która zgromadziła w wielu miejscach w Polsce, szcze-
gólnie na krakowskich Błoniach, tę magiczną niemal 
liczbę ponad 1 miliona wiernych. I pogrzeb księdza 
Jerzego to było kolejne wydarzenie konstytuujące 
naszą współczesność, nasze życie, tych, którzy to 
przeżyli, naszego pokolenia, także naszych ojców, 
matek. W związku z tym ksiądz Jerzy Popiełuszko 
stał się z jednej strony wybitnym synem Kościoła, mę-
czennikiem za wiarę, a z drugiej strony bez wątpienia 
tym, który niesie najwyższe wartości polskie, z pa-
triotyzmem, z miłością do ojczyzny, taką miłością, 
którą sami chcielibyśmy naśladować, w zgodzie ze 
słowami „zło dobrem zwyciężaj”. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Rodzino Księdza Popiełuszki!
Chciałbym na wstępie podziękować pani sena-

tor Sztark za konsekwencję w upamiętnianiu postaci 
księdza Jerzego Popiełuszki. W uchwale wspomniała, 
że najtragiczniejszy rozdział w jego życiu miał miej-
sce w Bydgoszczy. Było mi dane towarzyszyć… Bo 
był zamiar wizyty w Bydgoszczy, a następnie uczest-
nictwa w nabożeństwie i niestety, co było nieskutecz-
ne, w pożegnaniu. Pozostał w prezencie ostatni wpis, 
drobna pamiątka. I pozostało przekonanie, z którym 
trzeba mierzyć, że to nie tylko oddawanie hołdu i pa-
mięć, to ciężkie życie i dźwiganie posłannictwa, które 
niósł, głosił i za które oddał życie ten Polak, ksiądz, 
człowiek. Z uwagi na to pozwolę sobie podzielić się 
z Wysoką Izbą pewnymi refleksjami.

Może zacznę od najważniejszej refleksji. Hołd to 
jest to minimum, które Wysoka Izba powinna oddać, 
ale ważniejsze jest dziedzictwo. Skoro on sam już 
nie może dzisiaj go przekazywać, skoro nie może 
dzisiaj sam nam przekazać, większości, jak myślę, 
z Solidarności, jakie znaki we współczesnym świecie 
trzeba stawiać wokół problemów, które się rodzą, 
przekazać, jak zachować godność w sprawie emi-
gracji, egoizmu, który niesie ze sobą gospodarka 
rynkowa, odnieść się do języka nienawiści, który 
tu, w większości chrześcijańskiej, stał się chlebem 
powszednim, do dwóch Kościołów rozdzierających 
Polskę na strzępy… Przede wszystkim brakuje ta-
kiego znaku, który by dziś nam pokazał, co znaczy 
godność. A on wówczas powiedział w czasie nabo-
żeństwa – zredukowano to z mszy do nabożeństwa 
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(senator J. Rulewski) …procesu kończącego się w początkach 1985 r. 
To nie jest jedyny werdykt historii, werdykt history-
ków, którzy pracowali i pracują w Instytucie Pamięci 
Narodowej. Na szczęście dzięki wolnej Polsce jeste-
śmy w badaniach historycznych w zupełnie innym 
miejscu. I bez wątpienia wiedza historyczna, która 
jest dzisiaj dostępna, także ta wypływająca z dzia-
łań prokuratury, mówi nam, że księdza Jerzego 
zamordowała trójka funkcjonariuszy IV wydziału 
podległego IV departamentowi Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, 
Waldemar Chmielewski. Rozwój nauki w wolnym 
świecie prowadzi także do tego, iż istnieją inne hi-
potezy, istnieją inne ścieżki rozpoznania tropów. I na 
tym właśnie polega nauka w wolnym świecie, że jest 
ona niezależna od jedynego werdyktu, tylko i wy-
łącznie…

(Rozmowy na sali)
…ale stanowi rozwój. W związku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciszej…)
…bardzo bym prosił także o niepozostawianie 

Polski i Polaków w roku 2017 na poziomie postrze-
gania rzeczywistości przez pryzmat zakłamanego 
procesu toruńskiego z 1985 r. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku!)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, nie…)
(Głos z sali: Janek, już nie.)
(Senator Stanisław Kogut: Dajże spokój, Janek.)
Ale czy pan się zgłasza… Pan zapisuje się…

Senator Jan Rulewski:
W sprawie formalnej. Albo pan senator Żaryn ze-

chce zrezygnować z określenia „prymitywny”, albo 
będę musiał przedstawić dokumenty inaczej mówiące 
o sytuacji, o której mówiono.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, gło-
sujmy.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
…Zrezygnował?
(Senator Bogdan Klich: Zrezygnował.)
Tak czy nie? Nie rozumiem…

Senator Jan Żaryn:
Jeżeli to pana senatora Rulewskiego usatysfakcjo-

nuje, to oczywiście wycofuję słowowo „prymitywny”.

tecznie powstrzymywał władze komunistyczne przed 
aktami napaści.

Ale niewyjaśniona jest np. sprawa, która niedawno 
wyszła – że tymi, którzy oficjalnie zapraszali i gościli 
księdza Popiełuszkę, byli 2 kapłani będący tajnymi 
współpracownikami SB. Pozostaje pytanie: kto był re-
żyserem, kto układał rozkład jazdy powrotnej, zresztą 
przyspieszonej, z tego kościoła? Chociażby to i inne 
sprawy powinny moim zdaniem uzyskać wsparcie ze 
strony IPN, z jego możliwościami, również prawny-
mi, aby to, co jest w tej chwili, zresztą przed proce-
sem beatyfikacyjnym… aby to miało walor właści-
wej prawdy, a nie było autoryzowane przez wyrok 
sądu wydany w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jan Żaryn: Panie Marszałku, ja nie do 
zabrania głosu, tylko ad vocem.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ad vocem? Ad vocem to raczej nie, bo nie było 

wymienione… Ale ma pan 5 minut…
(Senator Jan Żaryn: To w ramach przysługujących 

5 minut.)
Proszę bardzo, pan senator Jan Żaryn.
Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, bardzo przepraszam, chciałbym 

tylko krótko, w 2 kwestiach, się wypowiedzieć, w ra-
mach polemiki wobec wypowiedzi pana senatora 
Rulewskiego.

Pierwsza kwestia, szalenie ważna. Prymas kar-
dynał Józef Glemp w swoich bardzo dramatycznych 
słowach odnosił się do zupełnie innej rzeczywistości, 
mianowicie przepraszał za to, że jako człowiek starał 
się, jak mógł, po ludzku, chronić i mieć pod swoją 
opieką swojego kapłana, Panie Senatorze, czyli księ-
dza Jerzego, ale ta wielka odpowiedzialność, jaką miał 
jako zwierzchnik tego kapłana, zakończyła się mę-
czeńską śmiercią tego kapłana. Prymas Józef Glemp 
nie przepraszał za swoje winy. Tu jest zupełnie inna 
filozofia myślenia o odpowiedzialności w Kościele 
i o tym, że mimo wielkich starań nie zdołał… No bo 
nie zdołał, tak po ludzku… Ale przecież doskonale 
wiemy, że to nie była wina prymasa Józefa Glempa. 
A więc prosiłbym, żeby nie używać słów prymityw-
nych w odniesieniu do rzeczy wielkich.

(Poruszenie na sali)
(Senator Jan Rulewski: O, bardzo przepraszam!)
I drugie małe sprostowanie. Mianowicie kwestia…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie będę tego ko-

mentował.)
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Tekst informacji zawarty jest w druku nr 561.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował 

do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. rozpa-
trzyła informację i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
pana ministra Konrada Szymańskiego. Witam, Panie 
Ministrze.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemność kolejny raz prezentować pań-

stwu główne wątki polityki polskiej w okresie kolej-
nej prezydencji, w tym wypadku prezydencji Malty, 
w Unii Europejskiej, która dobiegła końca i która była 
skoncentrowana przede wszystkim na zagadnieniach: 
migracji, rynku wewnętrznego, bezpieczeństwa, po-
lityki społecznej i polityki sąsiedztwa. Czasami wy-
nika to z kontekstu geograficznego – Malta jest jed-
nym z tych państw, które mają bardzo bliski związek 
z sąsiedztwem Unii Europejskiej, w tym wypadku 
z państwami sąsiedztwa południowego – a czasami 
wynika to z obiektywnej ważności danej tematyki 
w Unii Europejskiej, która rzadko kończy się w cią-
gu, dziś tak można uznać, bardzo krótkiego okre-
su prezydencji. Dodatkowym, ważnym wymiarem 
prezydencji maltańskiej była formalna notyfikacja 
intencji opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką 
Brytanię – to stało się w tych miesiącach – co z kolei 
spowodowało intensyfikację procesu przygotowań 
strony unijnej do tych negocjacji. Mogę powiedzieć, 
że sam proces przygotowania mandatu określającego 
wytyczne Rady Europejskiej był z polskiego punktu 
widzenia bardzo satysfakcjonujący. Nie tylko dał on 
szansę na to, by okazać jedność Unii Europejskiej 
w tym dość trudnym czasie, ale także w bardzo do-
bry sposób reprezentuje wszystkie istotne z polskiego 
punktu widzenia oczekiwania zarówno wobec same-
go procesu – chodzi o system, o fazowość – jak i co do 
zawartości mandatu Unii Europejskiej na negocjacje 
z Wielką Brytanią. One koncentrują się oczywiście 
wokół praw obywateli i zasad rozliczania finanso-
wego. Brexit był również negatywnym, ale istotnym 
kontekstem pogłębionej refleksji na temat przyszłości 
samej Unii Europejskiej. Z całą pewnością było to 
bardzo ważne, historyczne wydarzenie, które poka-
zuje, że proces integracji europejskiej przestał być 
procesem przewidywalnym, jednokierunkowym, zde-
terminowanym, procesem, którego przyszłość można 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wykreślamy słowo „prymitywny” z protokołu. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Żaryn: Ale nadal uważam, rzecz 
jasna…)

Rozumiem. Proszę państwa, prosiłbym…
(Senator Jan Żaryn: …że ta wypowiedź nie była 

zasadna.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mój Boże, mój 

Boże…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Wstyd! 

Wstyd!)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że pan senator 

Czesław Ryszka złożył swoje przemówienie w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
I przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

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

Senat podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana 
„Solidarności”.

Bardzo proszę o podejście do stołu prezydialne-
go pana Józefa Popiełuszkę… może z żoną Alfredą. 
Chciałbym państwu wręczyć podjętą uchwałę.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę.
(Oklaski)
Wysoka Izbo, ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 57  
do godziny 12 minut 35)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu RP 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 
(przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(sekretarz stanu K. Szymański) wzmocnić wymiar zewnętrzny polityki migracyjnej 
Unii Europejskiej, co jest zgodne z polskimi oczeki-
waniami.

Był szczyt w La Valletcie, gdzie przyjęto pewien 
program dotyczący głównych wymiarów poten-
cjalnych działań Unii Europejskiej w zakresie ze-
wnętrznym. One nie ograniczają się tylko i wyłącz-
nie do efektywnej ochrony granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej. Są to również działania o bardziej ofen-
sywnym charakterze, czyli pomoc dla państw tran-
zytu i pochodzenia migrantów w zakresie stabilizacji 
politycznej i odporności tych państw na zagrożenia, 
w szczególności w obszarze bezpieczeństwa, które 
są głównym powodem migracji w Afryce Północnej 
i na Bliskim Wschodzie. Uwzględniono tu także uru-
chomienie instrumentów inwestycyjnych, gospodar-
czych, które pomagałyby tym państwom uzyskać 
taki stan stabilności politycznej, gospodarczej, który 
by osłabiał odczuwalną w tych krajach na dużą skalę 
presję migracyjną.

Plan z La Valletty wytyczał też drogę w kierun-
ku większej koncentracji nad szlakiem środkowo-
śródziemnomorskim, który jest dzisiaj kluczowym 
problemem w zakresie polityki imigracyjnej Unii 
Europejskiej, problemem nierozwiązanym.

Drugim nierozwiązanym problemem jest oczy-
wiście przyszłość wspólnego systemu azylowego. 
Prezydencja maltańska odziedziczyła po poprzed-
nikach bardzo duży pakiet nowych rozwiązań w za-
kresie wspólnej polityki azylowej. Ten pakiet w bar-
dzo wielu dziedzinach mógłby być przyjęty. Wiele 
elementów tych legislacji jest dzisiaj gotowych do 
tego, by uznać je za właściwe rozwiązania. Ale bez 
wątpienia nierozwiązanym do dziś problemem jest 
ukształtowanie mechanizmów wspólnej odpowie-
dzialności za ochronę międzynarodową wobec osób, 
którym z punktu widzenia standardów międzynaro-
dowych należy się ochrona międzynarodowa, ochrona 
azylowa.

Polska niezmiennie podkreśla, że wszelkie ele-
menty ponadnarodowego, w tym wypadku euro-
pejskiego, zarządzania ruchem migracyjnym nie 
powinny znajdować się w tym pakiecie i że pakiet 
ten powinien odnosić się tylko do tych rzeczy, któ-
re cieszą się powszechnym poparciem wszystkich 
państw członkowskich. W innym wypadku będziemy 
mieli do czynienia z sytuacją analogiczną do sytu-
acji związanej z decyzjami relokacyjnymi z września 
2015 r. Przyjęto wtedy pewne prawo, ale dzisiaj to 
prawo jest w bardzo niewielkim stopniu wykonywane 
przez państwa członkowskie. Nie chcielibyśmy dopro-
wadzać do takiej sytuacji na jeszcze większą skalę. 
Nie chcielibyśmy również ponosić kosztów politycz-
nych konfliktu wokół tak czułej sprawy, tak bardzo 
ściśle powiązanej z kwestią suwerenności państw 
członkowskich. Nie chcielibyśmy, żeby dochodziło 

bardzo łatwo przewidzieć. To w połączeniu z faktem 
60-lecia podpisania traktatów rzymskich spowodo-
wało, że istotną częścią prezydencji maltańskiej, tego 
czasu w Unii Europejskiej, były przygotowania do 
tego, by ta rocznica, również z politycznego punk-
tu widzenia, w jakiś sposób w tym trudnym czasie 
była obchodzona. Zostało to skonkludowane przez 
przygotowanie deklaracji rzymskiej z bardzo istot-
nym wkładem Polski i krajów Europy Środkowej, 
krajów, o które ostatnio została rozszerzona Unia 
Europejska, i przez obchody, które miały miejsce 
w marcu w Rzymie.

Deklaracja rzymska z punktu widzenia istotnych 
dzisiaj dla przyszłości Unii Europejskiej wyzwań na 
pewno jest dokumentem pomocnym, ponieważ z tru-
dem, jednak bardzo dobrze, w sposób bardzo zrów-
noważony pokazuje filozofię instytucjonalną Unii 
Europejskiej, pokazuje bardzo wyraźnie, jak duża jest 
wartość jedności Unii Europejskiej i zachowania jej 
skali. W dobie bardzo intensywnej dyskusji na temat 
różnych form podziału czy też dezintegracji procesu 
europejskiego jest to niezwykle pomocne. Deklaracja 
bardzo mocno wskazuje, że kolejne rozszerzania Unii 
Europejskiej były sukcesem Europy i że jedność in-
stytucjonalna, jedność prawna, jedność budżetowa 
Unii Europejskiej powinna być kluczowym wymia-
rem rozważań na temat przyszłości. To nie przekreśla 
możliwości kształtowania procesu integracji w sposób 
bardziej elastyczny. Jest to całkowicie zgodne, spójne 
z polskimi oczekiwaniami wobec Unii, jednak ela-
styczność, która już dzisiaj jest zapisana w traktacie 
lizbońskim, nie może uderzać w integralność wspól-
nego rynku, w integralność instytucjonalną, prawną, 
budżetową Unii Europejskiej. Tylko wtedy będzie ona 
tak naprawdę zaletą procesu integracji, a nie kłopotem.

Równowaga między integralnością wspólnego 
rynku a wymiarem społecznym Unii, o czym będę 
mówił więcej w dalszej części tego wystąpienia, rów-
nież była jednym z trudnych elementów negocjacji 
dotyczących deklaracji rzymskiej. Odpowiedni akapit 
został tu sformułowany w taki sposób, że właściwie 
oddaje polskie myślenie na ten temat. Krótko mówiąc, 
nie chcielibyśmy, aby rozwijająca się agenda socjalna 
Unii Europejskiej powodowała dysfunkcję wspólnego 
rynku i aby była pretekstem do budowania instytu-
cji, rozwiązań o charakterze protekcjonistycznym na 
wspólnym rynku.

Wracając do regularnego wymiaru tej prezyden-
cji, powiem, że na uwagę zasługuje istotna zmiana 
w dyskusji politycznej w Unii Europejskiej, także 
z konsekwencjami instytucjonalnymi, nad polityką 
migracyjną Unii. Malta jako jeden z krajów, który 
jest wyjątkowo eksponowany na ryzyka presji mi-
gracyjnej, była oczywiście zainteresowana tym, aby 
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(sekretarz stanu K. Szymański) usług wbrew deklaracjom politycznym, bardzo często 
niezwykle mocnym, o potrzebie budowy tego rynku.

Z podobnym niepokojem spoglądamy na pakiet 
mobilności, który w gruncie rzeczy mobilność na 
rynku wspólnotowym ogranicza poprzez wprowa-
dzanie nadmiernych, nieproporcjonalnych i nieuza-
sadnionych obciążeń natury socjalnej w transporcie.

Z podobną nieufnością… No, może to za duże 
słowo. Z ostrożnością patrzymy na prace nad filarem 
praw socjalnych, który to dokument, proklamacja, 
może służyć jako pretekst do nadmiernej aktywności 
legislacyjnej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, 
w tym obszarze.

Polska nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że 
właściwa ochrona pracy, właściwa ochrona pracowni-
ków i podwyższanie standardów społecznych w Unii 
Europejskiej jest koniecznością. Ten rząd zrobił bar-
dzo wiele w tej dziedzinie. Nie mamy zahamowań 
pod tym względem, natomiast mamy wątpliwości, 
czy rozwiązania przyjmowane na poziomie unijnym, 
na poziomie europejskim, będą we właściwy sposób 
służyły tym celom. Jesteśmy przekonani, że państwa 
członkowskie powinny same dobierać instrumenty 
ochrony społecznej i socjalnej, zgodnie z własnymi 
przekonaniami, zgodnie z konsensusem uzyskiwa-
nym na poziomie parlamentów narodowych. Jesteśmy 
przekonani, że kluczowym mechanizmem na pozio-
mie unijnym, który spowoduje wzrost poziomu ochro-
ny pracy czy ochrony socjalnej, jest konwergencja 
ekonomiczna, gospodarcza, czyli zbliżanie się warun-
ków gospodarczych państw członkowskich, co z kolei 
pozwala państwom członkowskim na podwyższanie 
tego typu standardów. Na pewno tą drogą nie jest 
jakakolwiek harmonizacja tych instrumentów poli-
tyki społecznej chociażby dlatego, że w bardzo wielu 
częściach Unii Europejskiej… Tu nie chodzi tylko 
o takie różnice, które możemy łatwo zaobserwować 
między Europą Środkową i, dajmy na to, południem 
czy bardziej północną częścią Europy. W wielu kra-
jach mamy do czynienia z bardzo różnie ukształto-
wanym systemem ochrony pracowniczej, ochrony 
socjalnej. Bardzo często jest to dziedzictwo wielu 
lat. Ja osobiście nie widzę gotowości w przypadku 
większości państw członkowskich do tego, aby te 
rozwiązania, które są tam uważane za właściwe, za 
najwłaściwsze, za najbardziej sprawiedliwe, porzucać 
na rzecz jakichkolwiek form ujednolicania wątków, 
aspektów polityki społecznej na poziomie unijnym.

Trzecim elementem, na który chciałbym zwrócić 
państwa uwagę, jest bezpieczeństwo. I w tym przy-
padku nastąpił rozwój działalności, także legislacji, 
Unii Europejskiej w obu obszarach: bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego. W przypadku bez-
pieczeństwa wewnętrznego nastąpił istotny postęp, 
jeżeli chodzi o kontrolę granicy zewnętrznej nie tylko 
w sytuacjach zagrożenia, w nadzwyczajnych sytu-

w tym obszarze do przepychania na siłę, z powodów 
politycznych, związanych tylko z niektórymi pań-
stwami członkowskimi, rozwiązań, które nie cieszą 
się konsensusem. Ta różnica zdań spowodowała, że 
nie odnotowaliśmy żadnego postępu, jeżeli chodzi 
o działania w tej istotnej sprawie. Ta sprawa nadal, 
powiedziałbym, jest na stole europejskim i czeka na 
rozwiązania, które będą cieszyły się szerszym popar-
ciem niż dotychczasowe.

Drugim, bardzo ważnym wymiarem prac prezy-
dencji maltańskiej są wszystkie inicjatywy związane 
ze wspólnym rynkiem. My na poziomie politycznym 
oczywiście z entuzjazmem przyjmowaliśmy wszelkie 
deklaracje polityczne mówiące o tym, że właściwą 
odpowiedzią na kryzys gospodarczy w niektórych 
państwach członkowskich w Unii Europejskiej jest 
pełne wykorzystanie rynku wspólnotowego, że są ob-
szary rynku wspólnotowego, w szczególności rynek 
usług, które z powodów politycznych są wciąż nie-
wykorzystanym potencjałem wzrostu gospodarczego 
w Europie. W tym duchu Komisja Europejska rozpo-
częła pracę w tamtym czasie nad inicjatywą e-karty, 
czyli rozwiązania, które ułatwiałoby, w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorcom, unikanie nad-
miernych, nieproporcjonalnych, nieuzasadnionych 
kosztów administracyjnych prowadzenia działalności 
gospodarczej i dostarczania usług ponadgranicznie, 
na rynku wspólnotowym.

Z podobnym entuzjazmem odnosiliśmy się do 
kwestii nasilenia prac legislacyjnych w bardzo obszer-
nym pakiecie legislacji związanej z rynkiem cyfro-
wym. W tej dziedzinie, w bardzo takim obywatelskim 
wymiarze, chociaż o istotnych konsekwencjach eko-
nomicznych i gospodarczych, udało się ustalić treść 
rozporządzenia o cenach hurtowych, które potocznie 
uznawane jest za rozporządzenie likwidujące ceny 
roamingu na rynku wspólnotowym, w ramach Unii 
Europejskiej. Jednakże w tym samym czasie mieli-
śmy do czynienia z niezwykle trudną, kontynuowaną 
zresztą do dziś, dyskusją na temat reguł delegowania 
pracowników. Ta sprawa jest wciąż niezamknięta, 
ponieważ budzi ona bardzo daleko idący konflikt 
wewnątrz Unii Europejskiej. Myślę, że Polska jest 
jednym z czołowych krajów, które organizują opór 
przeciwko tym rozwiązaniom, które przyniosłyby 
nadmierne obciążenia dla firm. Te rozwiązania, 
zamiast umożliwiać lepszą ochronę pracy, lepszą 
ochronę osób działających w sektorach, w których 
najczęściej do delegowania dochodzi, budowałyby 
tak naprawdę bariery na rynku wspólnotowym, na 
rynku usług, który jest najbardziej niedorozwiniętą 
częścią rynku wspólnotowego. Przyjęcie pierwotnych 
założeń tej dyrektywy w gruncie rzeczy oznaczałoby 
krok wstecz w zakresie budowy wspólnego rynku 
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(sekretarz stanu K. Szymański) myśli europejski gwarant bezpieczeństwa, jakim jest 
Pakt Północnoatlantycki.

Jeśli chodzi o obszar polityki społecznej, to wspo-
mniałem już, że oprócz tych sprzeczności, które 
dostrzegamy w kwestii wspólnego rynku: z jednej 
strony działania na rzecz ułatwień dla przedsiębior-
ców, z drugiej strony utrudnienia motywowane bar-
dzo często względami społecznymi… Systemowym 
elementem jest na pewno europejski filar praw so-
cjalnych, który wciąż jest przedmiotem negocjacji 
i przedmiotem prac. Wolelibyśmy, aby nie stał się on 
wygodnym pretekstem do nasilenia działań legisla-
cyjnych Komisji Europejskiej w tym obszarze.

Ostatnim aspektem, na który chciałbym zwrócić 
uwagę, jest sąsiedztwo. Polityka sąsiedztwa w mo-
mencie, kiedy była ona planowana, nie była może za-
stępcza wobec polityki akcesyjnej, choć dziś pozosta-
je jednym z niewielu instrumentów Unii Europejskiej, 
instrumentów otwierania się na najbliższe otoczenie. 
Była budowana na założeniu, że model europejski 
będzie się cechował tak dużą atrakcyjnością, że kraje 
objęte polityką sąsiedztwa na południu i na wschodzie 
będą chętnie i dobrowolnie starały się naśladować 
ten model pod kątem zarządzania państwem, reform, 
administracji, modelu gospodarczego. Myślę, że nie 
doceniono… Ba, dzisiaj wiemy już z całą pewnością, 
że nie doceniono wpływu czynników zewnętrznych, 
tj. krajów trzecich, które uznają, że tak naprawdę upo-
wszechnianie się europejskiego modelu jest rodzajem 
konkurencji geopolitycznej. Z całą pewnością nie było 
takiej intencji po stronie Unii. Unia od dawna nie ma 
aż tak ambitnych planów w tym względzie, ale tak 
to zostało odczytane na wschodzie. I to jest główny 
powód, dla którego europejska polityka sąsiedztwa 
nie osiągnęła swoich głównych celów. Należy do-
cenić fakt, że w tym pierwszym półroczu udało się 
z olbrzymim, niespodziewanym, nieproporcjonalnym 
trudem domknąć ruch bezwizowy z Gruzją, co stało 
się w marcu, i domknąć ruch bezwizowy z Ukrainą 
– miało to miejsce w czerwcu – jednakże trudno 
uznać, że w tych państwach, które są objęte polityką 
sąsiedztwa, mamy do czynienia z pełnym sukcesem. 
Wszystkie te kraje, które są zaangażowane w politykę 
sąsiedztwa, odczuwają potężną presję zagraniczną 
i mają potężne problemy międzynarodowe, nie wy-
łączając stanu wojny. Oczywiście odrębną sprawą 
jest południe, które z oczywistych powodów było 
w centrum zainteresowania Malty. Tam też zadziałały 
czynniki zewnętrzne. Przypuszczalnie nie definiowa-
no sąsiedztwa jako elementu gry geopolitycznej, ale 
pewne czynniki zewnętrzne spowodowały, że poli-
tyka sąsiedztwa nie przyniosła tam spodziewanych 
efektów, nie przyniosła stanu, na który liczyliśmy, 
czyli stanu uspokojenia naszego najbliższego otocze-
nia, naszego sąsiedztwa. Chodziło o to, aby region ten 
był spokojnym, stabilnym partnerem gospodarczym. 

acjach, ale również jeśli chodzi o regularne mecha-
nizmy prawne, które pozwalają dzisiaj na nie tylko 
lepszą kontrolę, ale również lepsze zbieranie i uży-
wanie danych dotyczących osób, które przekraczają 
granicę zewnętrzną Unii Europejską, zarówno osób, 
które mają obowiązek wizowy, jak i osób, które tego 
obowiązku nie mają. W naszym przekonaniu, biorąc 
pod uwagę stan bezpieczeństwa Europy, są to dzia-
łania absolutnie uzasadnione. 

Jest to również uzasadnione ze względu na budo-
wanie zaufania państw członkowskich do tworzenia 
ruchu bezwizowego z naszym najbliższym otocze-
niem. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ to jeden 
z niewielu wymiarów, w przypadku których pewien 
model otwierania się Unii czy brania odpowiedzial-
ności przez Unię za otoczenie jeszcze wciąż jest 
możliwy. Ale nie będzie on możliwy, kiedy w spo-
łeczeństwach będzie narastało przekonanie, że ruch 
bezwizowy tak naprawdę podwyższa ryzyko, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego zdecydowanie po-
pieraliśmy i nadal popieramy inicjatywy zmierzające 
do tego, aby była pełna interoperacyjność systemów, 
które są montowane na granicach zewnętrznych, aby 
ta informacja była całkowicie dostępna na każdym 
odcinku granicy zewnętrznej.

W wymiarze zewnętrznym konkluzje Rady 
Europejskiej z czerwca otworzyły drogę do ukształ-
towania współpracy ustrukturyzowanej w zakresie 
bezpieczeństwa, tzw. PESCO. Warunki polityczne 
zgłaszane przez Polskę i inne kraje regionu, czy-
li spójność polityczna z NATO, dostępność środ-
ków finansowych, które są przeznaczone na rozwój 
przemysłu obronnego dla wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, a także poszanowanie dla krajowych 
i NATO-wskich zobowiązań w zakresie polityki 
obronnej… Te warunki polityczne zostały spełnione. 
Dzisiaj jest moment na to, żeby dokonać notyfikacji 
i pełnego ukształtowania zasad współpracy ustruk-
turyzowanej zarówno pod kątem jej roli dla sys-
temów polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa 
i obrony Unii Europejskiej, jak i dla wzajemnych 
zobowiązań państw. 

Polska jest naturalnie zainteresowana tym, aby 
polityka obronna, bezpieczeństwo zewnętrzne były 
elementem odpowiedzialności Unii Europejskiej. 
Jednak oczywiście zwracamy uwagę również na to, 
aby nie dublować roli NATO i aby tak kształtować 
europejską politykę obrony, żeby była ona komple-
mentarna… Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby, 
jest to bardzo ważny aspekt, ale oczywiście względy 
polityczne są jeszcze ważniejsze. Nie chcielibyśmy, 
aby wzrost roli Europy w obszarze bezpieczeństwa 
prowadził do dysfunkcji, jeśli chodzi o nasz główny 
gwarant bezpieczeństwa. Mówiąc „nasz”, mam na 
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(sekretarz stanu K. Szymański) wyglądają negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie 
Brexitu. Jak wygląda kwestia składki brytyjskiej, wy-
noszącej rocznie 11 miliardów euro? Jak to wygląda? 
Czy pan uważa, że oni będą płacić? Czy zdecydują się 
na to w ramach negocjacji, czy nie? Pytam o to dla-
tego, że od tego zależy, czy budżet Unii Europejskiej 
będzie zmieniany, czy nie. I w związku z tym od tego 
też zależy, czy my osiągniemy to zakładane wsparcie 
z budżetu Unii Europejskiej, czy nie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jeszcze pan senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pan tak leciutko przeszedł koło 

bardzo poważnego problemu – chociaż jestem panu 
bardzo wdzięczny, że zarysował pan ten problem – 
dotyczącego delegowania pracowników. To jest dzi-
siaj nie tylko problem firm transportowych, to jest też 
problem firm budowlanych, to jest przede wszystkim 
problem, jak mówią fachowcy, około 0,5 miliona lu-
dzi. 

Bardzo chciałbym, żeby pan był uprzejmy poinfor-
mować nas, na jakim etapie negocjacji jesteśmy i jaką 
rolę w tej kwestii odegrali nasi przyjaciele, np. Czesi, 
Słowacy, a jaką rolę odgrywa pan prezydent Francji, 
który w związku z tą sprawą składał wizytę naszym 
przyjaciołom z Grupy Wyszehradzkiej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Leszek Czarnobaj i poprosimy 

pana ministra o odpowiedź.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w tym samym wątku praw so-

cjalnych. Pan minister powiedział – z czym ja się 
oczywiście zgadzam – że jeśli chodzi o pewnego 
rodzaju równe podejście do wszystkich praw socjal-
nych we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej, 
to zapewne jest ono możliwe, ale w jakiejś perspek-
tywie. Ale czy mógłby pan minister poinformować 
nas, w jakim kierunku my negocjujemy, kogo mamy 
po swojej stronie, jeśli chodzi o kwestie dochodzenia 
do tych pewnych wspólnych standardów socjalnych 
w Unii Europejskiej? I o jakiej perspektywie czasowej 
mówimy? Mówimy tutaj o tym, aby nie wpłynąć ne-
gatywnie na wewnętrzny rynek gospodarczy danego 

W ten sposób chcieliśmy budować relacje zewnętrzne 
Unii Europejskiej. Z pewnych powodów poszczegól-
ne kraje objęte polityką sąsiedztwa na południu nie 
weszły na tę ścieżkę. Wręcz przeciwnie, wiele z nich 
znalazło się w bardzo trudnym położeniu, stanęło 
wobec bardzo poważnych konfliktów, więc bardzo 
trudno mówić, że cele polityki sąsiedztwa zostały 
osiągnięte. To jest powód, dla którego dzisiaj trwa 
pogłębiona refleksja nad reformą polityki sąsiedz-
twa na południu i na wschodzie. Polska jest współ-
autorem i autorem wielu prac koncepcyjnych prowa-
dzonych przed listopadowym szczytem Partnerstwa 
Wschodniego. Chcielibyśmy, aby te nowe okolicz-
ności, które zaistniały na wschodzie, zostały wła-
ściwie odczytane przez Unię Europejską, aby Unia 
Europejska wyciągnęła wnioski z tych okoliczności 
i aby dostosowała do nich w tym względzie swoje 
narzędzia. Osobną sprawą, która kończy się dobrze, 
jest udrożnianie procesu ratyfikacji umowy stowarzy-
szeniowej Unia – Ukraina, która też musiała oprzeć 
się o Radę Europejską, ale znaleziono tu właściwe 
rozwiązania. To jest dzisiaj najwyższy poziom am-
bicji, jeżeli chodzi o politykę sąsiedztwa. Na pewno 
nie jest to nic. Porozumienia o wolnym handlu, po-
rozumienia o ruchu bezwizowym, w tym umowy 
stowarzyszeniowe, to na pewno konkrety, ale z całą 
pewnością państwa członkowskie i na południu, i na 
wschodzie – najbardziej zainteresowane tym, aby 
Unia w jakiś sposób oddziaływała na zewnątrz – nie 
są zadowolone z poziomu tych ambicji. Na pewno jest 
to też powód do tego, żeby w najbliższych miesiącach 
koncentrować się na tym, w jaki sposób zmienić po-
litykę sąsiedztwa, by była ona bardziej efektywna 
wobec nowych wyzwań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

panu ministrowi pytanie związane z przedstawioną 
informacją?

Wiem, że pan marszałek Borusewicz chce zadać 
takie pytanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Czy ja mam tu-
taj zostać?)

Tak, tak, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Zamierzam kon-

tynuować pewne wątki, które były poruszane w pana 
poprzednim sprawozdaniu, i dlatego chcę zapytać, jak 
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(senator L. Czarnobaj) nieść nieproporcjonalne, nieobliczalne tak naprawdę 
skutki polityczne… Przecież obie strony mają peł-
ną świadomość tego, że tutaj nie rozmawiamy tylko 
i wyłącznie o problemie unii celnej. Rozmawiamy 
o trwałości porozumienia wielkopiątkowego i trwało-
ści porozumienia o strefie wolnego ruchu osobowego. 
Obie strony mają pełną świadomość tego, że musi 
to zostać rozwiązane. Chociaż jeśli weźmie się pod 
uwagę wyjściowy postulat brytyjski, czyli wyjście 
z unii celnej, jest to niezwykle trudne.

Elementem, który może spowodować impas, 
a może nawet i kryzys, jest oczywiście rozliczenie 
finansowe. Z unijnego punktu widzenia rozliczenie 
finansowe powinno wynikać wprost z zasad i zobo-
wiązań natury prawnej i politycznej, które dobrowol-
nie zostały przyjęte przez Wielką Brytanię w czasie 
wieloletniego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii 
Europejskiej.

Nie chcielibyśmy rozmawiać zbyt politycznie, 
kłócąc się o jakąś okrągłą sumę. Wolelibyśmy, aby 
to rozliczenie było prostą konsekwencją wspólnej 
interpretacji tego, co między nami się stało w trak-
cie, kiedy Wielka Brytania była – i jest – członkiem 
Unii Europejskiej. Mandat – myślę, że jest to wspól-
ne stanowisko unijne i brytyjskie – zakłada, że tak 
długo, jak Wielka Brytania jest w Unii, korzysta ona 
ze wszystkich praw i wypełnia wszystkie obowiąz-
ki. Jednym z tych obowiązków jest oczywiście obo-
wiązek przekazywania składki członkowskiej, która 
faktycznie jest bardzo istotna, jeśli chodzi o płynność 
budżetową i fiskalną Unii Europejskiej. Moment, któ-
ry nadejdzie później, będzie momentem krytycznym 
dlatego, że budżet unijny nie jest zbudowany w taki 
sposób, jak znane budżety krajowe, czyli na podsta-
wie po prostu konstrukcji jednorocznej, mającej swój 
początek i koniec, który jest bardzo ściśle określony. 
Rozliczanie budżetu unijnego jest rozłożone w czasie. 
Tak się złożyło, że proces wyjścia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej trafi dokładnie na moment, kiedy 
liczba płatności będzie rosła z uwagi na wieloletnie 
rozliczanie w szczególności dużych projektów. To jest 
praktyka każdej perspektywy finansowej, w której 
spiętrzenie następuje pod koniec okresu rozliczenio-
wego.

Okres rozliczeniowy perspektywy, która się koń-
czy w roku 2020, kończy się w roku 2023. Stwarza 
to olbrzymi problem polityczny, ponieważ musimy 
wynegocjować rozwiązanie, które z jednej strony 
będzie akceptowalne z unijnego punktu widzenia – 
czyli będzie szanowało zobowiązania, które co praw-
da są realizowane w latach, ale powstają w związku 
z członkostwem – a z drugiej strony będzie do obro-
nienia po drugiej stronie kanału, gdzie bardzo często 
panują niezwykle uogólnione przekonania co do tego, 
na czym polegają zobowiązania finansowe Wielkiej 
Brytanii wobec Unii Europejskiej. Powoduje to ol-

kraju Unii Europejskiej poprzez szybkie, nadmierne 
narzucenie jednakowych pakietów socjalnych we 
wszystkich krajach. Czy mógłby pan minister ten 
wątek jeszcze trochę rozwinąć?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Negocjacje z Wielką Brytanią miały swoje 3 sesje, 

3 sesje się odbyły. One przyniosły zaawansowane 
wyniki, jeśli chodzi o zasady ochrony praw socjal-
nych obywateli Unii Europejskiej na terenie Wielkiej 
Brytanii i obywateli brytyjskich na terenie Unii. To 
nie są rozwiązania, które w pełni odpowiadają man-
datowi negocjacyjnemu Unii Europejskiej, a on dla 
nas jest punktem odniesienia, ale widać tutaj wyraź-
nie bardzo duży postęp. Jednym z problemów nieroz-
wiązanych jest sposób kontroli tej umowy. Z unijnego 
punktu widzenia rzeczą najbardziej oczywistą jest 
po prostu ustanowienie jurysdykcji Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Z brytyjskiego punktu 
widzenia, już jako kraju trzeciego, z punktu widzenia 
Wielkiej Brytanii widzącej się już jako kraj trzeci, to 
jest bardzo kontrowersyjny i politycznie trudny wątek, 
ponieważ właśnie jurysdykcja ETS była przedmiotem 
zainteresowania i jednym z ważnych aspektów od-
zyskiwania pełnej kontroli nad legislacją Wielkiej 
Brytanii po wyjściu z Unii, więc to jest zrozumiałe. 
My natomiast nie możemy pozwolić sobie na to, aby 
implementacja tej umowy – w szczególności w takich 
trudnych sprawach, które mogą wywoływać konflikty 
interpretacyjne, ponieważ mówimy o niezwykle deta-
licznym rozdziale umowy wyjścia – i jej rozumienie 
były pozostawione tylko i wyłącznie w rękach in-
stytucji brytyjskich. Mówimy o porozumieniu, które 
jest porozumieniem międzynarodowym, więc sposób 
kontrolowania jego implementacji również musi mieć 
charakter międzynarodowy.

Potencjalnym impasem, być może kryzysem może 
skończyć się rozmowa na temat rozliczania finanso-
wego… A, nie wspomniałem o Irlandii Północnej, to 
jest bardzo specyficzny wątek… Polska w tej sprawie 
nie odgrywa jakiejś bardzo aktywnej roli, nie mamy 
bezpośrednich ofensywnych interesów w tej sprawie. 
Myślę, że w tej sprawie również obie strony mają 
poczucie, że polityczna stawka związana z tym, że 
jakiekolwiek zaburzenie na lądowej granicy między 
Irlandią Północną a Republiką Irlandii może przy-
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(sekretarz stanu K. Szymański) nie przynoszą tych efektów, które są nam sugerowa-
ne medialnie. Bardzo szczegółowy mandat Grupy 
Wyszehradzkiej w tym obszarze, odnoszący się do 
bardzo wielu dziedzin, nie tylko do transportu, jest 
cały czas ważny i wyznacza politykę wszystkich 
państw grupy na wszystkich poziomach. Jest on po-
dzielany – w różnym stopniu, ale zasadniczo podzie-
lany – przez wszystkie kraje regionu. Nie wszystkie 
państwa są tak zdeterminowane do walki o tę sprawę 
jak Francja, będąca po tamtej stronie. Wiele może 
się jednak wyjaśnić pod koniec października, kiedy 
będzie pierwsze podejście… pierwsza próba przyjęcia 
jakiegoś rozwiązania kompromisowego.

Kompromis w tej sprawie, jeśli porównać propo-
zycje maltańskie do estońskich, idzie, że tak powiem, 
w naszym kierunku, ale w sposób bardzo niezado-
walający. To wciąż nie jest poziom oczekiwań krajów 
Europy Środkowej. Chociaż trzeba brać pod uwagę 
również i ten fakt, że – być może z wyjątkiem kwe-
stii transportu, ponieważ tutaj również inne kraje, te 
o tzw. peryferyjnym geograficznym położeniu, takie 
jak Bułgaria, Hiszpania czy Portugalia, mają w tej 
sprawie dość podobne odczucia… Bo wprowadzenie 
proponowanych reguł z przyczyn obiektywnych, czyli 
z powodu odległości, będzie powodowało bardzo duże 
utrudnienia w oferowaniu usług transgranicznie, na 
wspólnym rynku. Niemniej jednak nie sądzę, byśmy 
mieli wyraźną mniejszość blokującą we wspomnianej 
sprawie – może właśnie z wyjątkiem kwestii trans-
portu – co niezwykle utrudni dyktowanie warunków. 
Zakładamy, że nie chodzi tu o dyktowanie warunków, 
ale o poszukiwanie kompromisu. Dlatego Polska od 
początku, mimo bardzo krytycznej oceny politycznej 
tego, o czym tu mowa, była zainteresowana tym, aby 
szukać porozumienia. Wczoraj odbyło się kolejne spo-
tkanie ministrów pracy, pani minister Rafalska spo-
tkała się ze swoim odpowiednikiem we Francji, gdzie 
kolejny raz wymieniono opinie dotyczące wszystkich 
aspektów delegowania poza transportem. No, ta spra-
wa jest w toku, jest jednym z najgorętszych i najbar-
dziej konfrontacyjnych dziś tematów agendy unijnej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Jeśli chodzi o szerszy aspekt, czyli próbę ujed-
nolicenia standardów socjalnych w Unii, to oczywi-
ście ujednolicenia standardów socjalnych nie będzie. 
Jednak wprowadzanie elementów harmonizacji do 
poszczególnych elementów, ograniczanie swobody 
przepływu usług czy też osób na skutek budowania 
barier natury socjalnej – myślę, że to wszystko będzie 
z nami przez bardzo długi czas. O tyle nie powinni-
śmy się temu dziwić, o ile przewodniczący Juncker, 
który zyskał poparcie polityczne wielu państw i wielu 
grup politycznych w Parlamencie Europejskim, bar-
dzo otwarcie to obiecywał. Obiecywał on silną poli-
tyzację Komisji Europejskiej i wprost obiecywał to, 

brzymie napięcia polityczne. Widać to teraz na scenie 
brytyjskiej. To nie jest już kwestia tego posiedzenia, 
ale… Również tam jest to przedmiotem największego 
napięcia, które może nawet zagrozić stabilności tego 
gabinetu.

Będziemy wiedzieli więcej na temat pełnego 
brytyjskiego podejścia w tej sprawie zapewne jutro, 
ponieważ zapewne jutro Theresa May we Florencji 
przedstawi jakąś brytyjską ofertę. Ale może to ozna-
czać, że wkraczamy w okres przynajmniej bardzo 
dużego ryzyka, bardzo dużego kryzysu negocjacyj-
nego, z którego nie ma łatwego wyjścia, ponieważ ani 
państwa, które są beneficjentami budżetu unijnego, 
ani państwa, które są donorami tego budżetu i mają 
bilans negatywny, które – krótko mówiąc – wpłacają 
do tego budżetu, nie są zainteresowane tym, aby bu-
dżet unijny został poddany olbrzymiej presji. 

Musimy wykonać wieloletnie ramy finansowe, 
musimy wykonać całe programowanie. Beneficjenci 
nie mogą zostać poszkodowani na skutek aktu, jakim 
jest Brexit. Jest tutaj olbrzymia sprzeczność interesów 
politycznych i jest to olbrzymi problem.

Jeśli chodzi o delegowanych, to prawda, dotyczy 
to ok. 500 osób, 500 pracowników…

(Senator Leszek Czarnobaj: Tysięcy.)
500 tysięcy, tak.
…W Polsce. Polska jest jednym z tych krajów… 

Chociaż niejedynym. Francja również jest krajem, 
który deleguje, ale Polska deleguje bardzo wielu pra-
cowników w bardzo wielu branżach.

(Senator Leszek Czarnobaj: Transport.)
Tymi najbardziej dostrzegalnymi są oczywiście 

transport – który mógłby być objęty… to dzisiaj nie 
jest naturalna sytuacja – budownictwo, usługi w za-
kresie opieki. To jest duża grupa osób i to są również 
bardzo poważne interesy fiskalne, ponieważ ci ludzie 
są istotną częścią bazy fiskalnej w Polsce. 

Poza względem ustrojowym – na który już zwró-
ciłem uwagę, mówiąc, że są to propozycje, które tak 
naprawdę demontują wspólny rynek, zamiast go bu-
dować – jest to związane z bardzo określonymi inte-
resami gospodarczymi. Mogę powiedzieć, że mimo 
olbrzymich wysiłków państw, które są zainteresowa-
ne tym, żeby w tej sprawie dokonać tego typu antyeu-
ropejskiego zwrotu, kraje Europy Środkowej w tym 
względzie zachowują to samo sceptyczne stanowisko. 
Oczywiście należy odróżnić kraje takie jak Polska, 
które są duże i mają duży sektor delegowania, od 
krajów, gdzie ten sektor jest mniejszy. Ale wszystkie 
kraje podzielają przekonanie, że wspomniane roz-
wiązanie jest systemowo złe dla wspólnego rynku. 
Wysiłki dyplomatyczne tych państw, które chciałyby, 
że tak powiem, rozmontować grupę państw oponu-
jących dzisiaj przeciw wspomnianym rozwiązaniom, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Myślę, że trwały konflikt interesów w Unii 
Europejskiej w takich obszarach jak polityka klima-
tyczna czy też dostępność rynku wspólnotowego to-
warzyszy naszemu członkostwu w Unii Europejskiej 
od pierwszego dnia tego członkostwa. To nie są sytu-
acje nowe. Tak więc łatwe łączenie tego typu napięć 
z polityką tego akurat gabinetu jest nieuzasadnione. 
Mówimy tu o problemach generowanych przez nie-
które państwa, także założycielskie, które uznają, 
że mogą z większą swobodą dyktować rozwiązania 
w Unii Europejskiej, nawet jeżeli są to rozwiązania 
sprzeczne np., jak we wspomnianym przypadku, z du-
chem wspólnego rynku. Tak że to nie jest sytuacja 
nowa. Mam nadzieję, że ci z państwa, którzy śledzili 
losy polskiego członkostwa przez ostatnich 13 lat, pa-
miętają dobrze, że kwestie takiego typu jak wspólny 
rynek, zagadnienia środowiskowe, szeroko pojęte, 
czy klimatyczne od zawsze były elementem kolizyj-
nym. Ponieważ struktura naszej gospodarki… Nasze 
przewagi konkurencyjne są inne niż wielu innych 
państw i te inne państwa bardzo często mają dużą 
skłonność, dużą ochotę, gotowość do tego, żeby dyk-
tować swoje warunki całej Unii. Dzisiaj najbardziej 
wyraźnym tego przykładem są oczywiście inicjatywy 
takie jak delegowanie pracowników czy mobilność 
w transporcie.

Jeśli chodzi o pojęcie podmiotowości i jakby wagi, 
to myślę, że nieodłącznym elementem, tak naprawdę 
warunkiem tego, czy ktoś jest podmiotowy, czy nie, 
jest posiadanie własnego zdania. I my czasami mamy 
inne zdanie. Mamy własne zdanie w takich sprawach 
jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy też działa-
nia zaradcze wobec sytuacji kryzysowej, jaka powsta-
ła wokół Trybunału Konstytucyjnego. I faktycznie 
nie mamy ochoty się z tą opinią żegnać tylko z uwagi 
na to, że jedna czy druga osoba, jeden czy drugi kraj 
albo instytucja decydują się na to, żeby ogłosić swoje 
własne, inne zdanie. Jesteśmy gotowi do tego, żeby 
lojalnie i otwarcie prowadzić wymianę opinii w tej 
sprawie, ale faktycznie, nie jesteśmy gotowi do tego, 
żeby w łatwy sposób z dnia na dzień dostosowywać 
się do wymagań, które w naszym przekonaniu mają 
charakter kontrowersyjny.

Jeśli chodzi o szczegółową kwestię – bo te inne 
kwestie mają bardziej ogólny, przekrojowy charak-
ter – dotyczącą Białowieży, to nikt z polskiego rządu 
nigdy nie powiedział, że nie zamierza stosować się 
do orzeczeń, stanowisk czy postanowień Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale się nie sto-
suje.)

(Senator Grażyna Sztark: Nie stosuje się.)

że będzie parł do wzmocnienia filara socjalnego Unii 
Europejskiej. I akurat w tej sprawie słowa dotrzy-
mał. Myślę, że to jest bardzo ważny sygnał, w szcze-
gólności teraz, kiedy zaczynamy myśleć o procesie 
politycznym odtworzenia przywództwa w Komisji 
Europejskiej. Jest to bardzo poważny sygnał dla tych, 
którzy mimo wszystko zaoferowali przewodniczą-
cemu Junckerowi poparcie w tej sprawie. Z mojego 
punktu widzenia – w tamtym czasie, na samym po-
czątku tego procesu byłem jeszcze w Parlamencie 
Europejskim – to było dość oczywiste, że takie za-
powiedzi o bardzo otwarcie socjalnym charakterze 
będą kończyły się tego typu problemami. Jednak 
wiele państw członkowskich, wiele grup politycz-
nych zdecydowało się na to, żeby udzielić poparcia 
przewodniczącemu Junckerowi mimo wspomnianych 
deklaracji.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, z przyjemnością się czyta i słu-

cha tego, co pan mówi, bo jest to spójne z tym, co 
pan przez wiele lat robił. I dał się pan poznać jako 
znakomity fachowiec. Ale z przykrością muszę po-
wiedzieć, że bardzo wiele razy widzę pana w rolach, 
które mnie zadziwiają. 

I dlatego zadaję pytanie: skoro naszym celem 
w polityce unijnej jest zwiększenie roli Polski, zna-
czenia Polski i obrona naszych interesów, to jak 
pana zdaniem sprzyjać ma temu nierealizowanie 
naszych zobowiązań w zakresie imigrantów, ignoro-
wanie zaleceń i wezwań w zakresie tego, co się stało 
z Trybunałem Konstytucyjnym, prokuraturą i sądami 
czy lekceważenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej? 

I na koniec – chociaż to sprawa bilateralna, ale 
o znaczeniu europejskim – kwestia reparacji, którą 
podnosimy. W tym koszyku jest coraz więcej. Proszę 
powiedzieć, jak to pana zdaniem… Nie tylko jak to 
będzie wpływać na realizację naszych celów gene-
ralnych, lecz także jak to wpływa już…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o limicie czasu.)

Już kończę.
Już trochę tutaj słyszeliśmy, jakie są nasze możli-

wości budowania mniejszości blokującej. Jak to wpły-
wa… I czym to, o czym tu mówimy, skończy się dla 
Polski i dla Polaków?
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(sekretarz stanu K. Szymański) drugiej sali i słuchanie o rozwiązaniach, które są 
budowane przez kogoś innego. My faktycznie mamy 
odmienne zdanie w jednej i drugiej sprawie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
są prowadzone konkretne postępowania. Czym to 
się skończy?)

Wie pan, postępowań przed Trybunałem 
Sprawiedliwości wobec Polski przez ostatnie 13 lat 
było około 500. Nie przypominam sobie, żeby któ-
rekolwiek z nich budziło aż tak duże emocje i było 
przyczyną do budowania tak grubych tez jak to jedno, 
dotyczące przypadku Puszczy Białowieskiej.

(Senator Grażyna Sztark: Ale to wycinka drzew 
ponadstuletnich.)

To nie jest pierwsze postępowanie i nie ostatnie. 
Jeśli pan spojrzy na statystyki tych postępowań, to 
zobaczy, że najwięcej tego typu postępowań narusze-
niowych ma nie kto inny, jak Republika Federalna 
Niemiec. Można z tym żyć. (Oklaski)

(Senator Mieczysław Augustyn: Zobaczymy.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada pan senator Włosowicz.
(Senator Mieczysław Golba: Niemcy górą.)

Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze do-

tyczy finansowania…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja to sobie zano-

tuję…)
…Unii Europejskiej. W zeszłej kadencji powstała 

koncepcja, aby odejść od składek krajowych i przejść 
na finansowanie z ceł zewnętrznych, jak i z VAT.

(Senator Dorota Czudowska: Niemcy żyją nieźle.)
Czy ta koncepcja jest rozwijana? Czy prowadzi 

się prace w tym kierunku? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Często mówimy o tym, żeby było więcej 

Unii. Jednym z elementów tego jest strefa Schengen, 
z której my korzystamy. Niestety, dwa kraje będą-
ce członkami Unii Europejskiej… Między innymi 
Rumunia i Bułgaria, które posiadają zewnętrzne 
granice, nie są członkami tej strefy. I w ostatnich 
tygodniach, a nawet dniach, trzy kraje, czyli Austria, 
Niemcy i Holandia, niestety bardzo twardo i ne-
gatywnie wypowiedziały się o możliwości przy-
łączenia tych dwóch krajów do strefy Schengen. 
Chciałbym poprosić o komentarz na temat tego czy 
też o przewidywanie dalszych prac, o analizę tego, 
jakie będą dalsze losy tej strefy. Sądzę, że te kraje 
powinny zostać przyłączone do strefy Schengen. 
Dziękuję.

Jest jednak prawdą, że minister środowiska 
uznał, że sposób rozumienia klauzuli bezpieczeń-
stwa wpisanej do postanowienia o środku zabez-
pieczającym jest w Warszawie inny niż w Brukseli. 
I to jest przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego. 
Jeżeli będziemy mieli rozstrzygnięcie sądowe w tej 
sprawie, w jaki sposób czytać klauzulę bezpieczeń-
stwa, będziemy mieli więcej jasności w tej kwestii 
i będziemy mogli budować taką odważną tezę, że 
ktoś w Polsce nie chce stosować się do orzeczeń 
czy postanowień Trybunału Sprawiedliwości. Nie 
ma takiej intencji.

(Senator Mieczysław Augustyn: Środki zabezpie-
czające trzeba szanować.)

Tak, tylko że ten środek zabezpieczający jest sfor-
mułowany… Może ja się niejasno wyraziłem. Ten 
środek zabezpieczający jest sformułowany w spo-
sób, który pozwala na różne interpretacje klauzuli 
bezpieczeństwa. I tylko to jest przedmiotem sporu. 
Minister Szyszko wielokrotnie, jak myślę, wspominał 
publicznie, także w polskim parlamencie, że rozumie 
klauzulę bezpieczeństwa inaczej. Rozumie ją faktycz-
nie szerzej, niż rozumieją ją Komisja Europejska czy 
być może Trybunał. O tym się przekonamy w najbliż-
szych dniach.

(Senator Mieczysław Augustyn: I czym to się skoń-
czy? To było pytanie.)

Ale co?
(Senator Mieczysław Augustyn: Czym te konflikty 

się skończą?)
(Głos z sali: Sukcesem.)
Pan pyta o przyszłość?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, o to pytałem.)
(Głos z sali: To nie dyskusja. Będzie jeszcze dys-

kusja.)
Ja mogę powiedzieć o tym, co jest naszą intencją, 

bo przewidywanie przyszłości to jest ryzykowna 
sprawa. A naszą intencją jest to, aby członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej było wciąż tak samo 
komfortowe dla Polaków, dla polskiego państwa, 
polskich przedsiębiorców, jakie było do tej pory. 
I nie chcielibyśmy doprowadzać… To znaczy nie 
chcielibyśmy nawet zgadzać się na taką sytuację 
czy też milczeć, jeśli warunki gry, np. na wspólnym 
rynku, zmienią się na niekorzyść. Powiedzmy, że 
to się zmienia, a my się temu przyglądamy, uśmie-
chając się akceptująco i uznając, że taki jest duch 
czasu. Nie, tak nie będzie. Myślę, że członkostwo, 
pełne członkostwo Polski i każdego innego kraju 
w Unii Europejskiej zakłada to, że dane państwo 
ma prawo wyrażać – i powinno to robić – jakie ma 
oczekiwania, jakie ma opinie i czego chce od Unii 
Europejskiej. Członkostwo nie powinno być trakto-
wane jako pasywne przesiadywanie na jednej czy 
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tam się toczą… które są również w pewnym sensie 
wprowadzane nagle, zbyt szybko, również w Polsce, 
które są pewnym zagrożeniem. 

Ja nie pytałem o postawę pana Junckera, tylko 
pytałem o to – jeśli pan minister mógłby jeszcze coś 
na ten temat powiedzieć, to dobrze, a jeśli nie, to trud-
no – czy my toczymy jakiekolwiek rozmowy na tych 
płaszczyznach, czy mamy sojuszników i w jakich 
elementach widzi pan minister zagrożenia.

A w ramach drugiej rundy chciałbym zadać takie 
pytanie. Panie Ministrze, mówił pan o bezpieczeń-
stwie w sensie wspólnego działania z NATO. Czy 
mógłby pan minister powiedzieć kilka słów na temat 
bezpieczeństwa energetycznego? W sprawozdaniu 
jest wspomniane o tzw. rozporządzeniu SOS. Czy 
mógłby pan minister trochę przybliżyć ten temat? To 
jest pierwsze… Proszę powiedzieć o tym jakby w po-
wiązaniu z elementem dotyczącym Nord Stream II. 
Czy od ostatniego spotkania, kiedy pan minister nam 
te kwestie przedstawiał, coś zmieniło się w tym kie-
runku podczas prezydencji maltańskiej, czy nie? Bo 
nie było to, jak czytamy, ujęte w priorytetach, ale ten 
temat jest dla Polski ważny, więc jeśli mógłby pan 
minister powiedzieć, na jakim etapie są te sprawy, to 
bardzo bym o to prosił. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Jeśli chodzi o rozkład głosów w dyskusji na temat 

filara społecznego Unii Europejskiej, to on nie jest 
oczywisty. Z jednej strony oczywiście kraje Europy 
Środkowej, które mają swój model, zwykle trochę bar-
dziej oszczędny model polityki społecznej, są główną 
grupą państw, które oponują przeciwko nadmiernej 
aktywności legislacyjnej Komisji Europejskiej, która 
prowadzi tak naprawdę w minimalnym wymiarze do 
ograniczeń na wspólnotowym rynku, do budowania 
utrudnień, jeśli chodzi o konkurencję na wspólno-
towym rynku. Ale państwa, które mają bardzo głę-
boki, taki mocny i często trochę odrębny dorobek 
w zakresie budowania swojego własnego systemu 
polityki społecznej, tak jak Szwecja, również nie są 
zainteresowane, aby Komisja Europejska zachowy-
wała się zbyt aktywnie, ponieważ mogłoby się to koń-
czyć tym, że musiałyby one z kolei z zupełnie innej 
perspektywy doprowadzać do zmian we własnym 
systemie polityki społecznej tak pod kątem samego 
ukształtowania architektury tego systemu, poszcze-
gólnych aspektów, często bardzo specyficznych, jak 
i pod kątem skali tego systemu. To jest powód, dla 
którego kraje skandynawskie, co jest paradoksalne, 
patrzą na to również z ostrożnością, nie negując sa-
mego sensu politycznego, nie negując powodów, dla 
których Unia może w tym obszarze działać, więc 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Polska stoi na stanowisku, że nie ma dzisiaj żadnych 
powodów, aby blokować wejście Rumunii i Bułgarii 
do strefy Schengen, ponieważ oba te kraje spełniają 
wszystkie wymagania techniczne. Jedyna przeszkoda, 
jaka stoi na drodze tych krajów do strefy Schengen, 
to są względy polityczne. Dotyczą one kilku państw, 
które są w strefie Schengen i których społeczeństwa, 
a na pewno politycy, postrzegają tego typu rozszerzenie 
jako coś, co ma obniżyć poziom bezpieczeństwa w tych 
państwach. To jest bardzo płytka debata, niepoparta fak-
tami. W przypadku Bułgarii mamy, powiedzmy, war-
stwową de facto obecność w strefie Schengen z uwagi 
na ruch lotniczy. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby dało 
się tę sprawę po prostu zamknąć. Względy polityczne, 
które np. utrudniły łatwą ratyfikację umowy stowarzy-
szeniowej z Ukrainą, powodują, że dzisiaj ten proces 
jest zamrażany przez niektóre państwa. Być może cykl 
wyborczy w Niemczech i w Austrii pozwoli na to, żeby 
odmrozić tę sprawę, bo pauzy, jeżeli chodzi o akcesję 
pewnych państw do strefy Schengen, są nieuzasadnione.

Jeśli chodzi o sprawę składek versus środków 
własnych, to dyskusja o tym odżywa przy okazji 
każdej debaty o kolejnych ramach finansowych. 
Byłoby czymś komfortowym z punktu widzenia 
Unii Europejskiej, gdybyśmy nie musieli tego całe-
go pakietu negocjować w tak trudnych warunkach, 
tylko w sytuacji, w której przepływ pieniędzy do 
budżetu Unii Europejskiej byłby niewarunkowany 
tak naprawdę tym, czego państwa członkowskie 
sobie życzą, czego chcą. Jest powód, dla którego 
uważam taką perspektywę za mało prawdopodobną. 
Rozszerzenie środków własnych Unii Europejskiej 
nie nastąpi szybko, ponieważ bez względu na to, jak 
bardzo proeuropejską retorykę stosują poszczegól-
ne państwa członkowskie, nie mają one ochoty na 
to, żeby wypuścić z ręki tak bardzo ważny element 
wpływu, a czasem i kontroli procesu integracji, jakim 
jest element ustalania wspólnego budżetu. Dlatego 
mechanizm składki, poniekąd mechanizm właściwy 
dla każdej organizacji międzynarodowej, pozostanie 
mechanizmem głównym zasilania unijnego budżetu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
O zadanie pytania proszę pana senatora 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja wrócę kró-

ciutko do pytania o filary socjalne, co do których 



23

47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) w tym formacie miałaby być podpisana ta umowa – 
nie może być instrumentem do omijania unijnego 
prawa, ale musi być instrumentem implementowania 
tego unijnego prawa. Polskie stanowisko wobec man-
datu będzie utrzymane w tym duchu, tj. będziemy 
chcieli, aby ten mandat odnosił się do wszystkich 
systemowych elementów prawa unijnego w obszarze 
bezpieczeństwa dostaw gazu, w obszarze rynku gazu, 
w obszarze rynku energii, tak aby ta umowa – jeżeli 
w ogóle umowa jest tu rozwiązaniem, a my tego nie 
wykluczamy, nie mówimy na dzień dobry, że to wy-
kluczone –była odpowiednio twardym elementem, 
to znaczy, jak mówię, elementem implementującym 
prawo Unii, a nie otwierającym furtkę do tego, byśmy 
mieli jeden fragment infrastruktury po prostu wyłą-
czony, tj. będzie on oddziaływał tylko i wyłącznie 
na rynek europejski, a więc nie ma wątpliwości, że 
będzie to element infrastruktury europejskiej, a mimo 
to, wskutek np. nieudanych negocjacji czy nieudanej 
umowy, będzie on wyłączony z rygorów, w ramach 
których muszą działać wszyscy inni inwestorzy, 
przedsiębiorcy, dostawcy. Także z punktu widze-
nia konkurencji byłoby nieuczciwe to, gdyby jeden 
fragment rynku miał określone inne warunki gry 
niż wszystkie inne fragmenty. Na tym rynku działa 
bardzo wiele firm, bardzo wielu przedsiębiorców, to 
jest rynek, który w założeniu ma być coraz bardziej 
konkurencyjny, a więc ustalanie równych reguł gry 
jest ważne nie tylko z punktu widzenia naszego spe-
cyficznego problemu z bezpieczeństwem, ale również 
z punktu widzenia czystości gry rynkowej w tym 
specyficznym fragmencie rynku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

Ta wypowiedź w sprawie Nord Stream II i ewentu-
alnego oparcia budowy tego gazociągu na umowie 
międzynarodowej zaniepokoiła mnie, bo naszym 
dążeniem jest chyba taki stan, jaki jest w tej chwili, 
czyli brak Nord Stream II. A więc każda furtka, każde 
narzędzie, które może – nawet może – umożliwić bu-
dowę tego gazociągu, jest z naszego punktu widzenia 
niekorzystne. 

Bo jaką mamy pewność, że nawet gdy damy bar-
dzo daleko idące wytyczne dla Komisji Europejskiej 
i jasno sformułujemy swoje żądania i oczekiwania, to 
Komisja Europejska zajmie się nimi i potraktuje je 
z odpowiednią pieczołowitością? Może więc po pro-
stu brak tego gazociągu i brak odpowiedniej umowy 
byłby dla nas najbardziej korzystny.

(Głos z sali: A pytanie?)

być może jakieś przesłanki wynikające ze wspólnego 
rynku mogą zaistnieć, natomiast te kraje są również 
ostrożne w tej sprawie. Tak więc jest to szeroki wa-
chlarz państw. Ta dyskusja odbyła się przekrojowo 
przy okazji deklaracji rzymskiej, ponieważ tam po-
czątkowo był znacznie bardziej, można powiedzieć, 
odważny akapit dotyczący Europy socjalnej. Bardzo 
wyraźnie wpisano kotwicę w postaci zachowania in-
tegralności wspólnego rynku, czyli, krótko mówiąc, 
żeby rozwój prawodawstwa socjalnego czy jakichś 
standardów socjalnych nie powodował zaburzeń dla 
wspólnego rynku, co jest oczywistą osią napięcia.

Powinienem zwrócić uwagę na to, że…
(Senator Leszek Czarnobaj: A ramy czasowe? 

W tych czy innych ramach są dyskutowane, Panie 
Ministrze?)

Filar jako proklamacja będzie przyjęty zapewne 
w najbliższych miesiącach. Proklamacja ma charakter 
polityczny i byłoby niedobrze, gdyby była interpreto-
wana przez Komisję, tą czy następną, jako jakiś śro-
dek zastępczy wobec podstawy prawnej traktatowej 
dla działań natury legislacyjnej. Według mnie takie 
ryzyko istnieje. Cały temat będzie z nami zawsze, bo 
ten temat nigdy nie zostanie, jak sądzę, zamknięty. 
Jest inicjatywa mobilności w transporcie, która ma 
silny aspekt socjalny. Delegowanych mamy dziś, tu 
i teraz… Te sprawy będą do nas wracały.

Powinienem zwrócić uwagę na to, że w ramach 
prezydencji maltańskiej zamknięto z sukcesem nego-
cjacje nad rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw 
gazu. Wypadło mi to z pamięci. To jest nowelizacja 
rozporządzenia z 2009 r., która idzie w bardzo dobrym 
kierunku, ponieważ mechanizmy wspólnej reakcji 
na ewentualny kryzys dostaw to jest rzecz kluczowa 
w szczególności dla naszej części Europy, gdzie kryzys 
dostaw jest możliwy z uwagi na niestabilność jedne-
go z partnerów handlowych w zakresie gazu. Tak że 
wzmocnienie mechanizmów w ramach tej wspólnej 
odpowiedzi jest dla nas oczywiście korzystne nie tyl-
ko z uwagi na bezpieczeństwo jako takie, ale również 
z uwagi na pozycję handlową, ponieważ odporność 
rynku gazu buduje w oczywisty sposób lepszą pozycję 
handlową tych, którzy są klientami na tym rynku.

Jeśli chodzi o Nord Stream II, to dzisiaj Unia 
Europejska będzie musiała się tą sprawą zająć – 
oprócz innych elementów, które mają bardziej bi-
lateralny wymiar – ponieważ powstała koncepcja, 
by podstawę prawną czy też reżim prawny dla Nord 
Stream II zbudować na bazie umowy międzynaro-
dowej. A więc pierwszym krokiem, jaki teraz na-
stąpi, jest uformowanie mandatu negocjacyjnego dla 
Komisji Europejskiej. Ten mandat powinien być, z na-
szego punktu widzenia, mandatem ambitnym. Krótko 
mówiąc: umowa międzynarodowa Unia-Rosja – jeżeli 
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(senator J. Czerwiński) było tak, że przez lata Komisja Europejska nie przy-
stępowała do żadnych proaktywnych działań w tej 
sprawie. Otrzymywaliśmy wręcz sprzeczne sygna-
ły od różnych komisarzy w tej dziedzinie. Dziś 
można uznać, że przy tak pasywnym stanowisku 
Komisji Europejskiej jedyne realne i istotne prze-
szkody w realizacji tej inwestycji są z jednej strony 
biznesowe – są granice gotowości poszczególnych 
inwestorów do płacenia za taką inwestycję; to jest 
przeszkoda, która, jak myślę, może być do poko-
nania – a z drugiej strony są to przeszkody natury 
politycznej, wciąż blokujące rozruch tej inwesty-
cji. W tym sensie wynegocjowanie mandatu, który 
będzie ambitny, może być kolejnym elementem 
utrudniającym realizację tego przedsięwzięcia na 
warunkach, jakich oczekuje Rosja czy też inwe-
stor rosyjski. To ma bardzo istotne znaczenie dla 
powodzenia bądź niepowodzenia tego planu. To 
nie jest tak, że inwestorzy, w szczególności z pro-
europejskiej części tego konsorcjum, są skłonni do 
płacenia jakichkolwiek pieniędzy. Oni mają swo-
ich akcjonariuszy, oni mają inne przedsięwzięcia. 
Wytyczenie jasnych reguł gry, w szczególności 
w zakresie użytkowania tej infrastruktury, będzie 
bardzo istotnie wpływało na rentowność tej inwe-
stycji. W tym sensie jest to umacnianie europej-
skiego stanowiska względem pasywności Brukseli 
wobec Nord Stream, którą obserwujemy od lat.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedź 
na pierwsze pytanie. Ja jako przedsiębiorca – przez 
wiele lat działałem w samorządzie gospodarczym – 
jestem… Te niepokoje są bardzo mocne, jeżeli chodzi 
o firmy transportowe i budowlane. Chciałbym o coś 
dopytać, Panie Ministrze, bo być może ma pan tę 
wiedzę. 

Czy Francja została, że tak powiem, wydele-
gowana, upoważniona do tego, żeby być w tych 
trudnych rozmowach przeciwko, powiedzmy sobie, 
minimum 0,5 milionowi naszych pracowników? 
To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak 
dziwnie milczą Niemcy w tej bardzo ważnej sprawie. 
Śledziłem dość szczegółowo… Ze strony niemieckiej 
nigdy nie było podobnego sygnału, jaki daje Francja.

I ostatnie pytanie. Panie Ministrze, czy Nord 
Stream II zablokowała tylko Polska, czy stoją przy 
nas inne kraje w tej sprawie? Dziękuję.

Pytanie… To jest pytanie pierwsze.
Pytanie drugie dotyczy kwestii reparacyjnych. 

Czy w prawodawstwie unijnym istnieje jakikolwiek 
styk z kwestią reparacji za II wojnę światową – któ-
rych Polska słusznie się domaga od Niemiec – czy też 
go nie ma? Czyli, mówiąc krótko: czy możemy, po-
sługując się prawem unijnym, w jakikolwiek sposób 
zwiększyć nasze szanse na uzyskanie tych reparacji, 
czy też to prawo nam te szanse zmniejsza?

Pytanie trzecie dotyczy tego, co jest wspomnia-
ne w sprawozdaniu, a mianowicie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu. No, to można traktować, 
tak jak to jest w przypadku tej wcześniej wymienio-
nej umowy, jako kolejną próbę realizacji czegoś, na 
co większość państw Unii Europejskiej właściwie 
się nie zgadza albo przynajmniej nie realizuje tego 
– mówię tu o przymusowej relokacji uchodźców – 
ale ma być to realizowane innymi narzędziami, po 
prostu innym narzędziem, które będzie wyłączone 
spod bieżącego wpływu woli państw członkow-
skich. Czy państwo widzicie to niebezpieczeństwo, 
tj. taką myśl: skoro przymusowa relokacja w obec-
nym kształcie nie wyszła, to próbujemy to zrobić 
w inny sposób?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Agencja do spraw azylu ma znacznie dłuższą 

historię niż kryzys migracyjny. Ona pełni funkcję 
pomocniczą wobec państw członkowskich, więc to 
nie zmienia reżimu prawnego, jeżeli chodzi o pewną 
swobodę państw członkowskich w zakresie tego, by 
otaczać ochroną międzynarodową osoby, które tego 
wymagają. Tak więc tutaj nie widzę jakiegoś syste-
mowego zagrożenia, chyba że doszłoby do zmiany 
mandatu tej agencji, ale do tego potrzebna jest zgoda 
wszystkich państw.

Jeżeli chodzi o styczność prawa europejskiego 
z problemem reparacji, to takiej styczności nie ma.

Jeżeli chodzi o Nord Stream, to oczywiście sta-
nem pożądanym jest, by Nord Stream nie powstał, 
ponieważ on będzie deformował konkurencję, bę-
dzie tak naprawdę uniemożliwiał realną konku-
rencję na rynku gazu, pełną konkurencję na rynku 
gazu, przynajmniej w tym pasie między Tallinem 
a Zagrzebiem do linii Łaby. To jest inwestycja 
z punktu widzenia celów unii energetycznej, celów 
systemowych Unii Europejskiej całkowicie bezsen-
sowna i sprzeczna. Dostrzegamy, że jak do tej pory 
Komisja Europejska bardzo niechętnie wykonywała 
swoje obowiązki w zakresie egzekwowania prawa 
unijnego wobec Nord Stream. Z różnych powodów 
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wielką część gospodarki i naszej wymiany w Unii 
Europejskiej, był bardzo poręcznym narzędziem, któ-
rego można było użyć jako flagowej obietnicy wybor-
czej, co dzisiaj przysparza nam kłopotów. Ponieważ 
jeżeli ktoś czyni z jakiejś sprawy flagową obietnicę 
wyborczą, to bardzo trudno jest mu później okazywać 
elastyczność w negocjacjach. To naturalne. A dzisiaj 
bardzo potrzebujemy takiej elastyczności, bo nie wy-
pracujemy bez niej rozwiązania, z którego wszyscy 
będą zadowoleni.

Postawa Niemiec w tego typu sprawach zawsze 
była dużo bardziej powściągliwa z dwóch powodów. 
Przede wszystkim gospodarka niemiecka rozwija się 
dobrze i korzysta na konkurencji, na wspólnym ryn-
ku. Jeżeli niemieckie zarządzanie gospodarcze się na 
czymś koncentruje, to właśnie na tym, by przekroczyć 
granice wspólnego rynku i pójść w kierunku peł-
nienia globalnej roli gospodarczej. Taka jest dzisiaj 
pozycja Niemiec. W związku z tym tego typu drobne 
rzeczy nikomu nie spędzają tam snu z powiek.

Milczenie w tej sprawie jest dla nas niekorzyst-
ne. W normalnych warunkach… Sądzę, że potrzeba 
okazania politycznego wsparcia dla Francji z uwagi 
na olbrzymi kryzys, z jakim mieliśmy do czynienia 
w trakcie wyborów, kiedy nad Francją został posta-
wiony znak zapytania, jeśli chodzi o przyszłość pro-
jektu europejskiego… To rodzi konieczność pewnej 
politycznej sympatii wobec aktualnego prezydenta 
Francji i nie ułatwia znalezienia naprawdę kompro-
misowego rozwiązania w tej sprawie.

Niemcy w niektórych przypadkach wspierają sta-
nowisko francuskie. Jeśli chodzi o delegowanych, 
to liczymy na to, że w ostatniej rundzie również 
z Berlinem będziemy mogli osiągnąć porozumienie. 
Chodzi o właściwy kompromis, właściwe wywarzenie 
tego, co jest, a co nie jest uzasadnione w tym ob-
szarze, ponieważ interesy gospodarki niemieckiej są 
w oczywisty sposób sprzeczne z tymi propozycjami.

Drugim elementem, poza tym, że Niemcy są w in-
nym niż my położeniu gospodarczym, jest fakt, że 
niemiecka gospodarka jest w znacznym stopniu po-
wiązana z Europą Środkową, także – to oczywiście 
nie jest kluczowe – na gruncie delegowania pracy, 
i że skutki restrykcji dla przepływu osób, przepływu 
usług będą w Niemczech w oczywisty sposób od-
czuwalne. To jest stanowisko niemieckiego biznesu.

BDA przyjęło w tej sprawie stanowisko, które 
jest dość czytelne i które mówi, żeby nie ekspery-
mentować ze wspólnym rynkiem, żeby ostrożniej 
podchodzić do nawet najbardziej szlachetnych ocze-
kiwań, takich jak ochrona pracy czy przeciwdziałania 
nadużyciom. My nie mamy żadnego problemu z tym, 
żeby mówić o przeciwdziałaniu nadużyciom na rynku 
delegowania, bo do takich dochodzi. Dochodzi do 
nadużyć w każdym aspekcie rynku pracy. Jesteśmy 
gotowi do tego, żeby międzynarodowo współpra-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

W kwestii Nord Stream II Polska jest najbardziej 
widocznym i najbardziej głośnym krajem, w szcze-
gólności jeżeli chodzi o oczekiwania wobec instytu-
cji europejskich. Nasze możliwości bezpośredniego 
blokowania tej inwestycji są ograniczone. Dużo wię-
cej do powiedzenia mają kraje, przez których strefy 
ekonomiczne, wody terytorialne ta inwestycja będzie 
przebiegała. One nie zawsze są skore do tak ofen-
sywnych działań. My mamy uzasadnione oczekiwa-
nia wobec Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, 
w szczególności w zakresie egzekwowania prawa 
europejskiego wobec tej inwestycji. Wprawdzie ta 
inwestycja w znacznej części nie przebiega przez 
strefę ekonomiczną Unii Europejskiej, ale jej sens 
ekonomiczny jest związany tylko i wyłącznie z ryn-
kiem europejskim. Tak więc nie można zakładać, że 
to jest coś, co w gruncie rzeczy jest poza tym porząd-
kiem prawnym, ponieważ cały sens tej inwestycji, 
czyli przesył gazu, jest w 100% dedykowany Unii 
Europejskiej. A więc nie ma żadnych powodów do 
tego, żeby rezygnować z egzekwowania unijnego 
prawa.

Jeśli chodzi o rolę Francji, to można powiedzieć, 
że Francja sama się delegowała, postawiła w roli…

(Senator Władysław Komarnicki: Sama?)
Sama. Myślę, że pierwotne propozycje Komisji 

Europejskiej wynikały z zupełnie szczerych dekla-
racji i zapowiedzi przewodniczącego Junckera, który 
ma zapewne właśnie takie przekonania. Biorąc pod 
uwagę jego drogę polityczną, można z całą pewnością 
stwierdzić, że zawsze był po tej stronie chadecji, która 
miała wymiar socjalny. Tak się tu jednak złożyło, że 
cała inicjatywa niejako trafiła na kalendarz wyborczy 
we Francji, gdzie szukano różnych tematów, które 
w sposób cywilizowany, nieksenofobiczny mogłyby 
rozmontować napięcie na gruncie napływu migran-
tów, także z Europy Środkowej. W tej sprawie jest 
dużo analogii do przypadku brytyjskiego. Uznano, 
że budowanie barier natury socjalnej jest bardzo cy-
wilizowaną metodą na to, by ładnie powiedzieć, że 
nam się wspólny rynek po prostu nie podoba. Jeżeli 
ktoś mówi wprost, tak jak niektórzy inni politycy 
francuscy, że mu się nie podoba wspólny rynek i że 
w ogóle jest to zły pomysł, to konkluzja jest bardzo 
przykra. Prawda? Taka, że powinniśmy się wynieść 
z tego rynku i przestać być narażeni na konkurencję 
ze strony różnych sektorów, różnych branż, różnych 
państw. Kandydaci europejscy, którzy grali kartą 
europejską, tacy jak prezydent Macron, na pewno 
nigdy nie mogliby sobie pozwolić na tak frontalny 
atak wobec procesu europejskiego. W związku z tym 
projekt, który zresztą oddziałuje na stosunkowo nie-
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(sekretarz stanu K. Szymański) dlatego że panuje opinia – mogłabym podać przykła-
dy – że osoby, które w tej chwili odwiedzają instytucje 
Unii Europejskiej, to są najczęściej pracownicy mini-
sterstw niższego szczebla, oni nie są władni do tego, 
żeby na istotnych spotkaniach podejmować decyzje, 
wszystko konsultują albo też wracają z niczym, nie 
podejmując decyzji w imieniu polskiego rządu. Nawet 
przy okazji ostatniej obecności pana ministra obrony 
narodowej, pana ministra Macierewicza na spotkaniu 
z panią Mogherini mówiło się o tym, że to serdeczne 
powitanie przez panią Mogherini spowodowane było 
tym, że pan minister Macierewicz tak rzadko się po-
jawia w instytucjach Unii Europejskiej…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator…)
Już kończę, Panie Marszałku.
…bo do tej pory wysyłał przedstawicieli niższego 

szczebla. Chciałabym, żeby się pan do tego odniósł. 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Jest naprawdę wiele opinii. Mogę je przyjąć do 

wiadomości i jednocześnie powiedzieć, że ich po 
prostu nie podzielam. Ja nie narzekam na jakiś spe-
cjalny deficyt kontaktów z przedstawicielami Unii 
Europejskiej. Myślę, że w ostatnich miesiącach i la-
tach możemy być całkowicie zadowoleni z tego, 
w jaki sposób Unia spełnia nasze oczekiwania w ta-
kich kwestiach jak Brexit, całkowicie zasadniczych. 
Przeszliśmy trudny moment przeglądu śródokresowe-
go wieloletnich ram finansowych, ostatnio wspomnia-
ne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw 
gazu całkowicie odpowiada naszym oczekiwaniom, 
decyzja w sprawie transparentności umów na rynku 
energetycznym całkowicie odpowiada naszym ocze-
kiwaniom, polskie postulaty są spełniane, więc to jest 
jakaś karykatura. Ja rozumiem, że publicystyka wy-
maga rysowania bardzo grubą kreską nawet bardzo 
drobnych detali, ale to nie wychodzi, prawda? Jeśli się 
używa markera do tego, żeby narysować coś bardziej 
skomplikowanego, to nie wychodzi, wychodzi nam po 
prostu plama. I takie opinie uznaję za taką plamę. To 
nie pomaga zrozumieć też sensu polityki europejskiej.

Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że oczy-
wiście są rzeczy, co do których mamy różnice zdań, 
a czasem konflikt interesów. Tyle że ten konflikt 
interesów w sprawach takich jak budżet, jak poli-
tyka klimatyczna, polityka energetyczna, wspólny 
rynek, zasady gry – nie mówię, że całe, to są wąskie 
obszary – ta sprzeczność interesów jest z nami od 
początku członkostwa, więc proszę tego nie wiązać 
z tym gabinetem. Wszyscy w poszczególnych latach 
– rządy SLD, Platformy Obywatelskiej i PSL, dzisiaj 
PiS – zmagają się z tym samym problemem. Unia 

cować w tym obszarze, ale nie możemy uznać, że 
nadużycia są pretekstem do tego, żeby zamykać ry-
nek. Tu też jest miejsce na porozumienie, na które 
wszyscy czekamy.

Senator Władysław Komarnicki:
Przepraszam. Panie Ministrze, informację o sta-

nowisku strony niemieckiej naprawdę warto byłoby 
nagłośnić. Bo przedsiębiorcy najbardziej się boją… Ja 
mówię o… Jestem człowiekiem pogranicza i wiem, że 
przedsiębiorcy najbardziej boją się tego, jak w takiej 
sytuacji zachowa się strona niemiecka.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jakiego pogranicza, 
Panie Senatorze?)

Polsko-niemieckiego, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Szymański: Politycznego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze! Zapewne zna pan takie 

głosy, bo czytuje pan prasę i pewnie słucha pan opinii 
niektórych specjalistów. Coraz powszechniejsze są 
opinie, że Polska w kontaktach z Unią Europejską to 
jest polityka izolacji. Ja na swój użytek nazywam to 
polityką obrażonej księżniczki, która się z wszystkimi 
pokłóciła, wszystkim nagadała, o każdym powie-
działa coś złego i w końcu została sama. Wydaje się, 
mówiąc już zupełnie poważnie, że w polityce polskiej 
brakuje nam pragmatyzmu. Padają tu porównania 
chociażby z polityką węgierską, polityką Orbána, 
który mimo że też jest dosyć mocno… też nie ma 
wielu przyjaciół w Unii Europejskiej, to w sprawach 
najważniejszych dla Węgier potrafi się z pozostałymi 
członkami Unii porozumieć i w różnych miejscach 
szuka sojuszników. Tak że chciałabym, żeby pan mi-
nister odniósł się do tych opinii, które się pojawiają, 
bo ja podzielam te opinie.

Druga rzecz. Poprosiłabym pana ministra, żeby 
pan powiedział, jakie sukcesy do tej pory, przez ostat-
nie 2 lata przyniosła nam taka polityka i jakie sukcesy 
zamierzamy osiągnąć w następnych 2 latach, jeśli 
chodzi o dbanie o interesy Polski w Unii Europejskiej.

Trzecie pytanie, które wiąże się z tym, co po-
wiedziałam, dotyczy zachowania lub obecności 
przedstawicieli rządu, czyli polskich ministrów, na 
spotkaniach z przedstawicielami Unii Europejskiej, 
w kontaktach z europejskimi komisarzami itd. Pytam, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) nansowych. To nie był łatwy proces. Wszyscy, którzy 
przeszli ten proces w poszczególnych perspektywach, 
wiedzą, że to nie jest proces łatwy i oczywisty. My 
mamy to za sobą. Wspomniałem też o przynajmniej 
2 procesach legislacyjnych, które za naszych czasów 
się zakończyły, w pełni odpowiadając naszym oczeki-
waniom. Chodzi o decyzję o transparentności umów 
gazowych i rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw 
gazu. Takich rzeczy jest więcej, więc nie widzę tutaj 
żadnej jakościowej zmiany, jeżeli chodzi o recepcję 
polskiego punktu widzenia w Unii. Jeśli zaś mamy 
do czynienia z kolizjami – nie ma co ukrywać, że są 
takie kolizje – to są to kolizje, które trwają od samego 
początku naszego członkostwa. Tu się nic nie zmie-
ni, ponieważ one wynikają z immanentnych różnic 
związanych z naszym położeniem geopolitycznym, 
stanem naszej gospodarki i tym, gdzie widzimy prze-
wagi konkurencyjne. I to daje takie efekty, o jakich 
wspomniałem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak pan zapewne pamięta, jestem 

już drugą kadencję przewodniczącym senackiej gru-
py do spraw przyjaźni polsko-francuskiej i dlatego 
Francja i stosunki z Francją bardzo leżą mi na sercu. 

Chciałbym zapytać, kto jest za to odpowiedzialny. 
Jak to się stało, że we Francji, jednej z głównych sił 
w Unii Europejskiej, w tak kluczowym momencie, 
o którym pan tutaj dzisiaj mówił, tzn. kiedy powsta-
wały, zapewne – jak słusznie pan zauważył – na bazie 
pewnych wewnętrznych, podporządkowanych wybo-
rom interesów… Dlaczego pomimo tak skomplikowa-
nej sytuacji we Francji przez ponad rok nie było am-
basadora? Dlaczego po tak wybitnym przedstawicielu, 
jakim był pan Orłowski, i po bardzo wybitnym am-
basadorze, który sprawdził się w paru krajach, panu 
Byrcie, w tak kluczowym momencie – pytam też o to, 
kto jest za to odpowiedzialny – nie było osoby kompe-
tentnej na tyle, żeby nas tam reprezentować, tak aby 
przynajmniej w tym zakresie nie było luki powstałej 
absolutnie z winy MSZ? I chciałbym zapytać z całym 
szacunkiem dla pana ambasadora Młynarskiego, jak 
to jest, że właśnie w kraju tak kluczowym dla naszych 
stosunków z Unią Europejską został powołany amba-
sador, dla którego jest to w ogóle pierwsza placówka. 
Nie ujmuję inteligencji i wiedzy, no ale jest jeszcze 
doświadczenie. W tak skomplikowanej sytuacji przez 
ponad rok nie mamy przedstawiciela, a w tej chwili 

Europejska wbrew deklaracjom jest miejscem, gdzie 
ścierają się interesy, czasami coraz bardziej kolizyjne, 
i na to nie należy się obrażać. Po prostu trzeba znaleźć 
dla siebie rolę, swój sposób ekspresji i nic więcej. Nic 
nadzwyczajnego w tej sprawie się nie wydarzyło.

Jeśli chodzi o uwagi co do stopnia reprezentacji, to 
powiem, że jest mi bardzo trudno się do tego odnosić, 
ponieważ zostało to bardzo ogólnie powiedziane. Jest 
prawdą, że w Unii Europejskiej toczy się proces poli-
tyczny i regulacyjny na bardzo różnych poziomach, 
więc czasami jest potrzebny minister, czasami jest 
potrzebny wiceminister, a czasami dyrektor departa-
mentu. W tym też nie ma nic nadzwyczajnego. Akurat 
wymieniła pani osobę, co do której władczości w pol-
skim rządzie chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. 
Mam na myśli ministra Macierewicza. Jego rzadsza 
bytność, rzadsza obecność w Unii Europejskiej nie 
wynika z jego własnej woli, tylko z faktu, że mini-
strowie obrony spotykają się bardzo rzadko, tylko 
przy okazji specyficznego formatu Rady do Spraw 
Zagranicznych. Szefowie dyplomacji spotykają się 
częściej w tym obszarze. Dzisiaj jest to bardziej wy-
magane z uwagi na to, że przygotowujemy się do 
współpracy ustrukturyzowanej, do PESCO, niemniej 
jednak ja nie widzę tutaj żadnej oczywistości. Widzę 
natomiast impet publicystyczny osób formułujących 
te opinie, które w moim przekonaniu są jednak dość 
mocno oddalone od prawdy, choć może spełniają ja-
kieś inne zadania. Może są one w inny sposób…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja pytałam 
o sukcesy jeszcze.)

Słucham?
(Senator Barbara Zdrojewska: To było pytanie 

zadane pod pana. Proszę wymienić sukcesy z ostat-
nich 2 lat.)

Wspomniałem, że jesteśmy…
(Senator Barbara Zdrojewska: Bo chyba nie mó-

wimy o Brexicie, że to był polski sukces. To w ogóle 
nie był sukces.)

Ja już trochę mówiłem na temat tego, na czym 
polegają polskie interesy, jeżeli chodzi o Brexit. 
Prawda? Naszym interesem było to, żeby skutecznie 
przeciwdziałać temu procesowi. I w tej sprawie z Unią 
– z Unią, a nie z Wielką Brytanią, bo to jest inny temat 
– znaleźliśmy wspólny mianownik, bardzo dobrze 
wyważony wspólny mianownik. No i później, co dużo 
ważniejsze, znaleźliśmy z Unią wspólny język, jeżeli 
chodzi o przebieg i organizację negocjacji. To jest 
bardzo ważne z polskiego punktu widzenia. Myślę, że 
to jest jedna z takich dużych spraw, która jest oczywi-
stym sukcesem. Możemy celebrować jedność opinii 
Brukseli i Warszawy wbrew tym karykaturalnym 
obrazkom, które czasami widzimy. Wspomniałem 
o średniookresowym przeglądzie wieloletnich ram fi-
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(senator A. Pociej) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Jakość powietrza w polskich miastach nie jest 
związana z systemem produkcji energii. System pro-
dukcji energii od bardzo wielu lat, także w Polsce, jest 
objęty bardzo ostrymi normami środowiskowymi, 
jeżeli chodzi o wyłapywanie wszelkich zanieczysz-
czeń, które są związane również ze spalaniem węgla, 
z wyjątkiem CO2, bo tego się nie wyłapuje. Ale jeże-
li chodzi o wszystkie rzeczy, które są szkodliwe ze 
zdrowotnego punktu widzenia, one spełniają unijne, 
bardzo wysokie, bardzo wyśrubowane i bardzo drogie 
standardy. Jakość powietrza w Polsce… niska jakość 
powietrza w Polsce jest związana z innymi procesa-
mi i temu służy cała polityka antysmogowa, której 
patronuje premier Morawiecki, który nie tylko za-
projektował pakiet rozwiązań razem z Ministerstwem 
Środowiska w zakresie polityki poprawy jakości 
powietrza, ale również – wydaje mi się, że to była 
kwestia ostatnich dni – zabezpieczył pieniądze na 
realizację tego celu zarówno w zakresie poprawy ja-
kości paliw, które są spalane w szczególności przez 
obywateli, gospodarstwa domowe, jak i w zakresie 
technologii używanej do tego. Tak więc jest to sprawa 
naszej odpowiedzialności. Ale ta nazwa faktycznie 
może być myląca… „Czysta energia dla Europy” to 
jest nazwa marketingowa pakietu zimowego – w su-
mie to też jest nazwa marketingowa – czyli kilku 
projektów, które w niektórych obszarach są zgod-
ne z polskimi oczekiwaniami i ewolucją polskiego 
systemu energetycznego, a w kilku są krytycznie 
niezgodne. Ten krytycznie niezgodny aspekt to jest 
oczywiście standard technologiczny dla stosowania 
rynku mocy. Polska akurat jest krajem, który właśnie 
kształtuje rynek mocy jako element odbudowy zdol-
ności inwestycyjnych w energetyce. To jest ten instru-
ment, który wybraliśmy jako właściwy instrument, 
więc jest to dla nas dość krytyczna kwestia. Drugą 
sprawą jest sposób zarządzania strefami, regionalnym 
rynkiem energii i budowaniem regionalnego rynku 
energii. Tutaj z bardzo wieloma państwami, włącz-
nie chociażby z Niemcami przedstawiamy poprawki 
– to jest wciąż we wczesnej fazie – które zmierzają 
do tego, aby jednak zachować większą kontrolę nad 
tym, w jaki sposób jest kształtowany rynek energii. 
Ze społecznego punktu widzenia najważniejszym 
aspektem jest oczywiście kształtowanie cen. Ale to 
nie jest jedyny aspekt, który nas interesuje. To są 2 
na pewno kluczowe wątki tego bardzo obszernego 
pakietu, które są dzisiaj przedmiotem pewnego na-
pięcia wewnątrz Unii. Oczywiście to napięcie jest 
generowane przez kilka państw, tzn. przynajmniej 
kilka państw ma wątpliwości co do takiego sposobu 
zarządzania rynkiem.

jest osoba, o której tak naprawdę nie wiemy, czy ma 
zdolności dyplomatyczne, czy ich nie ma.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Dobra wiadomość jest taka, że ambasador Polski 

w Paryżu urzęduje i zyskał pozytywną opinię ze 
strony parlamentu, więc rozumiem, że to jest przy-
najmniej jakaś podstawowa rękojmia jego przy-
gotowania do tej funkcji. Co do zasady MSZ nie 
komentuje kwestii personalnych. Trudno, żebym 
się wdawał w tego typu kwestie, w tego typu roz-
ważania personalne. W szczególności dotyczy to 
mnie, ponieważ odpowiadam za kwestie dotyczące 
Unii Europejskiej, a nie za tą kwestię, którą pan 
podniósł. Ale zasadą ogólną jest niekomentowanie 
kwestii personalnych. Zwróciłbym uwagę na to, że 
ambasador już urzęduje w Paryżu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czarnobaj po raz kolejny.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeśli można, 
chciałbym prosić o trochę informacji na temat pa-
kietu związanego z projektem „Czysta energia dla 
Europejczyków”. Jak wiemy, polskie powietrze, ge-
neralnie rzecz biorąc, należy do jednych z gorszych 
w Europie. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych, jeśli 
chodzi o atmosferę, miast UE chyba 26 miast leży 
w Polsce…

(Wicemarszałek Adam Bielan: 33, Panie Senatorze.)
Nawet 33. O! Więc jest to dla Polski na pewno pro-

blem, który z punktu widzenia zdrowotnego należy 
rozwiązywać. Ale oczywiście z drugiej strony jest 
kwestia szybkiego przestawienia, jak szybkiego… 

Głównie mnie interesuje, Panie Ministrze, 
czy toczą się na ten temat rozmowy i czy mamy 
tutaj sojuszników. Czy istnieje jakaś możliwość 
w tym zakresie, jeśli chodzi o kopertę finansową? 
Bo wiadomo, że to będzie kosztowało olbrzymie 
pieniądze w jakiejś perspektywie. Czy mamy na 
to jakiekolwiek szanse i jak w ogóle wygląda ten 
problem z punktu widzenia relacji Polska – Unia 
Europejska, Komisja Europejska? Jak my w tym 
zakresie jesteśmy postrzegani? Czy zostajemy sami 
plus żądania, czy możemy liczyć na pomoc w tym 
zakresie?
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te państwa krytykowane są za to, że mają taki wiek 
emerytalny? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Pierwotnym źródłem napięcia wokół kwestii 

wieku emerytalnego była ustawa o ustroju sądów 
powszechnych, w której wobec sędziów, w przy-
padku przejścia w stan spoczynku, wprowadzono 
wiek zbieżny z powszechnie obowiązującym wie-
kiem emerytalnym. Bardzo trudno tutaj postawić 
zarzut dyskryminacji, ponieważ to jest ujednolicenie 
wieku, w którym można przejść w stan spoczyn-
ku, z wiekiem emerytalnym, jaki od 1 października 
będzie powszechnie obowiązujący w Polsce. Myślę, 
że mogło tutaj dojść do jakiegoś nieporozumienia. 
Unia Europejska czy Komisja Europejska nie zabiera 
w głosu w sprawie – tak mi się wydaje; być może coś 
mi umknęło – samego wieku emerytalnego takiego 
lub innego, który może być kształtowany zgodnie 
z polityką społeczną państwa. Napięcie, które się 
wytworzyło, dotyczy rozróżnienia wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn. Polska pod tym względem 
rzeczywiście jest chyba jedynym państwem, które 
przywróciło to rozróżnienie – zgodnie z zapowie-
dzią partii rządzącej, że skutki tzw. reformy 67 będą 
odwrócone. To jest jedyny poruszany w tej sprawie 
wątek. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby on nie roz-
lewał się politycznie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Pozytywne są 
opinie co do…)

Rozumiem taką opinię, słyszałem taką opinię już 
wcześniej. Tylko ten wątek budzi jakieś napięcie. On 
będzie wyjaśniany.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Ja mam do pana 

ministra prośbę. W pewnym sensie wypuszczacie 
dżinna z butelki, wspominając o reparacjach wojen-
nych. I zaraz się pojawia jakiś nieodpowiedzialny 
człowiek, który oddaje Szczecin Niemcom. Dla przy-
pomnienia – jestem senatorem ze Szczecina i Polic. 
Nie byłoby to nic dziwnego, bo jest wolność słowa 
w naszym kraju… Tylko że ten człowiek jest częstym 
gościem w telewizji rządowej, w telewizji publicznej, 
gdzie jest szczególnie hołubiony przez jednego z re-
daktorów, bodajże Rachonia. Wydaje się, że jedynym, 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jedno spo-
strzeżenie, jeśli pan minister pozwoli. Niska emisja… 
Emisja z transportu ma zapewne duży wpływ na ja-
kość powietrza, ale chcę pana ministra zapewnić, że 
spalanie węgla w elektrociepłowniach, spalanie węgla 
przy produkcji energii elektrycznej w tzw. średnich 
elektrowniach ma również olbrzymi wpływ na jakość 
powietrza w Polsce. To tylko gwoli ewentualnego 
sporu… Bo pan powiedział, że to jest zupełnie inny 
problem. To również ma olbrzymi wpływ na jakość 
powietrza w Polsce.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Ale na pewno to nie jest czynnik decydujący. 

Wszystkie te instalacje są objęte naprawdę wyso-
kimi rygorami środowiskowymi Unii Europejskiej, 
wszystkie te instalacje musiały w ostatnich latach 
poczynić bardzo duże wydatki w tym obszarze, by 
uniemożliwić przedostawanie się do atmosfery tego 
typu skutków ubocznych spalania węgla. Myślę, że 
co do elementów decydujących o jakości powietrza, 
w szczególności w miastach, mamy pełną jasność – 
to jest konsekwencja braku przez bardzo długi czas 
polityki antysmogowej. To się zmienia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To się zmienia. A pana senatora chcę poinformo-

wać, że w listopadzie odbędzie się konferencja z bur-
mistrzami tych 33 miast…

(Senator Leszek Czarnobaj: Kiedy?)
W listopadzie, pod patronatem pana marszałka 

Karczewskiego. Zapraszamy do udziału.
Pan senator Golba.

Senator Mieczysław Golba:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Nasza praca po-

lega… Przede wszystkim pracujemy w terenie, 
spotykamy się z Polkami, z Polakami. Jak wiado-
mo, od 1 października zmieniamy wiek emerytalny. 
W związku z tym widać, powiedziałbym, pewną kry-
tykę naszego państwa ze strony Brukseli, ze strony 
Komisji Europejskiej. Mieszkańcy nas pytają, dlacze-
go Polska jest tak krytykowana ze strony Brukseli. 

Moje pytanie brzmi następująco: czy inne kraje 
również są krytykowane za takie decyzje, za ten krót-
szy wiek emerytalny? Np. w Belgii po 35 latach moż-
na wejść w wiek emerytalny. Holandia, Portugalia, 
a nawet Francja… Tam ten wiek wynosi 62 lata. Czy 
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(senator T. Grodzki) ściami co do efektywności polityki sankcyjnej Unii 
Europejskiej. Trzeba jednak zauważyć i docenić fakt, 
że premier Borisow, podobnie jak inni przywódcy 
naszego regionu, którzy mają sceptyczny stosunek 
do sankcji, nigdy nie doprowadził do załamania jed-
nomyślności Unii Europejskiej w tej sprawie. I to 
jest jedyne, czego oczekujemy od naszych bliższych 
i dalszych przyjaciół w Unii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator przewodniczący Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie do pana jako do 

ministra spraw zagranicznych dotyczące opinii pana 
ministra, jak z punktu widzenia Unii Europejskiej 
postrzegana jest Polska w kontekście pewnych decy-
zji. Czy to nie godzi w nasz narodowy interes? Jak 
z punktu widzenia pana ministra wygląda pozycjo-
nowanie np. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie wycinki drzew w puszczy, 
wielka awantura na całą Europę, w której według 
mnie tracimy dobrą opinię? A z drugiej strony chcemy 
budować hub gazowy. Czy z punktu widzenia dyplo-
macji my nie powinniśmy się skupiać na pewnych 
ważnych kwestiach, a te mniej ważne jednak starać 
się w pewnych momentach zatrzymywać? Czy nie jest 
dla nas ważniejszy hub gazowy niż wycinka puszczy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Jedna sprawa z drugą nie ma żadnego związku, 
bo to, czy Polska będzie hubem gazowym czy też nie, 
zależy od powodzenia projektu Baltic Pipe. I w tym 
projekcie wszystko dzieje się jak najlepiej, pod kątem 
relacji z Unią Europejską, która ma pewien wpływ 
na ten projekt, ale przede wszystkim pod kątem na-
szych relacji z Norwegią i Danią, które mają bardzo 
kluczowe znaczenie dla tego przedsięwzięcia. To, czy 
będziemy hubem, zależy również od rozwoju LNG. 
Tak więc nie ma to żadnego związku z jakąś utarczką, 
jakimś konfliktem opinii prawnych w jednej z dzie-
siątek spraw, które się dzieją przed Trybunałem. Nie 
przeceniałbym znaczenia spraw tego typu. Jak mówi-
łem, minister Szyszko nigdy nie stanął na stanowisku, 
że nie chce respektować postanowień Trybunału. On 
rozumie je inaczej i przedstawia swoje racje prawne 
we właściwych procedurach, nic więcej. Tutaj nic 
nadzwyczajnego się dziś nie wydarzyło.

który zabrał głos w tej sprawie, i to raczej lokalnie, 
był pan marszałek Brudziński, który powiedział, że 
tej osobie się bełta w głowie od nadmiaru yerba mate. 
Wydaje się, że rząd polski powinien jednoznacznie 
zareagować na tego typu głupoty, dlatego że ma 
miejsce w tej chwili końcówka kampanii wyborczej 
w Niemczech i przynajmniej w okręgach okołosz-
czecińskich Alternative für Deutschland, czyli partia 
skrajnie prawicowa, podnosi… Rozmawiałem z jed-
nym z jej przedstawicieli osobiście. On mówił tak: 
wyście zabrali nam ziemie, to proszę nam je oddać, 
my wam wtedy zapłacimy reparacje. A wam zabrali 
ziemie Rosjanie. Dlaczego nie zwracacie się do nich 
z prośbą o oddanie tych ziem? Robi się awantura, 
która jest typowym przykładem tego, że kto sieje 
wiatr, zbiera burze. Sądzę, że resort powinien na to 
w odpowiedni, dyplomatyczny sposób jakoś zareago-
wać. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Nie, mam całkowicie odmienne zdanie. Z całym 

należnym szacunkiem dla jednego czy drugiego re-
daktora rząd ani resort nie może wypowiadać się 
odnośnie do opinii publicystycznych wyrażonych 
w jakimś programie telewizyjnym…

(Senator Tomasz Grodzki: Poprzez telewizję teraz 
mówi rząd.)

…albo do oceny tego, co… Nie ma to żadnego 
znaczenia z punktu widzenia polityki państwa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, czy to prawda, że w czasie wi-

zyty pani premier w Bułgarii premier Bułgarii Bojko 
Borisow stwierdził, że jest przeciwny sankcjom na-
łożonym na Rosję?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Premier Bojko Borisow zachowuje sceptyczny 

stosunek do sankcji wobec Rosji od lat i miesięcy, 
nie od wczoraj. Ta sprawa była na marginesie konfe-
rencji prasowej. Nie jest jedynym premierem, który 
zachowuje taki stosunek i dzieli się swoimi wątpliwo-



31

47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

ją się pewne interesy. Pewnie lepiej od nas wszystkich 
tutaj zebranych wie pan, na czym polega dyplomacja: 
jeżeli na stole leży 10 czy 20 problemów i pojawia się 
15 kolejnych, to żeby te kolejne rozwiązać, w tych 
najważniejszych sprawach nic się nie robi. Nie do 
końca jestem usatysfakcjonowany pana odpowiedzią 
w tym zakresie.

Chciałbym też o coś zapytać. Grecja i Włochy 
w zakresie uchodźców są w takiej sytuacji, w jakiej 
są, nie ze swojej winy. Możemy się spierać co to tego, 
czy jest to wina bardziej francuska czy niemiecka, ale 
akurat Włochy i Grecja są tutaj Bogu ducha winne.

Miałem okazję być w Grecji. Na forum Rady 
Europy spotykam się z parlamentarzystami włoskimi. 
Przyjmując nasz punkt widzenia… Przyjmując nawet 
punkt widzenia MSZ co do relokacji… Tam panuje 
dosyć daleko idąca złość w stosunku do naszej po-
stawy, która jest zaprzeczeniem pewnej europejskiej 
solidarności wewnątrz Unii Europejskiej.

I chciałbym w tym kontekście o coś zapytać. Co 
robi nasza dyplomacja, żeby rozmawiać na ten temat 
z Grecją oraz Włochami i łagodzić sytuację? Czy 
w ostatnim okresie poczynili państwo jakieś kroki? 
To po pierwsze.

Po drugie. Jakie ewentualnie inicjatywy MSZ 
przedsięwziął bądź w jakich inicjatywach partycypu-
je? Chodzi o inicjatywy, które mogłyby doprowadzić 
do zablokowania bądź udzielenia pomocy w zablo-
kowaniu emigracji. Z jednej strony zniknięcie, że 
tak powiem, Libii jako państwa… Nie mam żadnych 
wątpliwości co do tego, że to jest główny problem 
w przypadku Włoch. Dodatkowo zachowanie władz 
tureckich, które przepuściły w stronę Grecji tak ol-
brzymią liczbę migrantów, również jest problemem. 
A ja tymczasem widzę na forum europejskim, że 
polscy parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości 
głosują razem z Turcją, tzn. są w mniejszości, która 
głosuje za Turcją we wszystkich sprawach czy proble-
mach, również dotyczących praw człowieka w Turcji. 
Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Myślę, że Unia Europejska musiała stworzyć 

i stworzyła mechanizmy, które tak naprawdę zmu-
szają wszystkich do tego, żeby w żadnym wypadku 
nie przenosić napięć z jednej sprawy na drugą. Gdyby 
ten mechanizm nie działał i gdybyśmy łatwo przeno-
sili napięcia ze sprawy A na sprawę B, C i D, to Unia 
Europejska by stanęła w jedną noc. Nie bylibyśmy 
w stanie procedować nad, po pierwsze, kwestiami 
politycznymi, po drugie, legislacyjnymi, gdybyśmy 
z taką łatwością przerzucali dalej swoją złość, którą 
w określonym momencie każdy przeżywa. Ja też bym 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, obserwowałem wystąpienie pre-

zydenta Ameryki, Trumpa, i wymienił on 2 kraje, 
jeżeli chodzi o embargo. No, wiadomo, że Koreę 
Północną, ale też Iran. My jesteśmy w grupie par-
lamentarnej polsko-irańskiej, mamy jakieś stosunki 
na dzień dzisiejszy, są nawet próby odwiedzania się 
2 stron. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o MSZ? Czy 
podzielacie państwo opinię, którą wygłosił na forum 
ONZ prezydent Ameryki, nasz przyjaciel?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
W tej sprawie muszą państwo poprosić o opinię 

ministra Magierowskiego, który, że tak powiem, od-
powiada za tę część świata. Ja nie mogę wypowiadać 
się w kwestiach, za które nie odpowiadam w MSZ, 
więc wstrzymam się od wygłaszania jakichkolwiek 
mądrości w tej sprawie.

(Senator Władysław Komarnicki: Wiem, Panie 
Ministrze, że pan ma największą wiedzę w tym mi-
nisterstwie. Dziękuję.)

(Senator Leszek Czarnobaj: W przerwie zapytasz.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja bym chciał przypomnieć, nad jakim punktem 

obradujemy. To jest informacja dla Sejmu i Senatu 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej…

(Senator Władysław Komarnicki: Pamiętam, Panie 
Marszałku. Doskonale pamiętam.)

…w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń 
– czerwiec 2017 r.

Chciałbym również przypomnieć, że planujemy 
dokończenie obrad bądź w sobotę, bądź we wtorek, 
bo na pewno nie skończymy do jutra.

Pan senator Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym nawiązać do od-

powiedzi, której udzielił pan panu senatorowi 
Stanisławkowi.

Stwierdził pan, że pewne rzeczy są rozdzielne i że 
jedne sprawy nie wpływają na drugie. No, to nie jest 
tak. Wcześniej mówił pan o tym, w jaki sposób ściera-
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(sekretarz stanu K. Szymański) polityczne różnymi innymi środkami, które powin-
ny być nazywane europejską solidarnością. To, że 
wokół tego narosło bardzo duże polityczne napięcie, 
wynika z pewnej logiki politycznej. To jest poniekąd 
zrozumiałe, nie chcę na to się obrażać, ale byłoby 
lepiej dla nas wszystkich, gdybyśmy z tego napięcia 
politycznego, powiedzmy, po prostu zeszli i przyjęli 
rozwiązania, które działają.

Poniekąd jest tak, że rozwiązania alokacyjne czy 
relokacyjne nikomu nie ulżyły i nawet gdyby były 
wykonane w 100%, to nadal by nikomu nie ulżyły. 
Z kolei porozumienie z Turcją, potencjalne porozu-
mienie z Libią, kiedy tam faktycznie dojdzie do ja-
kiejś rekonstrukcji władzy – w tej sprawie bardzo 
wiele dobrego robi prezydent Macron – to są poro-
zumienia, które przyniosą ulgę. To są rozwiązania, 
które dadzą Europie poczucie, że odtwarzamy czy 
przywracamy kontrolę nad własnym losem w tej 
trudnej sprawie, której społeczne konsekwencje są 
nieobliczalne. A zgodnie z logiką wolnego dyskursu 
demokratycznego różni ludzie różne rzeczy opowia-
dają na temat tego migracyjnego i byłoby dobrze, 
gdyby takich powodów nie było. Tak więc myślę, 
że to przesłanie jest w miarę jasne i w miarę logicz-
ne. I myślę, że ono, w spokojnych warunkach, jest 
rozumiane. Polityka ma swoje prawa, więc pewnie 
będziemy spotykali się z pewnymi emocjami przez 
dłuższy czas, ale cały czas oferujemy pragmatyczny 
kompromis w tej sprawie. On by mógł być podstawą 
do tego, żeby zreformować europejski system azylo-
wy w taki sposób, aby wszyscy wychodzili zadowo-
leni z sali obrad. I to jest głównym, jak sądzę, celem 
procesu europejskiego – to, żeby z sali obrad wszyscy 
wychodzili zadowoleni, a nie tylko część.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Nie ukrywam, że to będą pytania, a nie zarzuty 

pełne wątpliwości.
Panie Ministrze, co jest prawdą? Czy to, co pan 

mówi, że w Unii Europejskiej jest konflikt interesów, 
czy to, co mówią pańscy koledzy, przede wszystkim 
ministrowie, że tam jest gra urzędników, którzy dyk-
tują, narzucają, aresztują, nakładają kary?

Drugie pytanie: co jest polską racją stanu na dzi-
siaj? Czy to żelazna kurtyna na Bugu, z konsekwen-
cjami gospodarczymi, wydatkiem 200 miliardów zł 
na zamówienia, które będzie realizował prezydent 
Trump, i z filozofią, że każde państwo może robić 
to, co chce, i jak uważa? Czy to wierność traktatowi 
lizbońskiemu Unii Europejskiej, jako alternatywa? 
Czy też jest to trzecie rozwiązanie, wciąż jeszcze 

mógł się dzielić, gdybym był bardziej emocjonalną 
osobą, różnymi swoimi złymi emocjami, mógłbym 
mówić, co mnie złości u jednego czy drugiego przy-
wódcy w Unii. Tylko że to nie ma żadnego sensu. 
Złość szkodzi, przechowywanie tego typu emocji 
szkodzi. Jeżeli zaczniemy przenosić nasze napię-
cia, te, które mamy z jedną czy drugą stolicą albo 
nawet z Brukselą, na inne sprawy, to po prostu to 
wszystko stanie. I myślę, że każdy odpowiedzialny 
polityk w Unii rozumie, że należy się wystrzegać 
tego, bo to jest bardzo zły model, który przyniesie 
tylko i wyłącznie szkody. Tylko i wyłącznie szkody. 
To znaczy musimy się trzymać jasno jednej sprawy 
i dbać o to, żeby ona nie infekowała innych spraw, 
ponieważ w każdej sprawie potrzebujemy siebie na-
wzajem. I jeżeli nawet w jakiejś sprawie dochodzi do 
napięcia i jakiejś negocjacyjnej pauzy, to nie powin-
no wstrzymywać procesu politycznego całej Unii. 
Polska się zachowuje zgodnie z tą regułą. Zachęcamy 
wszystkich innych, także tych, którzy się złoszczą 
jednego czy drugiego dnia, żeby też przestrzegali tej 
złotej zasady.

Jeśli chodzi o Włochy i Grecję, to myślę, że dzie-
siąt razy, na różnych forach, padała bardzo jasna i nie-
konfrontacyjna polska opinia w tej sprawie. My przy-
znajemy, że z uwagi na okoliczności i doświadczenia 
historyczne, społeczną opinię, która też nie bierze się 
znikąd, nie jesteśmy w stanie podjąć się jakiegokol-
wiek podziału uchodźców z Bliskiego Wschodu. Ale, 
biorąc pod uwagę… Ten kryzys bezpośrednio nie 
dotyka nas w żaden sposób, ale mimo to jesteśmy go-
towi do brania udziału w europejskich rozwiązaniach 
we wszystkich innych dziedzinach. To jest powód, 
dla którego przede wszystkim doprowadziliśmy do 
wzrostu nakładów na pomoc humanitarną w tamtej 
części świata. To jest powód, dla którego ochoczo 
zgodziliśmy się na to, by ukształtować porozumienie 
z Turcją, które również nie jest bezpłatne, które rów-
nież wymaga składek z polskiego budżetu. To nie jest 
całkowicie oczywiste, że polski budżet musi być ob-
ciążany takimi kosztami, ponieważ mamy inne swoje 
potrzeby, które są, że tak powiem, znacznie bliższe 
ciału. Ale, jak sadzę, nie ma kontrowersji w tej spra-
wie, że Polska powinna zachowywać się w tej sprawie 
proaktywnie. W ostatnich tygodniach minister obrony 
narodowej zwiększył zaangażowanie Polski w ope-
rację „Sophia” na Morzu Śródziemnym. W ostatnich 
miesiącach minister spraw wewnętrznych zwiększył – 
to jest permanentny proces – zaangażowanie polskiej 
policji i pograniczników na tych odcinkach granicy 
zewnętrznej, które nie są nasze, za które nie odpowia-
damy bezpośrednio. I jesteśmy skłonni do tego, żeby 
dalej budować ten model polityki, żeby kompensować 
tę swoją niezdolność, niechęć czy też inne stanowisko 
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: Nie, nie. Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości, który ma…)

Teraz mówiłem o Komisji, zaraz przejdę do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie ma 
takiego postanowienia ani orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które byłoby 
lekceważone przez Polskę. W jednej sprawie, która 
koncentruje państwa uwagę, jak również uwagę opi-
nii publicznej, mamy do czynienia z innym – tylko 
i wyłącznie – rozumieniem klauzuli bezpieczeństwa. 
Nikt nigdy w imieniu polskiego rządu nie powiedział, 
że nie mamy gotowości do tego, żeby wykonywać po-
stanowienia i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu, to Polska bardzo moc-
no poprawiła w ostatnich latach implementowanie 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu. One mają specyficzny, trochę inny 
charakter, tj. w znacznej części dotyczą opiesza-
łości sądów – co jest, jak państwo wiedzą, jedną 
z głównych przesłanek reformy wymiaru sprawie-
dliwości w Polsce, także reformy ustrojowej sądów 
powszechnych. A więc możemy mieć nadzieję – 
tak, nadzieję, nie mówię, że pewność, ale na pewno 
możemy mieć nadzieję – że ten problem, z którym 
Polska najintensywniej się zmaga, czyli problem 
skutecznych skarg i wyroków związanych z opie-
szałością urzędów i sądów powszechnych w Polsce 
będzie po prostu znikał.

(Senator Jan Rulewski: A poprzednie pytania?)
Pytanie o żelazną kurtynę na Bugu… Przyznam, 

że tego nie rozumiem.
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator 

Czarnobaj…)

Senator Jan Rulewski:
Nie, nie, Panie Marszałku, jak ktoś nie rozumie, 

to trzeba pozwolić mu zrozumieć – taka jest…
Chodzi o to, że Polska wybiera w tej chwili kie-

runek polityczny, strategiczny. To może być budo-
wanie kurtyny stalowej, a właściwie rakietowej, na 
linii Bugu, co jest skierowane nie tylko… no, przede 
wszystkim przeciwko Rosji. I niejako jest to alterna-
tywa wobec integracji czy wzmacniania integracji 
europejskiej – wraz oczywiście z budowaniem pla-
nów obronnych, etc., etc., z konsekwencjami gospo-
darczymi, zamówieniami, licencjami, zakupami… 
I trzecie rozwiązanie, które podpowiada raczej pani 
premier Szydło, tzn. że Polska… że Europa wymaga 
nowego rozdania kart, że ma ona być narodowa, inna 
niż obecna urzędnicza, dyktująca, nakładająca kary. 
I domagamy się… To są słowa w dyskusji o nowym 
kształcie Europy.

lansowane, że Europa wymaga nowego rozdania kart, 
nowego układu, co podkreśla w szczególności rząd? 
Dziękuję…

A, i trzecie pytanie. Polska partycypuje we 
wszystkich organach Unii, w Komisji Europejskiej, 
w Parlamencie i w Trybunale w Strasburgu. Dlaczego 
więc Polska, która to podkreśla i uznaje, nie chce sza-
nować tych 3 instytucji, wyroków czy orzeczeń, opinii 
tych 3 instytucji, odrzucając a priori ich brzmienie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Jakich instytucji?)

No, chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w Strasburgu, Komisję Europejską i Parlament 
Europejski, które w tej sprawie są jednomyślne.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Te instytucje mają bardzo różne natury. Parlament 

Europejski jest ciałem politycznym…
(Senator Jan Rulewski: To wiem.)
…i trudno oczekiwać, że Parlament Europejski 

będzie dyktował warunki prac legislacyjnych pol-
skiemu Sejmowi i polskiemu Senatowi. My – przy 
całym szacunku wobec Parlamentu Europejskiego 
– nie przyjmujemy takiego ułożenia relacji instytucjo-
nalnych. Parlament Europejski ma prawo wygłaszać 
opinie polityczne, ale to nie oznacza, że jakiekolwiek 
państwo członkowskie ma obowiązek podążania za 
takimi lub innymi radami czy opiniami, które przed-
stawiają politycy w Parlamencie Europejskim.

Komisja Europejska. W tym przypadku też trud-
no mówić o wyrokach. Komisja Europejska jest 
ciałem wykonawczym Unii Europejskiej, naszym 
ciałem wykonawczym, a więc jedyne, czego oczeku-
jemy, to oczywiście równe stosowanie prawa. Jeżeli 
jest bardzo duże przekonanie Komisji Europejskiej 
co do tego, żeby np. skupiać się na regułach pomo-
cy publicznej w Bułgarii, Polsce albo Niemczech, 
to mamy prawo oczekiwać, że z równym zaanga-
żowaniem Komisja Europejska będzie stosowała 
prawo wobec takich inicjatyw jak Nord Stream II. 
Nie wiem, czy wynika to z takiej lub innej pracy 
urzędników, z takiej lub innej kreatywności urzęd-
ników, czy z jakichś poważniejszych przesłanek, 
ale z całą pewnością roli urzędników akurat w pro-
cesie unijnym, w Unii Europejskiej, nie należy nie 
doceniać. Myślę, że czasami wyobraźnia polityczna 
byłaby cenniejszą wskazówką niż takie bardzo ra-
chityczne, pasywne, proceduralne podchodzenie do 
spraw, które mają charakter polityczny. A sprawa 
Trybunału Konstytucyjnego tutaj jest bardzo do-
brym przykładem – tak?
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wiadać, powiem tylko tyle, że na skutek przyjęcia 
porozumień Unia-NATO w czasie szczytu warszaw-
skiego, z których byliśmy bardzo zadowoleni, ale 
również na skutek przyjęcia po stronie czysto unij-
nej pewnych rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi 
o postrzeganie NATO i Unii wzajemnie w związku 
z rozwojem polityki obronnej, my nie mamy dzisiaj 
alternatywy: wybierać między systemem obrony 
przeciwrakietowej opartym na adaptacji wschodniej 
NATO i oczywiście zdolnościach obronnych Stanów 
Zjednoczonych a Unią. My robimy wszystko, żeby 
taka alternatywa się nigdy nie pojawiła, żeby Unia 
Europejska wraz z tym swoim rozwojem zdolności 
obronnych, ze swoją rolą dla przemysłu obronnego, 
rolą w kształtowaniu, planowaniu zakupów, euro-
pejskich zdolności obronnych… żeby to zawsze było 
komplementarne z NATO. Jesteśmy więc na antypo-
dach myślenia w kategoriach alternatywy. Chcemy, 
żeby to był jeden system, ponieważ na końcu jeste-
śmy jednym obozem, bez względu na to, co o tym 
sądzimy. To jest Zachód. Są państwa w Unii, które 
nie są w NATO, są państwa w NATO, które nie są 
w Unii. To jest jasne. Ale to nie może przekreślać 
myślenia w kategoriach po prostu Zachodu. Mamy 
wspólne interesy bezpieczeństwa i wszyscy powinni 
na te interesy bezpieczeństwa się składać tym, co 
mają, Unia również.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, z mojej strony ostatnie pyta-

nie, jeśli pan minister pozwoli. Chciałbym zapytać 
o sprawę dotyczącą ewentualnej pomocy dla Polski, 
pomocy związanej ze szkodami, które zostały wyrzą-
dzone przez nawałnice, huragan w 3 województwach: 
kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i pomorskim. 
To nie jest oczywiście związane z tym elementem 
sprawozdawczym, ale jeśli pan minister byłby ła-
skawy… Chyba w jednym z wywiadów pan minister 
Błaszczak powiedział, że przygotowujemy wniosek 
do Unii Europejskiej o pomoc dla osób poszkodo-
wanych. Czy jest on w ogóle gdzieś tam na tapecie, 
jeśli można…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Oczywiście tak, Polsce należy się wsparcie w za-

kresie przeciwdziałania skutkom tego typu katakli-
zmów naturalnych, więc będziemy starali się wyko-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

Dyskusji o nowym kształcie Europy domagają 
się prawie wszyscy. Proszę zwrócić uwagę na wy-
stąpienie prezydenta Macrona w Atenach. Bardzo 
dawno nie było już tak ofensywnego wystąpienia, 
które by podważyło porządek instytucjonalny, pod-
ważyło to, czym Unia powinna się zajmować, czym 
nie. A w najbliższych dniach będziemy mieli appen-
dix do tego, który, jak sądzę, będzie jeszcze bardziej 
ambitny, jeżeli chodzi o to nowe rozdanie instytu-
cjonalne, o nowe role dla Unii. Tak że Polska nie jest 
tutaj wyjątkiem. Być może była pierwszym krajem, 
który na skutek Brexitu podniósł, że coś w Unii nie 
działa, że Unia wymaga reformy. Ale myślę, że obóz 
państw, które domagają się reformy, tak lub inaczej 
rozumianej… To jest oddzielna sprawa, że ten proces 
będzie trwał długo, ponieważ trzeba uzgodnić, jakiej 
reformy chcemy. Ale reformy domaga się rosnąca 
liczba przywódców europejskich. Polska jest tutaj 
z całą pewnością w dobrym towarzystwie.

Jeśli zaś chodzi o politykę obronną…
(Senator Jan Rulewski: Czy to też obejmuje… 

Polska… to, że może być Europa kilku prędkości?)
No, to jest jeszcze inny temat. Co to znaczy: kilku 

prędkości? Jak to rozumieć? My…
(Rozmowy na sali)
Ja na początku o tym mówiłem – pana senatora 

chyba wtedy nie było – że dla nas scenariuszem bazo-
wym jest utrzymanie jedności instytucjonalnej, praw-
nej, budżetowej Unii Europejskiej, ponieważ to jest… 
To działa. To nie oznacza, że jesteśmy zablokowani 
i odrzucamy jakąkolwiek rozmowę na temat elastycz-
ności Unii, tak jak ona jest rozumiana dziś. Dziś Unia 
Europejska ma mechanizmy elastyczności. PESCO 
jest wyrazem elastyczności czy bardzo ważny aspekt 
wzmocnienia polityki obronnej. Sama wzmocniona 
współpraca jest wyrazem elastyczności, która nie od-
działuje negatywnie na spoistość Unii. Ale jeżeli ktoś 
na tym tle chce zbudować scenariusz, w którym Unia 
tak naprawdę jest podzielona i zamiast jednej mamy 
pięć, no to oczywiście będzie spotykał się z opozycją 
Warszawy, nie dlatego, że się boimy o swoją pozycję, 
tylko dlatego, że to po prostu jest bardzo zły pomysł. 
Żaden europejski problem nie będzie rozwiązany przez 
pięć Unii, małych, średnich i słabych, w miejsce jednej. 
Jedna Unia ma problemy z tym, żeby… Problemy, które 
mamy rozwiązywać, jak pozycja w handlu, ochrona 
modelu społeczno-gospodarczego itd. … Nie jest to 
łatwe. Jak się podzielimy, no to będziemy mieć jeszcze 
więcej problemów tego typu. Tak więc stanowisko 
Warszawy jest bardzo jasne.

Jeśli chodzi o politykę obronną, to nie jest to dzie-
dzina, w której ja się powinienem za bardzo wypo-
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(sekretarz stanu K. Szymański) mogłabym powiedzieć tym ludziom, którzy boją się 
tego, że 72 lata po wojnie mogą… Ponownie ich się 
straszy, że odbierze się im ziemię czy też…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Ale, przepraszam, 
kto to robi?)

No, Panie Ministrze…
(Senator Leszek Czarnobaj: Telewizja publiczna.)
Panie Ministrze, tak, opinia publiczna bardzo 

szybko…
(Senator Leszek Czarnobaj: Telewizja publiczna.)
Ale, Panie Ministrze, pan mieszka w Warszawie 

i pan mówi o tym z pozycji Warszawy. Ja mówię 
o tym, że w moim okręgu wyborczym jest bardzo 
dużo ludzi, którzy pamiętają jeszcze akcję „Wisła” 
i którzy przekazali strach swoim dzieciakom, swoim 
następcom. To bardzo szybko chwyta, bardzo szybko 
idzie w eter i wystarczy, że jeden, za przeproszeniem, 
głupek to powie i jest to przyjmowane do wiadomości.

Panie Ministrze, oczekiwałabym jednak ze stro-
ny rządu, że zajmie stanowisko i tych ludzi chociaż 
trochę uspokoi, dlatego że tam jest obawa, konkretna 
obawa o to, że może się pozbawić…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Bardzo trudno jest zajmować stanowisko w spra-

wie całkowicie oczywistej dla wszystkich, którzy 
cokolwiek wiedzą na ten temat. Gdybym zaś zgodził 
się na taką sytuację, w której MSZ czy nawet rząd 
ma zajmować stanowisko wobec opinii wygłaszanych 
przez publicystów, tobyśmy stąd nie wyszli do rana. 
Szczerze mówiąc, ja nie mam ochoty nawet komen-
tować, a już na pewno nie mam ochoty zajmować sta-
nowiska wobec opinii, egzotycznych opinii, jednego 
czy drugiego publicysty. No, każdy robi to na własną 
odpowiedzialność, pod własnym nazwiskiem i każdy 
może to ocenić tak, jak chce. Ja mam swoją ocenę, 
pani ma swoją ocenę. Myślę, że mamy spójną ocenę 
w tej sprawie. Ale naprawdę nie angażujmy autorytetu 
rządu do komentowania opinii publicystycznych, bo 
one są w Polsce, szczerze mówiąc, coraz bardziej 
barwne. Tak więc powodów do tego, żeby zająć sta-
nowisko, będzie coraz więcej. Prawda? Zwariujemy 
od tego. (Oklaski)

(Senator Grażyna Sztark: Ale te opinie się przewi-
jają, bo są bardzo, bardzo chętnie przyjmowane. Oni 
występują w telewizji publicznej. To nie są pojedyn-
cze przypadki, Panie Ministrze.)

O ile wiem, akurat przypadek w tej sprawie jest 
całkowicie pojedynczy. To jest całkowicie pojedynczy 
przypadek, ale nawet gdyby nie był pojedynczy, to 
naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł zbudować 
na tym jakąkolwiek rozsądną hipotezę. To jest po 

rzystać ten instrument, tak jak każde instrumenty, 
które są w naszym zasięgu. Ale tutaj są 2 problemy 
do pokonania. Po pierwsze, musi być dokonana bar-
dzo skrupulatna ocena szkód, a, o ile wiem, ona nie 
jest dokończona, chociaż jest za nią odpowiedzialne 
MSWiA, więc nie chcę tutaj definitywnie…

(Rozmowy na sali)
Po drugie, trzeba spełnić wymóg dotyczący mi-

nimalnego progu, ponieważ nie każdy rodzaj natu-
ralnych szkód może być objęty… Jeżeli te warunki 
będą spełnione, to można się spodziewać, że wniosek 
będzie rozpatrzony pozytywnie. Obecnie jesteśmy 
w trakcie przygotowywania takiego rozwiązania.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mam jedno pytanie: 
mówi pan o wartości globalnej dotyczącej wszystkich 
plag, które miały miejsce w Polsce?)

Tak, tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję.)
To dotyczy skutków jednego wydarzenia, bo tutaj 

istotą jest to, że to jeden kataklizm przynosi określone 
szkody.

(Senator Leszek Czarnobaj: Chodzi o jedno wy-
darzenie. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, w zasadzie nie odpowiedział pan 

mojemu koledze senatorowi Grodzkiemu na zarzut 
co do Szczecina, co do tego, że wręcz straszy się tam 
ludzi tym, że chętnie by się oddało Szczecin…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Nie, to jakiś re-
daktor straszy, my nie straszymy.)

Nie, nie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Wręcz przeciw-
nie.)

Nie, nie, ja rozumiem, z tym że ja w tym samym 
duchu… Jednak oczekiwałabym od pana ministra 
odpowiedzi, bo uważam, że rząd Polski powinien 
udzielić odpowiedzi czy zająć stanowisko. Ja pocho-
dzę z terenu, gdzie ludzie pamiętają jeszcze akcję 
„Wisła”. Oni dopiero od niedawna – proszę mi wie-
rzyć, bo miałam z tymi ludźmi do czynienia – zaczęli 
remontować swoje domy i normalnie żyć. Oni cały 
czas trwali w obawie, że te ziemie nie są ich i że ktoś 
może pozbawić ich ziemi i domów. W związku z tym 
proszę mi powiedzieć… Co by mi pan doradził, co 
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(sekretarz stanu K. Szymański) nim dystansem wszystkie informacje z zamkniętych 
posiedzeń Rady, które się pojawiają. Tam nie ma osób 
postronnych, które mogą obserwować ten proces, 
więc być może jest tak, że komuś coś się wydaje albo 
że ktoś ma powody, by prezentować to w sposób tak 
karykaturalny, jak pani tutaj przedstawiła.

Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ministerstwo 
rolnictwa – to dotyczy pytania o WPR i politykę 
regionalną – to dzisiaj na poziomie Unii jesteśmy 
na bardzo wczesnym etapie wchodzenia w proces 
negocjowania kolejnych ram finansowych. Bardzo 
wiele zależy od tego, w jaki sposób będzie wyglądało 
rozliczenie z Wielką Brytanią. Ale to nie jest jedyny 
powód. Wszystko zostało przesunięte przez Komisję 
Europejską po to, żeby kalendarz wyglądał odrobinę 
inaczej.

Mogę powiedzieć tylko jedno: ministerstwo rol-
nictwa w ramach naszych własnych przygotowań 
i kształtowania naszego własnego stanowiska w spra-
wie wieloletnich ram finansowych jest jednym z naj-
bardziej stanowczych resortów, ponieważ faktycznie 
odpowiada za bardzo ważny aspekt budżetu unijnego, 
który będzie podlegał zmianom. Ja nie mam poczu-
cia jakiegoś deficytu opinii, które do nas trafiają ze 
strony ministerstwa rolnictwa jako do resortu koor-
dynującego te prace. Nie mam powodów sądzić, że 
ministerstwo rolnictwa zachowuje się w tej sprawie 
pasywnie w jakimkolwiek innym gronie, ponieważ 
zachowuje się niezwykle aktywnie tu, w Warszawie. 
To są poszlaki idące w zupełnie innym kierunku.

WPR i polityka regionalna, polityka spójności to 
są oczywiste, kluczowe punkty odniesienia w kształ-
towaniu polskiego stanowiska wobec przyszłych ram 
finansowych. To wybrzmiało bardzo silnie przy oka-
zji wspomnianych przeze mnie – mam wrażenie, że 
bardzo często niedostrzeganych w Polsce – nego-
cjacji nad śródokresowym przeglądem wieloletnich 
ram finansowych. W tej sprawie nic się nie zmienia. 
Struktura polskiej gospodarki i struktura polskich 
beneficjentów budżetu unijnego jest taka sama od 
początku naszego członkostwa w Unii i trudno spo-
dziewać się po Polsce nagłej zmiany akcentów w tej 
kwestii. To, co może okazać się nowym, ważnym 
akcentem, to fakt, że Polska już dzisiaj skutecznie 
buduje zdolność pozyskiwania środków unijnych rów-
nież z tych obszarów, które do tej pory były zanie-
dbywane. Mam na myśli innowacje, badania i rozwój. 
Ministerstwo Rozwoju i ministerstwo nauki zrobiły 
bardzo wiele, aby przygotować Polskę do tego, by była 
beneficjentem również tych części budżetu, co może 
bardzo wpłynąć na ostateczne polskie stanowisko 
w tej sprawie.

Stanowiska rządu w sprawie kolejnych ram fi-
nansowych należy się spodziewać znacznie później, 
w momencie, kiedy rozpoczną się negocjacje. Dzisiaj 
nie ma negocjacji w sprawie wieloletnich ram finan-

prostu barwność życia publicystycznego w Polsce. 
Tak to odbierajmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja zaraz zadam swoje pytanie, ale jeszcze à pro-

pos tego, co powiedziała pani senator Sztark… Panie 
Ministrze, powinien pan zainteresować się w ogóle 
polityką telewizji publicznej w sprawach zagranicz-
nych i dotyczących stosunków z Unią Europejską, 
dlatego że moim zdaniem – może pan tego nie po-
dzielać, ale warto to sprawdzić, bo często różne osoby 
podzielają to zdanie – w tej chwili telewizja publiczna 
prowadzi bardzo ostrą antyniemiecką, antyuchodźczą 
i antyunijną propagandę. Uważam, że jest to akurat 
taka sprawa, którą powinien się pan zainteresować, 
przynajmniej w wymiarze zagranicznym.

Wrócę do pytań, które zadawałam wcześniej, 
i spytam konkretniej. Zapytam pana, dlaczego mi-
nister Jurgiel tak rzadko reprezentuje polski rząd 
w negocjacjach w tak ważnej sprawie jak wspólna 
polityka rolna. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Dlaczego – nawiązuję tu do po-
przednich pytań – pod nieobecność pana ministra 
Macierewicza reprezentanci Ministerstwa Obrony 
Narodowej nie mają jakichkolwiek instrukcji. To się 
zdarza bardzo często. Oni po prostu nie biorą udzia-
łu w rozmowach, sami nie zajmują stanowiska i nie 
przedstawiają naszego stanowiska. Oni tylko siedzą 
i słuchają. Uważam, że to jest strata czasu.

Następna sprawa. Chciałabym zapytać, czy będzie 
jakaś zmiana dotycząca partycypacji w finansowaniu 
Eurokorpusu. To jest dosyć konkretne pytanie.

Jeszcze jedno pytanie. Czy polski rząd będzie bronił 
– i czy robi to teraz – wydzielonych środków na rozwój 
regionalny? Proszę, żeby pan powiedział, jakie w tej 
chwili jest nasze stanowisko, co robimy w tej sprawie 
i na jakim etapie są w tej chwili polskie negocjacje 
dotyczące budżetu unijnego na następną perspektywę 
finansową. Proszę odpowiedzieć tak dosyć konkretnie. 
Czego się spodziewamy? Co będzie pan uznawał za 
sukces, a co za porażkę polskiego rządu? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Co do stopnia i sposobu reprezentacji Polski na 

poszczególnych spotkaniach, to mogę tylko obiecać, 
że się temu przyjrzę. Proszę przyjmować z odpowied-
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(sekretarz stanu K. Szymański) Co z podatkiem handlowym? Była decyzja 
30 czerwca, a to jest jeszcze okres sprawozdawczy 
tego sprawozdania Komisji Europejskiej… Tam pod-
trzymano w całości zarzuty, a nawet je rozszerzono, 
w stosunku do podatku handlowego. Czy zaskarżymy 
tę decyzję, czy zaskarżyliśmy ją? Jeśli tak, to co pod-
nosimy w naszym zaskarżeniu, a jeśli nie, to dlaczego 
nie? A może ta decyzja jest jeszcze przed nami? I jest 
też pytanie, czy jest sensowne zaskarżanie tej decy-
zji, czy po prostu należałoby uchwalić taki podatek, 
który mógłby być wprowadzony w sferze handlu bez 
ingerencji Komisji, np. nieprogresywny.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Każdy podatek może stanowić podstawę do bu-

dowania zarzutu o łamanie zasad pomocy publicznej 
albo nierówne traktowanie gestorów na wspólnym 
rynku. To był kościec zarzutów Komisji Europejskiej 
wobec pierwotnej wersji podatku handlowego. Ta 
sprawa zapewne skończy się w Trybunale, ponieważ 
sposób rozumienia Komisji Europejskiej tej konkret-
nej sprawy jest sposobem przez wnioskowanie, pew-
nego typu wnioskowanie. Zamierzeniem ustawodaw-
cy nie było różnicowanie podmiotów, bo podmioty 
polskie musiałyby spełniać te same warunki, reguły 
gry, jeżeli chodzi o ciężar opodatkowania, co podmio-
ty zagraniczne. Inne stanowiska Komisji, sugerujące, 
że kłóci się to z zasadą równego statusu podmio-
tów małych i dużych na wspólnym rynku, mogą być 
przedmiotem dociekań również przed Trybunałem. 
Mamy po prostu odmienne zdanie w tej sprawie. To 
nie zablokowało prac nad innymi formami opodat-
kowania, ale o tych rzeczach będzie można mówić 
w momencie, w którym będą one bardziej zaawanso-
wane. Inny resort będzie państwa informował o tym, 
jeżeli taka decyzja zostanie podjęta.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Borys-Damięcka…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 

Marszałku, jedno pytanie i konkretna odpowiedź…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale proszę nie męczyć 

pana ministra.)
(Wesołość na sali)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czy decyzja Komisji Europejskiej z 30 czerwca 

została zaskarżona, czy też nie? Czy my ją zaskar-
żymy?

sowych, więc trudno o nich mówić. Podobnie nie ma 
negocjacji na temat kształtu wspólnej polityki rolnej. 
Kiedy one się rozpoczną, Polska będzie przygotowana 
do tego, żeby przedstawić swoje stanowisko, które 
w kontekście innych dyskusji, które się dzisiaj toczą, 
jest, jak sądzę, bardzo spójne ze stanowiskiem grupy 
państw, które… One zajmowały zwykle bardzo po-
dobne stanowisko w tej kwestii.

Eurokorpus jest to sprawa MON, tak więc proszę 
nie oczekiwać, że ja w tej sprawie będę miał jaką-
kolwiek opinię.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ale 
bardzo ważny z punktu widzenia polityki europej-
skiej jest nasz udział w Eurokorpusie lub brak tego 
udziału.)

Rozumiem, ale za to odpowiada pan minister obro-
ny narodowej.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pan minister 
Macierewicz…)

Ja nie mogę odbierać chleba innym resortom.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale minister nie 

odpowiada na pytania. Pan dobrze wie, że… Po prostu 
nie odpowiada na pytania.)

Na które pytanie nie odpowiedziałem?
(Senator Barbara Zdrojewska: O Eurokorpus. To 

znaczy nie pan minister, tylko…)
Powiedziałem pani, że nie odpowiem, ponieważ 

to jest kompetencja kogoś innego.
(Leszek Czarnobaj: Nie pan minister, tylko…)
(Senator Marek Borowski: Nie pan, tylko tam-

ten…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Przepraszam, przepraszam…
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak?)
Państwo Senatorowie, ja bardzo liberalnie podcho-

dziłem do pytań, które państwo zadawali…
(Senator Janina Sagatowska: Ale tego nie dotyczy 

debata.)
Przypomnę, jaki jest temat debaty… I teraz nie 

będę już dopuszczał zadawania pytań, które nie do-
tyczą tematu debaty, bo męczymy pana ministra już 
chyba od 2 godzin.

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nikogo nie mę-

czymy, Panie Marszałku.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie będę pana męczył, króciutko…
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie tortury – to 

praca.)
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kresu dendrologii. Jeśli zaś chodzi o aspekt prawny, 
to oczywiście bierzemy współodpowiedzialność za 
to, w jaki sposób ta sprawa będzie się toczyła. Nie 
sądzę, żebyśmy obecnie mieli przed sobą jakąkolwiek 
perspektywę kar finansowych. Mamy spór w sprawie, 
która jest z tą związana, czyli w sprawie o środek za-
bezpieczający, o rozumienie klauzuli bezpieczeństwa, 
i w najbliższych dniach zapadnie jakieś orzeczenie 
w tej sprawie. Jednak w sprawie głównej orzeczenie 
zapadnie zgodnie z tempem procedowania, zależnie 
od tego, czy będzie decyzja o tym, by przyjąć tryb 
pilny, czy też nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
To chyba koniec, wyczerpaliśmy pytania.
Bardzo panu dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.)
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku. 10 minut.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Z zainteresowaniem słuchałem wystąpienia pana 

ministra, ale z tezami, które pan przekazał, nie mogę 
się zgodzić. Przede wszystkim nie mogę się zgodzić 
z tezą, że zawsze były problemy w konkretnych 
obszarach współpracy z Unią Europejską i zawsze 
mieliśmy inne podejście choćby do kwestii pracow-
ników delegowanych, pakietu socjalnego, dumpingu 
socjalnego czy zarzutów o dumping socjalny. Tak, 
zawsze to było. Ja pamiętam, że jeszcze w 1990 r., 
będąc przewodniczącym Solidarności w Gdańsku, 
pojechałem do Niemiec, żeby wziąć udział w dyskusji 
i powiedzieć, że przedstawiciel związku nie popiera 
stanowiska związków niemieckich, które podnosiły 
tę kwestię, kwestię tego, że polski pracownik delego-
wany jest tańszy. Ta sprawa oczywiście była gdzieś 
w kulisach, dyskutowano o niej, ale ona wypłynęła, 
na forum Unii Europejskiej stała się problemem za 
rządów PiS, za waszych rządów, Panie Ministrze. Coś 
się zmieniło. Mówię o sprawie pracowników delego-
wanych, a także o sprawie pracy firm przewozowych 
i kierowców.

Dlaczego w tej chwili tak się dzieje? Ano dlatego, 
że Polska straciła tę pozycję, którą miała, pozycję 
negocjacyjną, pozycję, w której mogła znaleźć sojusz-
ników, w zasadzie we wszystkich sprawach. Przecież 
w Unii Europejskiej to jest najważniejsze. Są kon-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:

O ile wiem, ta decyzja została zaskarżona. 
Musiałbym sprawdzić… Nie mam tego w pamięci, 
bo to nie dotyczy sprawozdania, więc nie mam tego 
w tyle głowy. Mogę to sprawdzić i przekazać infor-
mację na piśmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Chciałabym wrócić do spraw i problemów Puszczy 

Białowieskiej. Cały czas trwa swoisty ping-pong… 
Mówi się o tym, że czekają nas kary. Wcześniej czy 
później zapadnie jakaś decyzja. 

Chciałabym zapytać, Panie Ministrze, czy w ra-
mach ministerstwa, w ramach polskiego rządu wia-
dome są ewentualne, przewidywane sumy kary, jaką 
przyjdzie nam zapłacić. Z materiałów, które otrzy-
muje Komisja Europejska, wynika, że ta wycinka 
w dalszym ciągu trwa i że żadne obostrzenia w tej 
sprawie nie są respektowane. Czy trwają takie rozmo-
wy, zastanawianie się, kto będzie pokrywał koszty, 
które państwo polskie będzie w konsekwencji… Mogę 
oczywiście sama sobie odpowiedzieć, że prawdopo-
dobnie podatnicy. Czy państwo polskie jest na tego 
typu sumy, które nie będą najniższe, przygotowane? 
Skąd weźmie te sumy? Jakie są według pana progno-
zy? Pytam, bo z mediów publicznych słyszymy, że to 
jest takie straszenie przez Unię Europejską, że to nie 
ma szansy odbyć się szybko, że to będzie trwało la-
tami itd. Media publiczne jakby lekceważą ten temat. 
A co będzie, jeżeli w pewnym momencie to wybuch-
nie i trzeba będzie ponieść te koszty? Jaki jest punkt 
widzenia państwa polskiego w tej sprawie? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Na pewno nic w tej sprawie nie wybuchnie na-

gle, ponieważ jako MSZ sprawujemy kontrolę nad 
całym procedowaniem z puntu widzenia prawnego. 
Oczywiście resortem wiodącym w tej sprawie jest 
Ministerstwo Środowiska i to ono ma pełną wiedzę 
co do tego, co jest przedmiotem sporu w sprawie 
głównej, a sprawa główna dotyczy tego, czy dane 
działania na terenie puszczy są dopuszczalne i ko-
nieczne, czy też nie. W tej sprawie oczywiście nie 
mamy żadnego zdania, ponieważ to jest kwestia z za-
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(senator B. Borusewicz) przykładzie widać, jak w niektórych sprawach, które 
nie mają, wydaje się, żadnego ze sobą związku, ten 
związek się uwidacznia. No, raptem Słowenia stwier-
dziła, że to poprze, zresztą z zupełnie innej przyczy-
ny, bo tu chodzi o konflikt o Zatokę Pirańską i de-
cyzję Chorwacji, która też stwierdziła, że nie będzie 
uwzględniała wyroku Trybunału Europejskiego. Ale 
wracając do tematu, zapytajmy, co oznacza stwierdze-
nie, że nie będziemy realizować wyroku sądu europej-
skiego. To oznacza, że to, co rząd robi tutaj, zmieniając 
bezprawnie konstytucję zwykłymi ustawami i mówiąc: 
„wszystko jest w porządku, przestrzegamy konstytu-
cji”, próbujecie przenieść na poziom europejski. I na 
pewno Komisja Europejska się na to nie zgodzi.

Co nam pozostaje? Co pozostaje rządowi? No, 
różne księżycowe pomysły typu Międzymorze bu-
dowane na czworokącie wyszehradzkim, w którym 
jeżeli chodzi o stosunek do Rosji i do Niemiec, są 
poglądy od Sasa do Lasa. W zasadzie największym 
sojusznikiem Rosji w tej części Europy jest najwięk-
szy sojusznik partii PiS, czyli Orbán. Putin w tym 
roku zrealizował ósmą wizytę na Węgrzech. Bułgaria 
też występuje przeciwko sankcjom. Pan mówi, że to 
nic nie znaczy, bo ważne są decyzje, no ale to może 
w pewnym momencie zacząć coś znaczyć. To są w tej 
chwili tylko deklaracje, dlatego że za tym wszystkim 
stoją Niemcy, stoi Francja, no i przede wszystkim 
stoją Stany Zjednoczone, ale to się przecież może 
zmienić. Jaką mamy w tej sytuacji wspólnotę inte-
resów? Tylko na jednej płaszczyźnie się zgadzamy: 
nie dla uchodźców i nic więcej. Jedynym naszym 
sojusznikiem w tej części Europy jest Rumunia, która 
prowadzi podobną politykę zagraniczną, która widzi 
podobne zagrożenia i która ma podobny potencjał.

(Senator Marek Borowski: Ale uchodźców przyj-
muje.)

Czwórka wyszehradzka, jeżeli chodzi o zasadni-
cze dla nas sprawy, w tym o Rosję, ma w tej chwili 
różne zapatrywania. W tej kwestii nie mamy tam 
sojuszników. Międzymorze to idea przedwojenna. 
Ona miała sens wtedy, w II Rzeczypospolitej, kiedy 
byliśmy między dwoma totalitaryzmami: niemieckim 
– no, niemieckim w latach trzydziestych oczywiście – 
i rosyjskim. I wtedy oczywiście miało to sens, bo trze-
ba było budować coś między tymi dwoma rosnącymi 
w siłę i coraz bardziej niebezpiecznymi państwami, 
ale w tej chwili mamy Unię Europejską. Wielu obser-
watorów ocenia to jaką pewną alternatywę dla Unii 
Europejskiej. To my ją budujemy – właściwie to rząd 
PiS ją buduje – ale jakiejś specjalnej ochoty, by się do 
tego przyłączyć, nie widać.

Stosunki bilateralne zostały kompletnie popsute, 
popsute przez zerwanie kontraktu na karakale.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już.
(Wicemarszałek Adam Bielan: 13 minut…)

flikty interesów, ale każdy oczywiście szuka swoich 
sojuszników. Nigdy nie jest tak, że jakieś państwo, 
nawet najsilniejsze, jest w stanie narzucić wszystko.

(Senator Jan Dobrzyński: Niemcy narzucają, Panie 
Marszałku.)

No, na razie trwa dyskusja.
(Senator Jan Dobrzyński: Ale Niemcy narzucają.)
Na razie trwa dyskusja. To jest pana stanowi-

sko, ale trwa dyskusja. Gdyby mogły narzucić, to 
już by narzuciły. Nie, nie mogą narzucić. Zmieniło 
się miejsce Polski w Unii Europejskiej. No, z kra-
ju, który bez problemu, tak jak mówiłem, znajdo-
wał sobie sojuszników, staliśmy się krajem, który 
wpadł w izolację, a to jest związane przecież nie tylko 
z tym konfliktem interesów, ale także z tym, co się 
dzieje w Polsce. Polska jest objęta procedurą kon-
troli praworządności. Staliśmy się państwem, które 
jest krytykowane ze względu na zmiany dotyczące 
Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych 
i Sądu Najwyższego. To jest problem, który rzutuje 
na wszystkie inne kwestie.

Sprawa uchodźców. No, mówi pan, podobnie jak 
rząd, że nikt nie realizuje tych ustaleń. Miało być 
100 tysięcy, a jest dwadzieścia parę tysięcy, w związ-
ku z tym nikt tego nie realizuje. No ale my w ogó-
le tego nie robimy. To nie jest argument, który jest 
istotny z punktu widzenia innych krajów czy Komisji 
Europejskiej, dlatego że my jesteśmy w tej grupie, 
która nie realizuje tych ustaleń wcale. My w ogóle 
nie chcemy realizować jakichkolwiek ustaleń w tej 
kwestii. Dobrze, że padła ostatnio deklaracja, że damy 
50 milionów euro na wsparcie. To dobrze, bo kiedy 
słyszałem o tym, że dajemy, chcemy dać czy powinni-
śmy dawać pieniądze na pomoc tam, gdzie jest źródło 
problemów – że powinniśmy tam iść i wspierać tych 
ludzi – dawaliśmy jakieś 3 miliony, na pewno mniej 
niż Czechy. A teraz ta sytuacja się nieco poprawiła. 
Zobaczymy, jak te 50 milionów euro poskutkuje.

Panie Ministrze, popadliśmy w izolację. Dla mnie 
i dla obserwatorów to jest jasna sprawa. Straciliśmy 
tę dobrą opinię, na którą pracowaliśmy ciężko przez 
wiele lat. To jest też problem przyszłości, bo łatwo 
stracić dobrą opinię, a bardzo trudno ją potem odbu-
dować. Jeśli chodzi o usługi, to zapewne przegramy 
walkę o zmianę tej dyrektywy i znaczna część z tych 
600 tysięcy Polaków będzie musiała wrócić do Polski. 
Transport zapewne też przegramy. Staraliśmy się wy-
pracować kompromis, ale nie liczmy na innych.

Popatrzmy na kwestię realizowania wyroków 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Panie 
Ministrze, mówił pan, że Trybunał interpretuje tak, 
a minister Szyszko interpretuje inaczej. Ale strona nie 
jest od interpretowania. Sąd jest od interpretowania 
i tak, jak sąd zinterpretuje, tak będzie. Niestety na tym 



40

47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

(senator B. Borusewicz) Europejskim, za tym, abyśmy byli aktywnym człon-
kiem Unii Europejskiej. Porównując Unie Europejską 
i Polskę do takich rodzinnych schematów, można po-
wiedzieć, że Polska to jest taka mała rodzina, a Unia 
Europejska to jest kilka rodzin o wspólnych korze-
niach. I dlatego mówienie z takim negatywnym za-
barwieniem o Unii Europejskiej, co często ma miejsce 
w przestrzeni publicznej tej politycznej, szczególnie 
w wydaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, jest 
niebezpieczne.

Ja osobiście z wielką przyjemnością – mówiłem 
to podczas poprzedniego sprawozdania pana mini-
stra, mówię to także teraz – słucham stanowiska pana 
ministra oraz, jak rozumiem, rządu polskiego w za-
kresie wielu spraw związanych z Unią Europejską. 
Mam jednak takie wrażenie, że żyjemy w 2 światach: 
jednym jest przestrzeń, o której mówił pan minister 
w sposób… Możemy się z niektórymi rzeczami nie 
zgadzać, ale to pokazuje, że pan minister widzi to, 
co jest problemem Unii Europejskiej, widzi problem 
dotyczący Unii Europejskiej i Polski oraz ich wza-
jemnych stosunków, relacji. Ale jeżeli w przestrze-
ni publicznej następuje usuwanie flagi europejskiej, 
a bardzo znacząca pani poseł mówi o fladze europej-
skiej jak o szmacie… Już nie chcę powtarzać tych 
wszystkich innych określeń, słów, w jakich mówi 
się o Unii Europejskiej. Mówi się w sposób pejora-
tywny, strasznie zły, a to, że tak powiem, nie współ-
gra… Wysuwam pewien wniosek, Panie Ministrze, 
choć chciałbym, żeby to nie nastąpiło za kadencji 
Prawa i Sprawiedliwości: jak pan minister ze wzglę-
du na stan zdrowia odejdzie z ministerstwa, będzie 
to oznaczało, że jesteśmy samotną wyspą wolności 
w Europie. I to będzie sygnał dla wszystkich Polaków, 
że czas uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej do-
biega końca. Bo można deklarować w sposób poli-
tyczny: „Tak, my jesteśmy za Unią Europejską”. Ale 
jeśli robi się coś innego, o czym tutaj mówił m.in. 
pan marszałek Borusewicz, to jest to jasny sygnał dla 
Polaków, czy powinien być jasny sygnał dla Polaków, 
że bycie Polski w Unii Europejskiej może być zagro-
żone. Przecież premier Wielkiej Brytanii również nie 
chciał wyjść z Unii Europejskiej, a doprowadził do 
tego, do czego doprowadził.

Chciałbym również kilka słów powiedzieć na te-
mat zdań i słów, które wypowiedział pan minister, 
a mianowicie, że można z tym żyć. Czyli żyć z tymi 
konfliktami. Tymi konfliktami, czyli, jak rozumiem, 
że robi się jedno, a mówi się co innego i jest się w cią-
głym konflikcie najlepiej z wszystkimi państwami 
Unii Europejskiej, byśmy byli tą najlepszą wyspą 
mądrości, wolności, narodową i… no, jest jeszcze 
kilka określeń, które mogą dotyczyć naszego kraju. 
Ale bycie w ciągłym konflikcie nie daje sukcesów. 
Powiedział to już, jeszcze raz powiem, pan marsza-
łek Borusewicz: my stajemy się ludźmi samotnymi 

A teraz psuje się stosunki z Niemcami kwestią 
reperacji wojennych. Przecież wiadomo, że to jest 
sprawa przebrzmiała, przeszła.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
3 minuty po czasie…)

Po co się ją stosuje? Po co do tego wracać? Jeżeli 
chodzi o kwestię reperacji, to ja mam poważne obawy, 
że jeżeli będziemy to powtarzać, to w pewnym mo-
mencie ze strony niemieckiej odezwą się głosy skraj-
ne, choćby z AfD, i powiedzą to, czego się obawia-
my: reparacje – proszę bardzo, ale Ziemie Zachodnie 
dostaliście…

(Rozmowy na sali)
To jest bardzo niebezpieczna droga, która może 

doprowadzić do podważenia naszych granic zachod-
nich, a to byłoby fatalne dla Polski. Jeżeli tego nie 
widzi się dzisiaj w MSZ… Czy ktoś wam robi jakieś 
analizy? Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Kolejnym mówcą jest pan senator Czarnobaj.
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Taka odbywająca się co pół roku debata o Unii 

Europejskiej, roli Polski w Unii Europejskiej i pro-
blemach Unii Europejskiej, to chyba jedna z najważ-
niejszych debat, a na pewno ważna. Chciałbym prze-
prosić pana ministra, że męczyliśmy go tak długo. 
Pan marszałek poprosił, żebyśmy już dłużej nie mę-
czyli… Myślę, że te nasze pytania, Panie Ministrze, 
wynikają z tego, że chcielibyśmy uczestniczyć 
w procesie dyskusji. Ja wiem, że senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości, oprócz senatora Czerwińskiego, 
nie mają żadnych wątpliwości co do tego, co się dzieje 
w przestrzeni publicznej, i co do tego, co się dzieje 
w Unii Europejskiej. Ta nasza dociekliwość wynika 
z troski i próby zabrania głosu w tym ważnym temacie, 
jakim są kwestie Unii Europejskiej, roli Polski w Unii 
Europejskiej, przyszłości Unii Europejskiej i tego, 
w jaki sposób interes Polski w Unii Europejskiej po-
winien był pojmowany. Dlatego tak ważna jest próba 
odpowiedzi na pytanie, czym jest Unia Europejska. 
Mam wrażenie, że często w przestrzeni publicznej, 
przede wszystkim politycznej, przedstawiane jest to 
tak, że my to jesteśmy my, a Unia Europejska to jest 
zupełnie coś innego. Przecież badania pokazują, że 
Polacy generalnie opowiadają się za byciem w Unii 
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(senator L. Czarnobaj) elastyczność, jak mówił pan minister, to przecież za 
chwilę nie będziemy mogli protestować w obronie 
żywotnego interesu Polski, o czym mówił pan mini-
ster, żeby Unia była jednorodnym ciałem, a nie unią 
kilku prędkości. Wtedy ci, w stosunku do których 
mówimy „Dobra, dobra, ale musimy być elastyczni”, 
powiedzą „Bądźcie elastyczni, będzie pięć prędko-
ści”. Trzeba się wreszcie na coś zdecydować, określić, 
jaką politykę przyjmujemy wobec Unii Europejskiej. 
I jeżeli polityka przenoszenia emocji, obrażania się, 
nieszanowania wspólnych wartości Unii Europejskiej 
jest polityką polskiego rządu, to jest to bardzo nie-
bezpieczna polityka.

Dzięki Bogu, jeszcze raz powiem, że, jak usły-
szeliśmy dzisiaj w sprawozdaniu, jeszcze nie we 
wszystkich elementach to złe nastawienie, ta polska 
postawa wobec wartości Unii Europejskiej, w ogóle 
członków Unii Europejskiej, ma odbicie w realizo-
wanych sprawach, o czym mówił pan minister, i to 
jest pocieszające.

Jeżeli my nadal, chcąc osiągnąć te wszystkie cele, 
o których mówił w wystąpieniu pan minister i które 
są zapisane w sprawozdaniu z półrocznego przywódz-
twa Malty w Unii Europejskiej… Nie możemy toczyć 
wojny z wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej. 
Chyba wszyscy rozumieją, że dyplomacji nie robi się 
poprzez telewizję publiczną i że telewizja publicz-
na nie jest od robienia polityki zagranicznej. To jest 
naprawdę bardzo delikatna, poufna misja ludzi ma-
jących do tego kompetencje, mających do tego dryg 
i mających wiedzę. Gdyby całość tego przedsięwzię-
cia była w rękach pana ministra, byłbym zupełnie spo-
kojny o to, co dotyczy relacji Polski z innymi krajami 
Unii Europejskiej.

Jeżeli to, co było tu dzisiaj poruszane… Poruszali 
to senatorowie z zachodniopomorskiego. Jeżeli wy-
stępujemy do naszego sąsiada o reparacje, a w tele-
wizji publicznej – Panie Ministrze, pan zapewne nie 
widział tego programu – toczy się dyskusja i znany 
człowiek, sympatyk Prawa i Sprawiedliwości wyraża 
opinię dotyczącą Szczecina i włączenia Szczecina do 
Niemiec w zamian za reperacje, to musi to budzić 
niepokój. Pan minister ma rację, mówiąc, żeby tych 
emocji nie przenosić na poziom rządowy, ale wypa-
dałoby chyba, aby ktokolwiek z telewizji publicznej, 
skoro już nie z rządu, na tę sprawę zareagował. Tego 
rodzaju dyrdymały, mówiąc delikatnie, nie powinny 
być przedstawiane w publicznej telewizji. Na nie-
publicznym, nieformalnym spotkaniu u cioci Zosi 
można sobie opowiadać takie bajki, ale w telewizji 
publicznej, która ma misję, która powinna informo-
wać społeczeństwo o poczynaniach rządu, a nie po-
kazywać tylko potknięcia opozycji… Są dwa kraje 
w Europie, które…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas upłynął.)

w Unii Europejskiej. Wszelkiego rodzaju problemy, 
o które pytaliśmy, kwestie pracowników delegowa-
nych lub inne, które tutaj omawiał pan minister… Za 
chwilę w tych sprawach będziemy samotni, będziemy 
walczyć jak samotny biały żagiel na tle innych krajów, 
które powiedzą: przepraszamy bardzo, ale nam nie 
po drodze. Bo Unia Europejska to nie jest, Szanowni 
Państwo – zwracam się tutaj do sali pustej po stronie 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości – tylko branie 
pieniędzy. To nie jest styl…

(Senator Jan Dobrzyński: Dwoje siedzi.)
(Senator Janina Sagatowska: Jak to nie ma nas 

na sali?)
No, mam nadzieję, Panie Senatorze, że więcej bę-

dzie siedziało, ale na razie dwóch.
(Senator Janina Sagatowska: Źle pan liczy.)
(Senator Jan Dobrzyński: Trzech jest, Panie 

Senatorze…)
Troje. No, licząc pana marszałka – czworo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę po-

zwolić, żeby pan senator się wypowiedział.)
Właśnie.
Unia Europejska to nie jest tylko branie pienię-

dzy. Bo jeżeli my potrzebujemy pomocy – chociaż-
by pytałem dzisiaj o ewentualną pomoc w zakresie 
pomocy finansowej dla osób, które zostały poszko-
dowane w nawałnicach – to oczywiście mamy tę 
możliwość, możemy z tego korzystać. No ale jak 
przychodzi do wyznawania wspólnych wartości 
rodziny, która nazywa się Unia Europejska, ta-
kich wartości jak poszanowanie sądów, jak to, 
co dotyczy poszanowania wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości… No, ja rozumiem, że pan mini-
ster musi jakoś tłumaczyć pana ministra Szyszkę, 
że pan minister inaczej tłumaczy sobie bezpie-
czeństwo… Panie Ministrze, to jest bardzo niebez-
pieczna droga. Bo jak wytłumaczyć, że oskarżony, 
co do którego został wydany wyrok przez polski 
sąd, powie „Ale ja inaczej to rozumiem” i nie bę-
dzie go realizował? No, to jest droga prowadzą-
ca donikąd, nieszanowanie trójpodziału władzy. 
I to wszystko, co państwo robicie, co robi polski 
rząd w Polsce, spotyka się z olbrzymim protestem 
w Unii Europejskiej. Dlatego proszę się nie dziwić, 
że w wielu sprawach zostaniemy sami.

Mówił pan minister, że nie można przenosić emo-
cji na poziom Unii Europejskiej. No, Panie Ministrze, 
podpisuję się pod tym. Tylko czy naprawdę nie wi-
dzi pan minister tych emocji – emocji, frustracji, nie 
wiem, co tam jeszcze nimi kieruje – które czołowi 
politycy Prawa i Sprawiedliwości przenoszą na po-
ziom Unii Europejskiej?

Jeżeli my mówimy o tym, że oczekujemy, że 
będzie to jedna Unia, która szanuje również pewną 
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(senator L. Czarnobaj) padku spraw, które są przedmiotem debat w Unii 
Europejskiej, mówicie jednocześnie do naszych 
partnerów, którzy wiedzą, jak jest. I słyszą premiera, 
i słyszą prezydenta, i słyszą ministra, którzy w żywe 
oczy mówią, że jest zupełnie inaczej, niż jest. Czy 
ten kraj może być potem wiarygodny? Czy on może 
być potem partnerem dla kogoś? Kto będzie wiary-
godny? Ten, który lekceważy wyroki europejskiego 
Trybunału? Ten, który podnosi – na użytek przecież 
wewnętrzny, wszyscy to czujemy, aby przykryć pew-
ne sprawy – kwestię reparacji wobec największego 
naszego partnera w Unii Europejskiej? Niemądrze się 
bawicie sprawami Polski.

Panie Ministrze, żyć może z tym można. Tak jak 
mówiła Szymborska: bez tej miłości do Unii, bez tej 
miłości do Polski i do Polaków można żyć. Ale to ma 
swoją cenę, bo Polacy chcą być w Unii i chcą czer-
pać z tego korzyści, ale do tego trzeba umiejętności 
i wiarygodności. Nie ma ani jednego, ani drugiego. 
Dlatego pytałem: ile jeszcze i co do tego koszyka 
chcecie państwo dorzucić? Czym to się skończy dla 
Polski i dla Polaków?

Otóż najpierw skończy się tym, o czym mówił 
pan marszałek i mój przedmówca. Ja postaram się 
to pokazać troszkę inaczej. Wszyscy znamy w całej 
Europie powiedzenie o kimś, kto wszczyna awan-
tury, kto ciągle chce czegoś innego, kto jest wyrod-
kiem w rodzinie. Takiego kogoś nazywa się Czarnym 
Piotrusiem. Otóż my mamy w pierwszej kolejności 
szansę zbudować jedność Unii Europejskiej w jednej 
sprawie, w sprawie Polski – że będziemy Czarnym 
Piotrusiem. Jeżeli odwołujemy się do tej dziecięcej 
gry… Jak państwo wiecie, Czarny Piotruś to jest ten, 
którego nikt nie chce. Nikt nie chce się do niego przy-
znać, bo kto się do niego przyznaje, ten przegrywa. 
I powoli do tego zmierzamy. Będziemy mogli wło-
żyć między bajki nasze sojusze, jeżeli tak będziemy 
postępować.

Nic, co państwo powiecie… Nawet tak znakomity 
– tak się ośmielam nazwać pana, Panie Ministrze – 
dyplomata nie będzie w żadnej mierze wiarygodny, 
jeżeli będziemy postępowali tak jak teraz. Dlatego na-
woływanie do takiej postawy i myślenie, że konflikty, 
które wszczynamy, które powodujemy wokół polskich 
spraw, nie powinny na siebie oddziaływać, nie powin-
ny indukować działań w innych obszarach, jest tylko 
myśleniem życzeniowym, bo w rzeczywistości indu-
kują to, Panie Ministrze. I pan dobrze wie o tym, że 
będzie nam trudno nie tylko utrzymać naszą pozycję, 
ale zadbać o nasze interesy w perspektywie negocjacji 
dotyczących budżetu w związku z Brexitem zarówno 
teraz, jak i w następnej perspektywie, jeżeli będziemy 
tak postępować. Dotyczy to także wielu dziesiątek 
innych spraw.

Myśmy wiele razy, Panie Ministrze, występo-
wali przed europejskim Trybunałem, my, stano-

Już kończę, Panie Marszałku. To jest Rosja 
i Polska. To są kraje, w których telewizja publiczna 
zajmuje się przede wszystkim opozycją.

Pokazywanie w krzywym zwierciadle rela-
cji polsko-unijnych… Mówimy, że to my jesteśmy 
pokrzywdzeni, a jednocześnie bierzemy pieniądze 
i występujemy o pomoc. A kiedy następuje problem 
z pracownikami delegowanymi, chcemy, i słusznie, 
osiągnąć sukces, abyśmy nie byli wyrugowani z ryn-
ku. Nie dziwmy się jednak, że za chwilę będziemy 
być może samotni jak biały żagiel.

Panie Ministrze, życzę, żeby za czasów rządów 
Prawa i Sprawiedliwości nie musiał pan odejść ze 
względu na stan zdrowia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos zabierze pan senator Augustyn.
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Pytałem o to, jakie cele naszej obecności w Unii 

Europejskiej rząd chce realizować. Wydaje się, że one 
są dosyć jasno artykułowane, także przez rządzących, 
także przez pana ministra. Chcemy znaczącego miej-
sca w Unii Europejskiej, bo rozumiemy, że duża cześć 
polskich interesów może być realizowana – wynikało 
to z wielu pytań – jedynie w grupie, w tym bloku, 
w którym jesteśmy. To jest w naszym interesie. Ale 
jest kilka warunków, które trzeba spełnić, ażeby wy-
pełnić taką misję wobec Polski i Polaków, żeby Polska 
była silna w Unii Europejskiej i mogła realizować 
swoje interesy.

Pierwszy to być wiarygodnym. Nie ma mowy 
o zawieraniu jakichkolwiek sojuszy z kimkolwiek, 
budowaniu poparcia dla polskich stanowisk, jeżeli 
nie ma się elementarnej wiarygodności. Niestety to, 
co robi polski rząd, uderza w ten fundament, który 
jest najistotniejszy w Unii, Panie Ministrze – w wia-
rygodność. Bo czy może być wiarygodny kraj, któ-
ry najpierw się na coś godzi, a potem zupełnie tego 
nie realizuje? Czy może być wiarygodny kraj, który 
godzi się na przestrzeganie pewnych elementarnych 
wartości prawa i kraju demokratycznego, a potem 
tworzy prawo zupełnie ignorujące te wartości? Kraj, 
który ignoruje też wezwania swoich partnerów z Unii 
Europejskiej, używając absolutnie fałszywej – i cho-
dzi o najwyższych przedstawicieli państwa – argu-
mentacji? 

Mam wrażenie, że państwo, przemawiając do swo-
jego elektoratu w Polsce, zapominacie, że w przy-
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(senator M. Augustyn) Waszczykowski po meczu z innymi krajami euro-
pejskimi przegranym 27:1 powiedział: „Musimy dra-
stycznie obniżyć poziom zaufania Polaków do Unii 
Europejskiej”. Musimy drastycznie obniżyć poziom 
– tak powiedział minister Waszczykowski – który jest 
jednym z najwyższych poziomów zaufania w Europie. 
Bo Polacy ufają Unii Europejskiej, badania od lat po-
kazują, że jest to poziom przekraczający nawet 80%.

Po co wam obniżanie zaufania Polaków do Unii 
Europejskiej? Po co wam odwracanie Polski bokiem 
do Unii Europejskiej? To jest pytanie, które sobie od 
dawna wielu spośród nas zadaje – przy czym gdy 
mówię „nas”, mam na myśli nie tylko polityków 
opozycji, ale mam na myśli także ekspertów, mam 
na myśli także przeciętnych obywateli, którzy do 
Europy są przywiązani i którzy uważają, że jednym 
z 3 historycznych osiągnięć po upadku komuny było 
wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, z woli 
narodu potwierdzonej w referendum. I że jednym 
z największych osiągnięć Polski było wypracowanie 
w Unii Europejskiej takiej pozycji, iż Polska bokso-
wała w lidze wyższej, aniżeli wskazywałaby siła na-
szych muskułów. Bo powiedzmy sobie szczerze: nasz 
głos liczył się w wielu sprawach bardziej aniżeli głosy 
krajów o podobnym potencjale ludnościowym czy 
geograficznym. Dam przykład. Otóż jednym z naj-
ważniejszych tematów dyskutowanych w tej chwili 
w Unii Europejskiej jest przyszłość wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, jest też perspektywa stwo-
rzenia europejskiej unii obrony – o czym pan minister 
doskonale wie, bo kiedyś na tej sali już o tym roz-
mawialiśmy – przy czym jest to perspektywa, która 
wydaje się bardzo bliska. Po niedzielnych wyborach 
w Niemczech prawdopodobnie ta perspektywa przy-
bliży się jeszcze bardziej. Bardzo mnie ucieszyło to, 
co pan minister Szymański powiedział tutaj pół toku 
temu, tj. że nie będziemy tego wzmocnienia CSDP 
oprotestowywać. Ucieszyłem się także z tego, że na 
szczycie minister Waszczykowski wsparł wzmoc-
nienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. 
Ale wsparcie jest czymś fundamentalnie różnym od 
kreatywności. Czymś innym jest inicjatywa w danej 
sprawie, a czymś innym jest złożenie tylko swojego 
podpisu. Porównuję w tym zakresie nasze inicja-
tywy z lat 2009–2015, kiedy współkreowaliśmy tę 
wzmocnioną politykę bezpieczeństwa i obrony razem 
z Francuzami i Niemcami, kiedy robiliśmy wszystko, 
żeby w dobie kryzysu przekonać innych, by w tym 
zakresie pójść do przodu, kiedy mieliśmy inicjatywę 
uwzględnioną i przedstawioną – można to przeczy-
tać w obu listach weimarskich – z biernym powie-
dzeniem „tak”. Cieszę się, że nie ma „nie”, cieszę 
się, że jest „tak”, ale oczekujemy od was, od rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, większego zaangażowa-
nia w te sprawy. To jest specyficzny czas dla Unii 
Europejskiej, w niektórych obszarach Unia pójdzie do 

wiący prawo, to wiemy, wiedzieliśmy, że sprawy są 
w Trybunale. Ale staraliśmy się je jak najszybciej 
regulować zgodnie z europejskimi oczekiwaniami, bo 
uznawaliśmy te oczekiwana za zasadne. Nawet jeżeli 
były dla nas niewygodne, nawet jeżeli zwlekaliśmy 
tak długo, jak się dało, w końcu je realizowaliśmy. 
Jednak nigdy się nie zdarzyło, byśmy te orzecze-
nia kwestionowali. To jest zupełnie nowa sytuacja, 
która pokazuje, że uderzenie w wiarygodność jest 
skutkiem nierozważnej polityki adresowanej do pol-
skich obywateli, a dotyczącej naszego miejsca w Unii 
Europejskiej. To fatalne.

Na koniec chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze, 
że z tym się nie da żyć, przynajmniej na takim po-
ziomie, z takim szacunkiem, z takimi prawami, ja-
kie kiedyś mieliśmy, a jakich już dzisiaj nie mamy. 
Przyjdzie taki czas, że Polacy, którzy pragną być 
w Unii Europejskiej, zrozumieją, że tak nie można, 
że z tym nie można żyć, i wystawią tym, którzy takie 
rzeczy robią, nam wszystkim odpowiedni rachunek. 
Mam nadzieję, że w pewnym momencie państwo 
zrozumiecie, że granica, za którą jest już tylko zło, 
dawno została przekroczona w stosunkach z naszymi 
partnerami w Unii Europejskiej. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz głos ma pan senator Klich.
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Największym przekleństwem polskiej historii, 

Panie Ministrze, była nasza samotność. Wtedy kie-
dy byliśmy osamotnieni, najpierw zazwyczaj nami 
pogardzano, a później byliśmy podporządkowywani 
potęgom. Przekleństwem polskiej historii jest osamot-
nienie w Europie, ale też osamotnienie w procesach, 
które zachodzą na naszym kontynencie.

Prezes Kaczyński ostatnio przedstawił tak na-
prawdę diagnozę tego, do czego prowadzi polityka 
zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości, która jest 
prowadzona nie na użytek zagranicy, tylko na uży-
tek domowy. Przypomnę jego słowa, to jest cytat: 
„Nawet jeżeli w pewnych sprawach pozostaniemy 
sami w Europie, to pozostaniemy”. To jest diagnoza 
aktualnego stanu Polski w Europie. Polski, którą sys-
tematycznie odwracacie bokiem do Unii Europejskiej, 
zapominając o tym, że Polska jest członkiem rodziny 
krajów europejskich, zapominając o tym, że Europa 
jest w Polsce i Polska jest w Unii Europejskiej.

Być może w ten sposób realizowane są słowa, 
które też muszę tutaj przywołać, a które zbulwerso-
wały opinię publiczną w marcu tego roku. Minister 
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(senator B. Klich) zostało z tych 25 lat, kiedy kierowaliśmy się zasadą 
Giedroycia i Mieroszewskiego „nie ma bezpiecznej 
Polski bez niepodległej Ukrainy”? Co z tego zostało 
w tej chwili w stosunkach polsko-ukraińskich?

Ukraina patrzy gdzie indziej…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, czas upłynął.)
…bo Ukraina wie, Panie Marszałku, że Polska już 

nie otwiera tych najważniejszych dla niej drzwi do 
Brukseli i do innych stolic europejskich.

Jeśli pan marszałek pozwoli, nie będę później za-
bierał głosu. 

Chciałbym też powiedzieć, że bardzo ważne słowa 
prezydenta Trumpa w Warszawie o art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego i ciekawe pochwały, takie „podno-
szące” nasze ego, na temat roli Polski w historii, na-
szego przywiązania do wolności… One są oczywiście 
ważne. Te pierwsze – bo mają znaczenie polityczne, 
no, art. 5. Te drugie – bo „podnoszą” ego niektórych, 
którzy mają je osłabione. Mojego i wielu spośród nas 
nie muszą „podnosić”. Ale to przecież departament 
stanu, wasz rząd – raz ustami swojej rzeczniczki, 
a drugi raz na piśmie, w swoim oświadczeniu – wtedy, 
kiedy wykonywaliście zamach na sądy, wzywał, uży-
wając bardzo poważanego sformułowania dyploma-
tycznego, używając słowa to urge, do respektowania 
zasad państwa prawa.

Otóż problem zarówno w stosunkach z resztą 
Europy, jak i w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi 
polega na tym, że odwracacie się tyłem do tych war-
tości, które tworzą wspólnotę europejską oraz wspól-
notę interesów polsko-amerykańskich, a to na dłuż-
szą metę może nas bardzo, bardzo drogo kosztować. 
Dlatego mam wrażenie, że to jest ostatni dzwonek, 
kiedy tę politykę można jeszcze zmienić, i apeluję do 
pana ministra, aby ta nieroztropna polska polityka 
została rzeczywiście zmieniona. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W stosunkach z Unią Europejską rząd polski 

stosuje politykę znaną skądinąd i stosowaną wszę-
dzie od lat, a mianowicie politykę dobrych i złych 
policjantów. Złych policjantów jest, trzeba powie-
dzieć, więcej, poczynając od samego pana ministra 
Waszczykowskiego, który zasłynął wieloma wypo-
wiedziami, co do których najdelikatniejsze słowa, 
jakie się nasuwają, są takie, że były one kontrower-
syjne, i różnych harcowników, takich jak pan minister 
Kownacki, który uczył Francuzów jeść widelcem, 

przodu szybko, ruszy z kopyta. Taką dziedziną jest na 
pewno bezpieczeństwo zewnętrzne Unii Europejskiej 
– co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. 
Taką dziedziną jest integracja w strefie euro – co 
do tego też nie mam wątpliwości. Wielu postuluje 
także, żeby taką dziedziną było bezpieczeństwo we-
wnętrzne, a zwłaszcza przeciwdziałanie terroryzmo-
wi. W tych wszystkich sprawach rząd polski powinien 
wykazywać inicjatywę porównywalną z inicjatywą 
innych krajów wiodących w tym zakresie.

Ale to osamotnienie Polski, które już w tej chwi-
li widać na horyzoncie, nie dotyczy tylko Unii 
Europejskiej, bo dotyczy także naszego głównego 
partnera na Wschodzie, czyli Ukrainy. Jaki jest powód 
tego, że nikt z ważnych osobistości rządowych, sej-
mowych czy senackich, z kręgów rządzących nie po-
jawił się na forum polsko-ukraińskim w Rzeszowie? 
Jaki jest powód tego, że na forum bezpieczeństwa 
organizowanym co roku, które zbiera najważniej-
szych przedstawicieli, elitę ukraińską, prezydent 
Poroszenko dziękował premierowi Litwy, premie-
rowi Łotwy, premierowi Estonii, ministrowi spraw 
zagranicznych Słowacji, komuś z Czech za pomoc 
w zniesieniu wiz dla Ukraińców – bo akurat tego 
dnia, kiedy forum bezpieczeństwa się odbywało, 
Parlament Europejski zaaprobował tę decyzję – ale 
prezydent Poroszenko nie miał komu podziękować 
z polskich władz, bo nikogo z polskich władz nie było 
na sali? A do tej pory byli. Jaki jest powód tego, że am-
basador Jan Tombiński – który wykonał gigantyczną 
pracę podczas swojego ambasadorowania w Kijowie 
przez kilka lat, gigantyczną robotę w najtrudniejszych 
czasach, bo to był czas przed Majdanem, czyli czas 
negocjacji, czas samego Majdanu i czas krwawych 
zdarzeń w Kijowie, a później tworzenia nowej, de-
mokratycznej elity na Ukrainie – nie został nawet 
zapytany w MSZ o swoje doświadczenia? Tak jakby 
nikt nie był zainteresowany doświadczeniami amba-
sadora Unii Europejskiej, który takie chwile spędził 
na Ukrainie, gigantycznie się angażując… 

Przeczytajcie państwo nie tylko opinie niektó-
rych ekspertów. Przeczytajcie państwo także arty-
kuły poważnych naukowców z różnych uniwersyte-
tów polskich, w szczególności zalecam lekturę tych 
naukowców, którzy na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie 
Opolskim zajmują się sprawami Ukrainy i diagnozują 
powód, dla którego Polska jest najdalej od Ukrainy 
w ciągu ostatniego 27-lecia. 

Co zostało z tego momentu, kiedy ambasador 
Kozakiewicz w grudniu 1991 r. jako pierwszy am-
basador przyszedł z kwiatami, z butelką szampana, 
żeby uznać niepodległość Ukrainy, kiedy Polska wy-
konała ten ruch jako pierwszy kraj na świecie? Co 
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(senator M. Borowski) było żadnej pomocy – o tym mówił tutaj marszałek 
Borusewicz – nie było wtedy żadnej pomocy finan-
sowej, nie było żadnej innej koncepcji, było ogólne 
opowiadanie o tym, że trzeba sprawy likwidować 
u źródła. U jakiego źródła? Gdzie? W sercu czego? 
Gdzie? W Libii, w Syrii? Gdzie? Jak likwidować?

(Głosy z sali: W Aleppo.)
Mało tego, pani premier Szydło pozwalała sobie 

– nie wiem, czy zdawała sobie z tego sprawę, czy 
nie – na mówienie jawnej nieprawdy. No, mówiła, że 
Polska jest już zalana uchodźcami. Milion uchodźców 
z Ukrainy, mówiła. Tylko na pytania, gdzie są obozy 
dla uchodźców, gdzie są świadczenia dla uchodźców, 
oczywiście odpowiedzieć nie umiała, bo żadnych 
uchodźców z Ukrainy w Polsce nie było i nie ma. 
Powiem więcej, cała propaganda wokół uchodźców 
była i jest, Panie Ministrze, obrzydliwa. Obrzydliwa. 
Jeszcze w 2015 r., w 2014–2015 r. sondaże w Polsce 
pokazywały, że Polacy są przychylni wobec przyjęcia 
– jakiejś grupy, oczywiście – uchodźców. Potem to się 
zmieniło. Dlaczego się zmieniło? Ano dlatego, że czo-
łowi politycy PiS wmawiali ludziom, że uchodźcy to 
są terroryści, przenoszą zarazki, będą gwałcić nasze 
kobiety itd., itd. To po prostu w głowie się nie mieści, 
że Polska – kraj, który sam był krajem uchodźców – 
mogła stanąć po takiej stronie. I oczywiście to także 
zmieniło nastawienie i dzisiaj rząd powołuje się na 
sondaże i mówi: no, 70% czy 63% Polaków nie chce 
uchodźców. Panie Ministrze, w taki sposób to można 
robić politykę w każdej dziedzinie, w każdej dziedzi-
nie, mając do dyspozycji media, przedstawiając oszu-
kańcze i nieprawdziwe dane. Można oczywiście prze-
konać ludzi do prawie każdej strony. Zresztą prezes 
Kaczyński powiedział w swoim czasie, że telewizja 
to jest takie medium, które przekona ludzi do każdej 
sprawy, tylko trzeba to umiejętnie robić. I to się robi.

Sądy. W sprawie sądów to… Panie Ministrze, no 
cóż to jest za argument, który tutaj był przytaczany, 
że przecież w innych krajach też tak wybierają sę-
dziów? To wszystko się okazało nieprawdą, a 2 weta 
prezydenckie pokazały jasno, że przynajmniej te 2 
ustawy – a wiemy, że i ta trzecia – były fatalne, były 
absolutnie niekonstytucyjne. I jak tu się dziwić, że 
Unia Europejska interweniuje, że wszczyna proce-
durę? To jest kolejny przykład.

Wiek emerytalny. Ja się zgadzam, że sprawa jest 
dyskusyjna w zakresie tego, czy niższy wiek emery-
talny dla kobiet to jest dyskryminacja, czy to nie jest 
dyskryminacja. To wszystko zależy od tego, jaka jest 
praktyka w danym kraju, to znaczy, co się dzieje po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. Ale przecież sam 
pan powiedział, że ten problem wybuchł na tle sądów, 
na tle tego, że po obniżeniu wieku emerytalnego czy 
przy okazji zapowiadania obniżki wieku emerytalne-
go jednocześnie wprowadzono prawo, które mówiło 
o tym, że sędzia po osiągnięciu wieku emerytalnego 

a kończąc na różnych posłach Prawa i Sprawiedliwości 
z panią Pawłowicz na czele, którym właściwie chciał-
bym tylko zadedykować takie powiedzenie, że lepiej 
czasami siedzieć cicho, nic nie mówić i udawać głu-
piego, niż zabrać głos i rozwiać wszelkie wątpliwości.

(Wesołość na sali)
I jest jeden dobry policjant. To jest pan minister 

właśnie – szacunek dla pana – który jest wystawiany 
do wszelkich tego typu debat, gdzie łagodnie, podając 
różnego rodzaju argumenty: „a inni też tak robią”, 
„a w historii już tak było”, „a to są przecież zwykłe 
konflikty interesów”, „a to jest normalna sprawa”, 
„a państwo być może nie wiecie, ale tak po prostu 
jest”, tłumaczy to wszystko i uzasadnia, że np. to, iż 
mamy 500 spraw w Trybunale Sprawiedliwości, jest 
normalne, bo inne kraje mają jeszcze więcej. 

No tak, tylko popatrzmy, jakie my mamy sprawy 
sporne z Unią Europejską, bo to jest istotne. No, naj-
pierw był konflikt o Trybunał Konstytucyjny, o ewi-
dentne łamanie konstytucji polskiej. I, uwaga, pan 
minister powie: „ale my mamy inne zdanie w tej spra-
wie”, a to przecież minister Waszczykowski zgłosił 
się do Rady Europy i do Komisji Weneckiej. Komisja 
Wenecka wydała odpowiednią opinię, a wiemy, jaka 
to była opinia – niezwykle krytyczna, pokazująca, 
co było błędne. W zamian komisja dowiedziała się, 
że jest grupą jakichś kolesiów, lewaków, którzy się 
zebrali i sobie dywagują. No, dopóki nie było jesz-
cze tej wypowiedzi, pan minister mówił: „przecież 
sprawa jest w toku, komisja się wypowiada, a my 
właśnie przyjęliśmy właściwy kierunek działania”, 
no a potem się okazało, że ten kierunek działania 
był jednak niewłaściwy, w związku z czym tę opinię 
zlekceważono kompletnie. Jak to mogło być odebrane 
w Unii Europejskiej, nie muszę mówić.

Media publiczne? Nie będę rozwijał tego tematu. 
To wszystko, co się działo w tej sprawie, te błyska-
wiczne zmiany, które uczyniły z mediów publicznych 
tubę propagandową na skalę… No, tylko starsi ludzie 
pamiętają na jaką skalę, bo młodsi to już chyba nie. To 
również naruszało podstawowe zasady funkcjonowa-
nia państwa demokratycznego w Unii Europejskiej. 

Potem była prokuratura łącznie z tym wszystkim, 
co ta ustawa ze sobą niosła. Nie będę się już do tego 
odnosił.

Potem pojawili się uchodźcy i w sprawie uchodź-
ców Polska… Właściwie nie Polska, tylko rząd, bo 
rząd polski przed wyborami zajął pewne stanowisko, 
a rząd polski po wyborach zajął stanowisko kom-
pletnie odwrotne. Panie Ministrze, w tym stanowi-
sku nie do przyjęcia dla Unii Europejskiej było to, 
że została podważona idea solidarności, dlatego że 
te kraje, które borykały się z tym problemem, po 
prostu uzyskały od Polski gest Kozakiewicza. I nie 
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(senator M. Borowski) nie, obejmująca obrażanie poszczególnych ludzi, jest 
po prostu niebywała i nie do przyjęcia.

Co do skutków tej polityki i tej postępującej izo-
lacji Polski… Skutek, Panie Ministrze, jest taki, że 
w innych sprawach jest coraz trudniej zyskiwać so-
juszników. O tym już była mowa. Pan minister po-
wiedział: nie, tych spraw nie należy wiązać; ci się 
złoszczą, tamci się złoszczą, ale my im mówimy, że to 
przecież jest co innego; będą nas potrzebować. No nie, 
proszę państwa. To jest tak jakby ktoś widział drzewa, 
ale nie widział lasu. No niestety, ale jeśli te sprawy, 
które dzisiaj… Ostatnie zdanie, Panie Marszałku. 
Jeśli te sprawy, które dzisiaj są na tapecie i które są dla 
Polski niezwykle ważne – to jest sprawa pracowników 
delegowanych, to jest sprawa transportu międzynaro-
dowego – nie zostaną załatwione po naszej myśli, to 
nie będzie to wina Unii, Panie Ministrze, tylko wina 
PiS. To będzie wina waszego rządu, a nie wina Unii i, 
jak to kiedyś bywało, wina Tuska. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Prezydencja maltańska, która upłynęła, daje nam 

pretekst… Co pół roku mamy możliwość dyskutowa-
nia o polityce zagranicznej, szczególnie w aspekcie 
unijnym. Właściwie z konieczności powtarzamy to, 
co mówią koledzy… Oni mówią to w sposób bardzo 
dobitny i interesujący, ale to się niestety powtarza. 
Ja robię w pewnym sensie to samo. Ale to powa-
ga sytuacji skłania nas do tego – nie chodzi o to, 
żeby się popisywać, żeby koniecznie tu wystąpić. 
Uważamy, że sytuacja zaczyna być poważna, nie-
bezpieczna i przyniesie złe skutki. Znajdujemy się na 
kursie kolizyjnym z Unią Europejską, a odbywa się 
to w sposób demonstracyjny. Nie jest tak dlatego, że 
chcemy załatwić jakiś ważny interes, którego inaczej 
nie jesteśmy w stanie załatwić i musimy się bardzo 
ostro spierać – to jest demonstracja. Kiedy 1,5 roku 
temu była opinia Komisji Weneckiej, która to opinia 
została następnie zignorowana, i to jeszcze w pogar-
dliwy sposób, sugerowano mianowicie, że Komisja 
Wenecka nie zna realiów, jest daleko od takich spraw 
itd., itd., co było lekceważące w stosunku do organu 
Rady Europy, który ma niezwykle wysoki prestiż, 
to mnie i również wielu obserwatorom wydawało 
się, że to jest wypadek przy pracy, że coś się stało, 
że właściwie się z tego wycofamy, że to jest pewna 
próba. Ale nie. Okazało się, że to był początek… To 
było takie narzędzie niezbędne do podjęcia dalszych 
kroków prawnych, które miały dać pełną swobo-

musi spytać ministra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego, czy on może dalej być sędzią. Gdzie 
tak jest?

(Senator Jan Dobrzyński: Czy chce, Panie 
Marszałku.)

Nie, czy może… Nie, pan się myli.
(Senator Jan Dobrzyński: Czy chce.)
Nie, proszę pana. Proszę się nie spierać. W usta-

wie jest powiedziane, że sędziowie odchodzą w stan 
spoczynku po osiągnięciu wieku emerytalnego, na-
tomiast mogą się zwrócić z prośbą do pana ministra 
sprawiedliwości, żeby się zgodził na to, żeby nadal 
sprawowali te funkcje. Otóż ja chciałbym zapytać 
pana ministra: a czy zwykły obywatel, kiedy osiągnie 
wiek emerytalny, to musi kogoś pytać, czy może dalej 
pracować? Przecież nawet zachęcacie do tego, żeby po 
tej obniżce pracować, a tu nagle sędzia musi kogoś py-
tać. Wiadomo, o co chodzi. Chodziło o czystkę wśród 
sędziów. I pan minister się dziwi, że Unia Europejska 
to kwestionuje?

Wycinka. W sprawie wycinki wiele już mówiono. 
Ja powiem tylko tyle. Przecież pan minister Szyszko 
w żywe oczy kpi z Trybunału Sprawiedliwości: opo-
wiada, że on wycina tylko te drzewa, które za chwile 
spadną na turystę. No przecież… Panie Ministrze, 
pan się sam śmieje z tego, widzę przecież. Kpi 
w żywe oczy, nie że realizuje, tylko inaczej inter-
pretuje…

O reparacjach tu już była mowa. Oczywiście 
trzeba pamiętać, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. 
Sprawa reparacji została podniesiona z czysto we-
wnętrznych powodów, oczywiście. Panie Ministrze, 
rząd PiS i politycy PiS budują swoją popularność 
w Polsce nie tylko na rzeczach dobrych takich jak 
500+, takich jak walka z oszustwami VAT-owskimi 
– uważam, że tutaj są pewne sukcesy – ale niestety 
także na budzeniu upiorów, na tym, że przedstawiają 
społeczeństwu różnych wrogów, wyimaginowanych, 
jednakże istniejących rzeczywiście, takich jak Unia 
Europejska, takich jak Niemcy. I wokół tego próbu-
ją budować swoją popularność. Reparacje, jesteśmy 
gnębieni, nie dostaliśmy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

Ale ten rząd występuje, ten rząd będzie walczył… 
Niemcy nie chcą dać… No to dowiedzieliśmy się od 
pana – nie chcę skrzywdzić, nie pamiętam, który to 
z tych harcowników, o których powiedziałem na po-
czątku, to powiedział – że dzieci tych zwyrodnialców 
powinny zapłacić. Tak się buduje Unię Europejską? 
Tak się buduje przyjaźń między ludźmi? I nie ma na 
to żadnej reakcji. Już, Panie Marszałku, kończę.

O telewizji już mówiłem. Ta propaganda antyunij-
na, antyniemiecka, która leje się z telewizora codzien-
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(senator P. Wach) przede wszystkim, niepodtrzymywanie zobowiązań 
poprzedniego rządu, który zgodził się na kwotę jed-
norazową niewielkiej liczby uchodźców, a nigdy nie 
godził się na mechanizm automatyczny rozdziału 
uchodźców, czym nieraz przedstawiciele rządu i par-
lamentarzyści PiS-u straszą.

Tak że sprawa uchodźców… My właściwie dla 
krajów bałtyckich i dla wszystkich innych krajów zu-
pełnie niepotrzebnie, przy tej demonstracji, staliśmy 
się tarczą. Oni właściwie uniknęli problemów tylko 
dzięki temu, że przyjmują drobne grupy uchodźców, 
a my ten cały ciężar, który zresztą fatalnie się odbi-
je na rynku wewnętrznym, już się fatalnie odbija, 
na krótką metę, bo to jest właściwie demoralizacja 
społeczeństwa i ona następuje poprzez przyzwolenie 
rządowe na to, aby straszyć uchodźcami, straszyć 
incydentami, które za granicą miały miejsce… Proszę 
zważyć, ile incydentów okropnych i ohydnych jest 
w kraju dokonywanych przez naszych rodaków, nie-
stety. I tak jest właściwie wszędzie. To eksponowanie 
i wyolbrzymianie tego, co robią uchodźcy i w ogóle 
migranci i co się zdarza, i właściwie granie na naj-
niższych instynktach ludzkich jest rzeczą fatalną. 
Uważam, że to jest być może nawet gorsze niż takie 
doraźne skutki polityczne, dlatego że to będzie miało 
bardzo dalekosiężny rezultat w postaci niechęci mło-
dych ludzi, obaw młodych ludzi. I incydenty związane 
z tym podejściem i takim złym przykładem już mają 
miejsce.

Tak że to wszystko razem pcha nas w konflikt 
kompletnie niepotrzebny, bo my mamy bardzo waż-
ne interesy w Unii Europejskiej, które powinniśmy 
i chcemy załatwić. To przede wszystkim problemy 
energetyki. To jest problem bardzo, bardzo wieloletni, 
potrzebujemy właściwe uregulowań przejściowych, 
które by nam sprzyjały, jeżeli chodzi o rynek energii 
przede wszystkim. Drugim problemem, mniejszym 
znacznie, ale też istotnym dla kraju, jest problem pra-
cowników delegowanych. To również problem han-
dlu emisjami. To wszystko są rzeczy, które jesteśmy 
w stanie zmienić i przygotować, ale na to potrze-
bujemy znacznie dłuższego horyzontu czasowego, 
powiedzmy, nawet dziesięciolecia.

Tak że wydaje mi się, że nasza polityka demon-
stracyjnie antyunijna, demonstracyjnie izolująca nas 
od innych przyniesie bardzo złe rezultaty. Rząd się 
czuje pewnie, rząd ma bardzo duże poparcie spo-
łeczne. Po części zasłużone, po części wynikające 
z populizmu, po części wynikające z grania na ni-
skich instynktach i straszenia. Bo, tak jak powiedział 
pan senator Borowski, wychować sobie ludzi metodą 
strachu i metodą rozbudowywania czarnych wizji, 
w szczególności przy praktycznej nieznajomości te-
matu, jest stosunkowo łatwo. Ale to wszystko, im 
jest lepiej w tej chwili, tym większą katastrofą grozi 
w pewnym dystansie czasowym. I właściwie tylko 

dę – nazwałbym ją nawet samowolą – legislacyjną 
i prawną naszemu rządowi. Bo za tym poszła sprawa 
Trybunału Konstytucyjnego, który teraz jest wła-
ściwie całkowicie zmarginalizowany i nie odgrywa 
swojej roli, za tym poszły propozycje różnych ustaw, 
ale przede wszystkim dotyczących prokuratora, pro-
kuratury, a następnie propozycje 3 ustaw dotyczących 
zmiany systemu sprawiedliwości w Polsce, które bar-
dzo głęboko skonfliktowały nas z Unią Europejską 
i krajami demokratycznymi, a ponadto w dłuższej 
perspektywie czasowej stanowią istotne zagrożenie 
dla kraju i dla jego rozwoju. Tutaj nastąpiły, właściwie 
wbrew oczekiwaniom, protesty społeczne w sprawie 
stosunkowo abstrakcyjnej. I te protesty były na tyle 
silne, że prezydent wspomniany proces spowolnił. 
Nie powiem, że odwrócił, bo nie wiemy, czym to się 
skończy, ale na pewno spowolnił i na pewno zare-
agował w sposób taki istotny, znaczący. I właściwie 
to jest niezwykle istotna sprawa, która doprowadziła 
w Unii Europejskiej do zintensyfikowania wcześniej 
rozpoczętego procesu badania zagrożenia praworząd-
ności w Polsce. Unia Europejska, Komisja Europejska 
prowadzi to delikatnie, ostrożnie z paru, jak by się 
wydawało, powodów. Po pierwsze dlatego, że ma na 
głowie bardzo poważną sprawę, jaką jest wystąpienie 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A po drugie, 
chyba w nadziei, że jednak procesy demokratyczne 
w Polsce… że nastąpi tutaj pewne przełamanie i po-
prawa tej sytuacji. Tak że tutaj trzeba powiedzieć, 
że Komisja Europejska jest bardzo ostrożna i deli-
katniejsza, znacznie delikatniejsza od Parlamentu 
Europejskiego.

Jednocześnie że to jest pewien system, wi-
dać na podstawie problemu dotyczącego Puszczy 
Białowieskiej. Ta wycinka w tym miejscu właści-
wie do niczego specjalnie nie jest potrzebna. Jest to 
konflikt, wydawałoby się, mało potrzebny, zupełnie 
niepotrzebny. A już zupełną demonstracją jest igno-
rowanie postanowienia tymczasowego Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu. To jest pewnego 
rodzaju demonstracja, na którą – tak myślę, nic na ten 
temat nie wiem szczegółowo – pan minister Szyszko 
bez przyzwolenia rządowego by sobie nie pozwo-
lił. Że sobie pozwoliłby ewentualnie wycinać stare 
świerki, przebudowywać ten las z lasu pierwotnego, 
starego na las gospodarczy i chciał to zrobić, to sobie 
wyobrażam. Takie ma poglądy, taki jest być może 
interes Lasów Państwowych. Ale demonstracyjne 
zignorowanie postanowienia Trybunału jest właści-
wie krokiem rządowym. I musimy przeciw temu za-
protestować.

Wiele było mowy o uchodźcach. Nie będę tej 
sprawy za bardzo rozwijał, ale powiem, że tu nasze 
stanowisko też jest demonstracyjne. Dlatego że to jest, 
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(senator P. Wach) skiego towarzystwa torakochirurgicznego zrzesza-
jącego ludzi od Szwecji po Portugalię. I wypraco-
wanie konsensusu, pogodzenie na obradach zarządu 
krewkiego Portugalczyka z chłodnym Szwedem 
nie było łatwe, ale było możliwe w drodze dyskusji 
i przyjaznego dialogu. Zawsze wypracowywaliśmy 
konsensus i nasza kadencja przeszła do historii jako 
ta, w której liczba członków towarzystwa zwiększyła 
się najbardziej w historii.

Wydaje się oczywiste, że wiele rzeczy załatwia 
się w kuluarach i w drodze rozmów bilateralnych. 
Dlatego zastanawiam się, skąd jest ta skrajna naiw-
ność i wiara, że wystawienie pana Saryusz-Wolskiego 
cokolwiek zmieniło. Potem była dramatyczna po-
rażka, po której kwiatami pocieszano panią premier 
Szydło na lotnisku na Okęciu. To świadczy o tym, 
że w tym rządzie coś nie działa. Przecież wiedzieli-
śmy… Nie wierzę, żeby pan, Panie Ministrze, który 
prezentuje tu tak wysoki poziom kompetencji, jeśli 
idzie o Europę, nie zdawał sobie z tego wszystkiego 
sprawy.

Nie trzeba szukać dalej. Minister Gowin przedsta-
wia projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Jest to 
ważny, duży projekt, a pan marszałek Terlecki mówi, 
że nic o nim nie wie, że nie był on uzgadniany z rzą-
dem ani z klubem i że wydaje mu się on dziwny. Pan 
minister Gowin odpowiada, że to jest niedrożność 
informacyjna. W chirurgii niedrożność to bardzo 
poważna choroba, która grozi śmiercią, jeśli nie jest 
leczona. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. (Oklaski)

Działania wobec puszczy. No, Unia Europejska 
ma niechcący mechanizm, do którego działania sami 
się przyłożyliśmy. Zachęcam do zajrzenia na stronę 
internetową satelity programu Copernicus, wspólne-
go projektu europejskiego. Widać tam gigantyczną 
dziurę w środku puszczy. Ta degradacja jest dla mnie 
kompletnie niezrozumiała.

Na temat uchodźców nie chcę się wypowiadać. 
Podam tylko jeden przykład, bo jak mówi łacińska 
maksyma verba volant, exempla trahunt – słowa ula-
tują, przykłady pociągają. Państwo powinniście to 
wiedzieć.

Przeszczepienie wątroby to jest niezwykle trudny 
zabieg. Największą liczbę takich zabiegów wykonuje 
się w dwóch ośrodkach, w Warszawie i w Szczecinie. 
W Szczecinie wykonuje je doktor Samir Zeair, 
uchodźca z Syrii, który podczas kolejnej fali emi-
gracji, 30 lat temu przyjechał do Polski jako nastolatek 
i od lat, będąc wybitnym chirurgiem, ratuje życie 
Polaków. Nie można…

(Senator Mieczysław Augustyn: A zarazki?)
Słucham?
(Senator Leszek Czarnobaj: Różne zarazki.)
Nie rozumiem.
Nie można traktować uchodźców jako zła wcie-

lonego, bo tak nie jest. Na plaży w Rimini w sposób 

dlatego zabieram głos, bo w zasadzie, jeżeli chodzi 
o szczegółowe kwestie, które podnosiłem, to one 
wszystkie już znalazły dobry adres ze strony moich 
kolegów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Grodzki. Proszę.

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

Senatorowie!
Tak jak już mówiłem w dyskusji, reprezentuję 

Szczecin. Miasto nigdy niezdobyte, zawsze prze-
handlowane, czy to Duńczykom, czy Szwedom, 
czy Prusakom. I trzeba jasno powiedzieć tu, 
w Senacie Rzeczypospolitej, że obecność Polski 
w Unii Europejskiej, silna obecność Polski w Unii 
Europejskiej, jest polską racją stanu. I wszelkie in-
tencjonalne czy nieintencjonalne, czy niefortunne 
próby negowania tego faktu są szkodliwe dla Polski. 
To trzeba sobie jasno powiedzieć i jest to jasne dla 
mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego, wo-
jewództwa lubuskiego.

Tymczasem wstąpiliśmy do, jak to mówią niektó-
rzy, klubu dżentelmenów, gdzie umówiliśmy się na 
pewne wartości: umiłowanie wolności, poszanowanie 
demokracji, wolny przepływ usług, kapitału, my-
śli i finansów. A potem słyszymy, jak nasz minister 
spraw zagranicznych mówi: „Musimy zdawać sobie 
sprawę, że w każdej chwili możemy zostać oszukani. 
Trzeba powiedzieć to otwarcie: polityka Unii okazała 
się polityką podwójnych standardów i oszukiwania”. 
To jest cytat z pana ministra Waszczykowskiego. No, 
tak się nie mówi.

Pan prezes Kaczyński we wrześniu 2015 r. mówił 
tak: jesteśmy diametralnie inni od Platformy, oferu-
jemy stabilność, spokój i szacunek wobec opozycji. 
Niecałe 2 lata później są „zdradzieckie mordy” i wy-
krzywiona wściekłością twarz. A 11 września tego 
roku pan prezes Kaczyński na miesięcznicy mówi, że 
w pewnych sprawach będziemy w Europie sami. No, 
jak inaczej to nazwać, jeśli nie tendencją odśrodkową? 
Nawet jeżeli deklaratywnie mówimy, że wszystko jest 
w porządku, że absolutnie nie chcemy dystansować 
się od Unii… Słowa to jedno, a czyny to co innego. 
W zasadzie, jak konkludują niektórzy politycy w in-
nych krajach, Polska prezentuje prostą politykę: dajcie 
nam pieniądze i się nie wtrącajcie. W mojej ocenie 
Unia Europejska tak nie działa.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje się na 
rynku międzynarodowym, bo przez jedną kadencję 
miałem zaszczyt pełnić funkcję prezydenta europej-
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(senator T. Grodzki) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 
przeszkadzać senatorom, którzy mają prawo głosu. 
Proszę bardzo.)

To są 2 skrajne postawy, a skrajności zawsze 
w życiu przegrywają. Dlatego nasza prośba, na-
sza propozycja kierowana jest do ludzi otwartych. 
Znowu, przepraszam, posłużę się tym… My chyba 
jednak doprowadzimy do upadku pana ministra, bo 
jak pan minister, który relacjonuje to, co się w Unii 
Europejskiej dzieje… Chodzi o to, żeby jednak nie 
iść tą skrajną drogą, ani lewą, ani prawą stroną, 
tylko próbować być w nurcie, być w dyskusji, być 
przy stole.

Przypomnę jeszcze raz: przecież będziemy dys-
kutować nie z pozycji Czarnego Piotrusia, takiej 
Korei Północnej w świecie, albo tego, kto się na 
wszystko zgadza, tutaj nie dam żadnego przykładu, 
tylko z pozycji tego, kto dyskutuje o problemach, 
ma swoje pomysły, stara się przekonać innych, 
zdobywać większość i pokazywać, że to jest waż-
ne i dobre nie tylko dla Polski, ale również dla 
innych krajów europejskich. Przecież będziemy 
dyskutowali i dyskutujemy, niektóre tematy zostały 
już zamknięte z sukcesem, tak jak zostało to już 
powiedziane.

Polityka klimatyczna i środowiskowa, budżet na 
następne lata. Czy widzieliście państwo, żeby Czarny 
Piotruś kiedykolwiek wywalczył dobry budżet? Ja 
nie. Zawsze tzw. nawiedzonych, jak to się często okre-
śla, pozostawia się z utopijnymi marzeniami. Dlatego 
proponuję być jednak rozsądnym, patrzeć, gdzie jest 
interes Polski, jak ten interes przekuwać w sukces. 
Rynek usług, pracownicy delegowani. Przecież tu 
jest 500 tysięcy. Projekt inwestycyjny, o ile pamię-
tam, mogę się tutaj pomylić, 500 miliardów zł, plan 
inwestycyjny dla Unii Europejskiej. Przecież to są 
przedsięwzięcia, które są ważne dla rozwoju i przy-
szłości Polski. Działania protekcjonistyczne. Część 
krajów starej Unii Europejskiej ma takie zapędy, 
żeby mieć tutaj totalny dyktat. My powinniśmy być 
tymi, którzy siadają i na równi rozmawiają. Wreszcie 
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Było tu 
o tym wiele mówione. Zresztą pan minister dawał 
tego przykłady. No, weźmy pozytywne załatwienie 
sprawy dotyczącej polityki zaopatrzenia w energię, 
w gaz. No, sami naprawdę byśmy się nawojowali, ale 
sukcesu nie osiągnęli.

Dlatego chciałbym o coś poprosić państwa. 
Dotyczy to pana ministra i, mam nadzieję, większości 
polityków Prawa i Sprawiedliwości, choć na pewno 
nie wszystkich. Jak już wstaliście państwo z kolan, 
rządzicie Polską i prowadzicie polskie sprawy w sto-
sunkach z Unią Europejską, to uważajcie, żeby się 
nie okazało, że na tych wyprostowanych kolanach 
jesteście sami, może wspólnie z Orbánem i Węgrami. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

brutalny zgwałcono Polkę, ale mało kto pamięta, że 
w Polsce dziennie dochodzi do około 200 gwałtów, 
zarówno w zaciszu domowym, jak i w przestrzeni 
publicznej, i to wszystko uchodzi.

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że albo pozo-
staniemy w Unii Europejskiej jako ważny, duży kraj 
zarówno demograficznie, jak i gospodarczo, albo – 
jeśli będziemy kontynuować tę politykę – znajdziemy 
się na mieliźnie, a stamtąd czasami bardzo trudno 
wrócić na głębokie wody. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj. Po raz drugi, więc 

5 minut.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, Panie Marszałku.)
(Senator Jacek Włosowicz: Czas start.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Oto jeszcze jeden wątek, który jest chyba bardzo 

istotny z punktu widzenia odpowiedzi na pytanie: 
jaką postawę mamy przyjąć jako Polska wobec Unii 
Europejskiej, wobec wartości Unii Europejskiej, 
wobec instytucji Unii Europejskiej? Przecież chyba 
nikt z siedzących tutaj, patrzę też w stronę koleżanek 
i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, nie kwestionuje 
tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej.

(Senator Jacek Włosowicz: Ale nikt nie kwestio-
nuje.)

I słyszę w przestrzeni publicznej, że nawet nie 
macie państwo zamiaru wyprowadzać Polski z Unii 
Europejskiej, że będziemy samotną wyspą, ale w Unii 
Europejskiej.

Można przyjąć 2 skrajne postawy. Po pierwsze, 
można być, tak jak mówił pan minister, we wszystkich 
sprawach na tak, na wszystkie pytania odpowiadać 
„tak”, nie mieć wątpliwości, nie zadawać pytań i to, 
co tam zgłoszą, przyjmować. To jest jedna skrajna 
postawa. Jest też druga skrajna postawa, którą – 
przepraszam bardzo – niestety prezentuje nasz rząd, 
rząd Prawa i Sprawiedliwości i państwo z PiS bę-
dący tu, na sali. Według niej trzeba być – posłużę 
się tu porównaniem pana senatora Augustyna – tym 
Czarnym Piotrusiem, który walczy o to, żeby wygrać, 
ale wiadomo, że jest skazany na porażkę, bo nikt 
go nie kocha, nie lubi, nie chce itd. To są 2 skrajne 
postawy. A ja…

(Senator Waldemar Bonkowski: W 1939 r. byliśmy 
sami.)

Panie Marszałku, czy ten sympatyczny człowiek 
z Pomorza mógłby mi nie przeszkadzać?
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dla nas. Za tej kadencji – nie wiem, na ile państwo 
polskie i nasza dyplomacja są tutaj skuteczne – z bu-
dową Nord Stream II jest już jakiś kłopot. Oczywiście 
zawdzięczamy to pomocy Stanów Zjednoczonych, 
to jasne, ale już widać, że Rosjanie i Niemcy mają 
problem. Ja naprawdę nie widzę tych sukcesów. Może 
niech państwo wymienią jakieś szczególne osiągnię-
cia rządu Platformy Obywatelskiej i PSL. Bardzo 
możliwe, że nie znam niektórych sukcesów, które 
mieliśmy w tym okresie, a które były spowodowane 
tym, że mieliśmy większą siłę oddziaływania w Unii 
Europejskiej i byliśmy w tym, jak to pan Czarnobaj 
nazwał, głównym nurcie. Ja tych skutków nie widzę.

Jedyne, co można jeszcze temu przypisać, to funk-
cja przewodniczącego Rady czy też, jak to państwo 
nazywają, prezydenta Europy dla pana premiera 
Tuska. Tylko że, Szanowni Państwo, trudno sobie 
wyobrazić honor pana premiera Tuska, skoro…

(Senator Mieczysław Augustyn: Mówimy o pre-
mierze.)

…skoro były premier kandyduje na to stanowisko 
na drugą kadencję czy też na drugą połowę kadencji 
– podkreślam, były premier – bez zgody polskiego 
rządu. Człowiek honoru powinien po prostu zrezy-
gnować, i to wszystko. I tak będą opisywać tę kwestię 
w historii. My jesteśmy obecnie w pewnym sporze… 
No, trwa pewien spór polityczny, co jest jakby natu-
ralne, i dlatego pewnych spraw nie widzimy, ale na 
pewno tak to będzie opisywane.

Mówię to już chyba po raz enty. Chodzi o pra-
worządność. Kiedy pan Duda, prezydent elekt 
– zresztą wszystkie telewizje to pokazywały – 
spotykał się z panią Kopacz, to prosił, aby nie do-
konywano w międzyczasie zmian systemowych. 
Przedstawiciele Nowoczesnej i części Platformy 
donoszą na nasz kraj, donoszą na nasz kraj do 
Unii Europejskiej, zapominając, że to Platforma 
Obywatelska, niejako do przodu, wybrała człon-
ków Trybunału Konstytucyjnego. Mówiłem już kil-
kakrotnie, że gdyby to nie miało miejsca, nikt nie 
zajmowałby się Trybunałem Konstytucyjnym. Tak 
więc, skoro już się tu obwiniamy, to powiem, że wina 
za rozpoczęcie tej batalii leży po stronie Platformy 
Obywatelskiej.

Słyszałem, że zmieniło się nasze miejsce 
w Europie, że jesteśmy słabsi. No, Szanowni Państwo, 
ja rozumiem, że to może mówić, z całym szacunkiem, 
niedoświadczony poseł, ale żeby panowie senatorowie 
takie rzeczy opowiadali, to się w głowie nie mieści. 
Skoro przyjeżdża prezydent najpotężniejszego pań-
stwa na świecie, spotyka się z grupą Międzymorza 
i rozmawia na jego temat, to jak można uznać, że to 
Międzymorze jest z góry skazane na niepowodzenie? 
Dlaczego 20, 30, 40 lat temu istnienie Międzymorza 
było zasadne, a teraz nie jest? Co to jest 50, 100 lat 
w historii państwa, w historii kontynentu i świata? 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!
No, nie sposób się nie odnieść do niektórych wy-

powiedzi, szczególnie pana marszałka Borusewicza, 
bo to była tak jakby wypowiedź o pewnym szcze-
gólnym ciężarze. Tak pokrótce wypowiem się, je-
śli chodzi o nasze wstąpienie do Unii Europejskiej. 
Szanowni Państwo, były jak gdyby 2 powody, 2 fi-
lary. Pierwszy był polityczny. Proszę pamiętać, że 
była Solidarność, że to również nasz kraj wywalczył 
niepodległość i połączenie Niemiec. Pamiętajmy 
o tym słynnym murze. Tak więc na pewno było to 
jednym z powodów, jednym z dwóch w mojej oce-
nie. Ten polityczny powód miał znaczenie i dlatego 
zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej. A drugi 
powód był gospodarczy. Bądźmy świadomi, że to 
jest przede wszystkim interes, interes państw zachod-
nich. Niedawno byłem w delegacji z panem marszał-
kiem Karczewskim. Byli z nami pan prof. Rocki, 
przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, jak również pan prof. Sługocki 
z Platformy Obywatelskiej. I my mieliśmy tam różne 
spotkania. Oni, ci Francuzi, szczególnie o karakalach 
mówili, ale nie było tam, Szanowni Państwo, żadnych 
problemów. Pan Sługocki stwierdził… Zresztą ja rów-
nież to stwierdziłem. My wyraźnie stwierdziliśmy, że 
według różnych analiz z każdego euro, jakie się dla 
nas przeznacza, 60 eurocentów – niektórzy twierdzą, 
że nawet więcej – wraca z powrotem na Zachód, pro-
szę państwa. Weźmy niemieckie koncerny maszyn 
budowlanych i drogowych, weźmy różnego rodzaju 
firmy, które budowały u nas drogi. Przyjęcie Polski 
i innych państw do Unii Europejskiej z punktu wi-
dzenia gospodarczego opłacało się przede wszystkim 
Zachodowi. I musimy to wiedzieć. Musimy również 
wiedzieć, że Unia Europejska nic nam nie daje. Jeżeli 
przyjmiemy takie założenie, że ona coś nam daje, 
to pamiętajmy, że daje wszystkim państwom zrze-
szonym. To się nam po prostu jako pełnoprawnemu 
członkowi należy z urzędu – tak to nazwijmy. Więc 
to nie jest żadna jałmużna, to nie jest kwestia prośby 
czy załatwiania.

Szanowni Państwo, muszę się odnieść do niektó-
rych wypowiedzi. Oczywiście nie chcę być tutaj zło-
śliwy, ale w wypowiedziach wszystkich senatorów 
Platformy Obywatelskiej nie słyszałem żadnego kon-
kretnego zarzutu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną 
naszego państwa w stosunku do Unii Europejskiej. No 
to wróćmy do tych poprzednich 8 lat. No, Nord Stream 
przecież pobudowano, choć mieliśmy takie świetne 
układy. Dla nas to jest zagrożenie, zresztą nie tylko 
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(senator J. Dobrzyński) Obywatelska… Nasza poprzednia kadencja była 
przerwana, były wcześniejsze wybory, a Platforma 
Obywatelska miała prezydenta i rządziła przez 2 
kadencje. Mam nadzieję, że PiS też będzie rządził 
minimum przez 2 kadencje. Sytuacja w naszym kra-
ju, jeśli chodzi o kwestie demokratyczne, społeczne, 
gospodarcze, się stabilizuje, ale powtarzam: pewne 
sprawy muszą być niepodważalne zarówno dla opo-
zycji, jak i dla koalicji. I tutaj musimy się wspierać. 

Szanowni Państwo, nie można postępować nieroz-
tropnie, jeśli chodzi o swój kraj. Chodzi np. o spra-
wę reparacji. Proszę państwa, ja was bardzo proszę 
jako opozycję: popędzajcie rząd, aby przygotowywał 
analizy, aby szukał rozwiązań prawnych, żeby do 
tego doprowadzić. Zniszczono nasz kraj doszczętnie, 
wymordowano wiele milionów Polaków, Warszawa 
była jednym wielkim gruzowiskiem. I co, nikt za to 
nie odpowiada? I wy się dziwicie, że w Niemczech 
są jakieś różne negatywne opinie? A jakie mają być? 
Mamy 2 opinie, opinię Bundestagu i opinię polskiego 
Sejmu, Biura Analiz Sejmowych. To wy myślicie, że 
Niemcy tak szybciutko się zgodzą i przyznają nam 
rację? Nie, będą się bronić. Szanowni Państwo, bardzo 
możliwe, że jeszcze jakiś minister Platformy, minister 
spraw zagranicznych, będzie dochodził tych reparacji. 
I wcześniej czy później będziecie musieli to robić, bo 
jeżeli będzie wprowadzona pewna procedura, to nie 
wytłumaczycie Polakom, dlaczego z tego akurat się 
wycofujecie.

Jeszcze wrócę do…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas upłynął, 

Panie Senatorze.)
Panie Profesorze, bardzo proszę, żeby pan mi dał 

jeszcze minutkę.
A jeśli chodzi o emigrantów, to, Szanowni 

Państwo, nikt nas, naszego państwa, nie pytał – chyba 
że o czymś nie wiemy, ale chyba nikt nie pytał – czy 
zgodzimy się na przyjęcie kilku tysięcy imigrantów. 
Jeśli pani Merkel czy też rząd niemiecki do siebie 
ich zapraszał… Nikt nas o to nie pytał. Nie pytał 
Węgier, nie pytał Czech, Słowacji. A więc to jest na 
pewno problem Unii Europejskiej, zdaję sobie z tego 
sprawę, jest to problem w szerszym tego słowa zna-
czeniu. A jeżeli mówimy o solidarności, to powiem 
tak – należało spotkać się z premierami 28 państw 
i powiedzieć: jest problem uchodźców, chcemy ich 
przyjąć, co wy na to?

Rosja. Panie Profesorze, jeśli chodzi o Rosję, to bę-
dzie już króciutko. Szanowni Państwo, nikt z nas nie 
chce złych stosunków z Rosją, to jest jakby logiczne. 
Katastrofa smoleńska – czy to były zaniedbania naszej 
strony, polskiego rządu, bez względu na to, kto był 
premierem, polskich służb, polskich ministerstw, to, 
mam nadzieję, się wyjaśni. Ale jest to problem, któ-
ry niweczy i zachowanie się polskiego rządu, i stro-
ny rosyjskiej, który niweczy pewne porozumienia. 

To jest nic. Tak więc w mojej ocenie Międzymorze 
jest aktualne. Szanowni Państwo, ono jest aktualne. 
I ja oczywiście rozumiem i nie mam nic przeciwko 
temu, że premier Orbán ma kontakty z Rosją. Jeżeli 
uznaje to za pożyteczne i dobre dla swojego państwa, 
to powinien to po prostu czynić. I my nie powinniśmy 
mieć o to pretensji. Ja rozumiem, że państwa mają 
różne interesy. Jeżeli ktoś uważa, że my będziemy 
w Międzymorzu rządzili i będziemy narzucali swo-
je racje, swoje rozwiązania, to jest w błędzie. No, 
w pewnych sprawach możemy się zgadzać, w innych 
nie, ale to, że poszczególne państwa mają swoje inte-
resy, to jest naturalne i na to powinniśmy być przy-
gotowani.

Dzisiaj minister rolnictwa spotyka się z ministra-
mi rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Niedawno 
opozycja krzyczała, że jest już rozpad Grupy 
Wyszehradzkiej. Nie. Takie organizacje buduje się 
bardzo, bardzo długo. I na pewno – oczywiście mam 
nadzieję, że dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych; 
oby Trump rządził jak najdłużej, Szanowni Państwo – 
można to zbudować, można przynajmniej zbudować 
fundamenty pod tę organizację, pod Międzymorze. 
Tak więc ja nie widzę tutaj ryzyka izolacji Polski. 
A to, że podnosimy, Szanowni Państwo, pewne swo-
je interesy, pewne ważne dla nas sprawy na forum 
europejskim… No, wiadomo, że komuś nie będzie 
się to podobało. Krytykujecie wypowiedzi ministra 
Waszczykowskiego. A jak ocenić wypowiedź prezy-
denta Macrona w stosunku do naszej pani premier 
czy do naszego kraju? Proszę państwa, jesteśmy 
w Senacie i co do pewnych kierunków polityki mię-
dzynarodowej powinniśmy być zgodni, skoro ma to 
znaczenie dla naszego kraju. Myśmy jako formacja 
polityczna, jako ten rząd, obrali pewien kierunek, pe-
wien model – być może on w niektórych przypadkach 
się nie sprawdza, ale, wiadomo, jak to w życiu – model 
funkcjonowania w Unii Europejskiej i w sprawach 
zasadniczych powinniśmy się oczywiście zgadzać.

Została jeszcze poruszona sprawa imigracji. No, 
Szanowni Państwo, ja nie bardzo mogę tu jakoś 
połączyć pewne sprawy i wypowiedzi. Skoro dana 
formacja, z konkretnym programem, wygrywa wy-
bory, to trudno, aby tego programu nie realizowała. 
Myśmy jasno mówili o tym, że jesteśmy przeciwni-
kami przyjmowania imigrantów. Myśmy jasno mó-
wili, że będziemy naprawiać sądy, więc te wszystkie 
kwestie… Myśmy jasno się wypowiadali, jeśli chodzi 
o wiek emerytalny. I my to po prostu realizujemy. 
Te dwadzieścia kilka lat, prawie 30 lat, jeśli chodzi 
o naszą wolność, ten okres Solidarności, ja oczywiście 
oceniam jako dochodzenie do pewnego ideału. My go 
oczywiście nie osiągniemy, ale to jest jakby inna kwe-
stia, natomiast proszę zwrócić uwagę, że Platforma 
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(senator J. Dobrzyński) (Senator Marek Borowski: O!)
Gdy pan Borowski mówi o tym, jaką to propagan-

dę PiS prowadzi w telewizji, w mediach, że młodzi 
ludzie tego nie pamiętają i że trzeba by się odnieść 
do historii, to trochę się dziwię, bo rzeczywiście pro-
paganda za czasów pana Borowskiego była niesa-
mowita, była typu goebbelsowskiego, czyli stukrot-
nie powtórzone kłamstwo stawało się prawdą. Ale 
młodych ludzi nie trzeba odsyłać 20, 30 lat wstecz, 
do czasów komunistycznych, bo rzeczywiście oni 
tego nie pamiętają. Wystarczy cofnąć się 1,5 roku 
wstecz. Wtedy propaganda też była goebbelsowska, 
tylko bardziej wyrafinowana – socjotechnika, przekaz 
do podświadomości, przekaz podprogowy. To wyższe 
stadium propagandy. Tak było przez ostatnich 8 lat 
rządów Platformy Obywatelskiej. I teraz tego typu 
propaganda jest prowadzona dalej, ale w mediach 
komercyjnych, nie w publicznych, tylko w komer-
cyjnych – to tak nawiasem mówiąc, do tego, co pan 
powiedział.

Mówił pan, że PiS tworzy propagandę, że straszy 
uchodźcami i że to jest źle. Tu ktoś pochwalił lekarza, 
który 30 lat temu przybył do Polski. Tak, są takie spo-
radyczne przypadki, ja tego nie neguję. Ale powiem 
państwu, że ja kilkakrotnie byłem w krajach afrykań-
skich i arabskich, przedwczoraj wróciłem z Półwyspu 
Arabskiego, po kilku latach niebycia tam, odwiedzi-
łem kilka krajów na Półwyspie Arabskim, byłem też 
na kontynencie afrykańskim, w Egipcie. I jeśli ktoś 
mówi, że trzeba tutaj sprowadzać uchodźców – jak 
ktoś z Platformy, zdaje się, że pani Pomaska czy ktoś 
inny powiedział, że oni powinni przyjść do Polski 
i powinniśmy się, jak to określiła, ukulturowić…

(Senator Dorota Czudowska: Ubogacić kulturo-
wo.)

…ubogacić kulturowo – to ja bym proponował, 
żeby może Sejm zafundował opozycji totalitarnej 
wycieczkę do Egiptu, do Kairu czy do Luksoru, a je-
śli nie zechcą już tam jechać, to do Ziemi Świętej. 
Wystarczy, że pojadą do Ejlatu i przejściem granicz-
nym z Ejlatu przejdą do Akaby. Z drugiej strony to 
jest dosłownie… Nie chcę tu obrazić polskich chlew-
ni, mówiąc, że to jest tak, jakbyście z salonu weszli 
do chlewa, bo w chlewach polskich jest czysto, jest 
porządek. Jeśli uważacie, że ci ludzie są nas w sta-
nie ubogacić kulturowo, to ja współczuję. Ja myślę, 
że Opatrzność Boska nad Polską czuwała, że Prawo 
i Sprawiedliwość przejęło rządy, bo wy byście nam tu-
taj zafundowali piekło, gdybyście wpuścili tę „kultu-
rę”. Tych ludzi nie da się ucywilizować. Oni nawet nie 
dadzą się zintegrować, bo im religia nie pozwala na 
to, żeby oni się z nami integrowali. Jeśli wy mówicie, 
że można ich tu przyjmować, to wy w ogóle nie macie 
zielonego pojęcia. Pojedźcie sobie, zobaczcie to. Ja 
byłem tam kilka lat temu i byłem teraz – myślałem, 
że coś się polepszyło, a tam jest jeszcze gorzej, jest 

Przecież chętnie byśmy handlowali z Rosją, chętnie 
byśmy mieli dobre stosunki z Białorusią, tylko w tej 
sytuacji jest to bardzo trudne.

Króciutko o Lasach Państwowych. Jestem przeko-
nany, że nikt z państwa senatorów nie był w Puszczy 
Białowieskiej…

(Senator Piotr Wach: Ja byłem.)
Był pan, Panie Profesorze?
A więc, Szanowni Państwo, naprawdę warto ją 

odwiedzić, naprawdę warto ją zobaczyć. Jeżeli ktoś 
z państwa… Ja np. mam las, 4 ha. Jeżeli ktoś z pań-
stwa ma las i widzi, że wchodzi tam kornik… Taki 
las po prostu się wycina. I to jest pewna filozofia czy 
też… Panie Profesorze, są naukowcy, którzy twierdzą, 
że trzeba to zostawić, niech to wygnije i wtedy coś 
tam wyrośnie. Ale są też naukowcy, Panie Profesorze, 
z takimi samymi tytułami, którzy twierdzą, że in-
gerencja człowieka jest po prostu niezbędna. Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości stanął teraz po tej drugiej 
stronie, po stronie profesorów, którzy twierdzą, że bez 
ingerencji człowieka, w tym przypadku bez ingerencji 
Lasów Państwowych, puszcza zginie. Jeżeli ktoś tam 
był, jeżeli ktoś to widział, to ja rozumiem, ale jeże-
li ktoś nie był… Ja serdecznie państwa zapraszam, 
już po raz drugi. Udostępnię państwu autobus, który 
was przewiezie. I tam będą leśniczy, gajowi, którzy 
pokażą cmentarzysko lasu. To jest trudne do opowie-
dzenia. Jest to po prostu jeden wielki cmentarz. Jeżeli 
my tego nie wytniemy, to po prostu puszcza zginie. 
Ja nie wiem, Panie Profesorze…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas.)

Już, Panie Marszałku. Przepraszam.
Ja nie wiem… Następny las, Panie Profesorze, 

może być za 500 lat. I ja uważam, że bezczynność 
byłaby grzechem w tym przypadku.

(Senator Piotr Wach: Cykl jest 7-letni, nie wię-
cej…)

Panie Profesorze, to znaczy, że w 7 lat kornik 
zje i za 7 lat wyrosną drzewa? Nieprawda, Panie 
Profesorze.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. I przepraszam, 
że przekroczyłem czas.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tak od dłuższego czasu przysłuchuję się tej dys-

kusji, wypowiedziom kilku poprzedników, słuchałem 
m.in. wypowiedzi pana Borowskiego.
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(senator W. Bonkowski) zaprzyjaźnionego z Polską, które jako jeden z dwóch 
krajów arabskich orientuje się w swojej polityce za-
granicznej w kierunku zachodnim i stanowi, że tak 
powiem, istotny, jeśli nie przedostatni, przyczółek 
wśród państw arabskich, jeżeli chodzi o interesy 
Europy i Stanów Zjednoczonych.

Przekraczałem to przejście graniczne, także pie-
szo. I muszę powiedzieć, że Akaba jest interesującym 
miejscem pod względem turystycznym. Co więcej, 
po raz pierwszy na przejściu granicznym w tak od-
ległym kraju spotkałem pogranicznika mówiącego 
perfekt w języku polskim, który studiował na jednej 
z polskich uczelni.

W pańskim imieniu przepraszam obywateli 
Jordanii za to, co pan powiedział na ich temat. Nie 
godzi się tak mówić senatorowi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

(Senator Jan Dobrzyński: Nazwisko pan pomylił. 
Ja nie byłem w Jordanii.)

(Senator Janina Sagatowska: Nazwisko pan po-
mylił.)

(Senator Marek Borowski: To nie senator 
Dobrzyński.)

Przepraszam, to senator Bonkowski. Senator 
Bonkowski tak powiedział. A więc przepraszam 
w imieniu senatora Bonkowskiego.

Senator Dobrzyński sprowokował mnie do powie-
dzenia 2 słów na temat Międzymorza. Międzymorze 
jest wydłużką. I dobrze by było, Panie Ministrze, 
żebyście nie epatowali czymś, co było już wcześniej, 
ale nie miało swojej nazwy. Takie spotkania regu-
larnie zdarzały się w czasach poprzednich rządów. 
Rozmaite szczyty Europy Środkowej i Środkowo-
Wschodniej gromadziły polityków tej samej rangi, co 
zorganizowany w lipcu tego roku szczyt w związku 
z przyjazdem prezydenta Trumpa, tyle tylko że nie 
nazywały się Międzymorzem, a były po prostu zgro-
madzeniem bądź prezydentów, bądź ministrów spraw 
zagranicznych, bądź ministrów obrony z tego regionu.

Niezmiernie ważne jest to, żeby nie rościć sobie 
prawa do przywództwa, tylko żeby to inni uznali 
przywództwo strony polskiej. A przywództwo strony 
polskiej inni uznają wtedy, kiedy Polska będzie gra-
czem liczącym się na scenie międzynarodowej. Nie 
da się siebie samego wykreować na przywódcę i nie 
można przykleić sobie tabliczki z napisem „Jestem 
przywódcą”. Takiego przywództwa inne państwa 
nie uznają. Polecam taką zasadę, którą stosowaliśmy 
przez wiele, wiele lat. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to 
ja miałbym dużo do powiedzenia o współpracy, jaką 
w dziedzinie energii atomowej, w dziedzinie spraw 
energetycznych podjął premier Orbán z Federacją 
Rosyjską. Nie miałbym do tego zastrzeżeń, gdyby to 
było przed aneksją Krymu i przed inwazją Rosji na 
Donbas. Ale po aneksji Krymu i po inwazji na Donbas 

brud, brud i brud. A nawet powiem kolokwialnie: jest 
syf, kiła i mogiła. Tych ludzi nie da się ucywilizować!

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, trzeba się liczyć ze słowami.)

Dobrze.
Mówicie tutaj o Piotrusiu Panie… o Piotrusiu… 

tak, o Czarnym Piotrusiu, o tym, że my tu, w Polsce, 
będziemy odstawać, jako jedyni, bo wszyscy chcą, 
a my tylko, jako jedyni, będziemy… Chcę wam przy-
pomnieć, że w 1939 r. też byliśmy sami. I co? Też mie-
liśmy podjąć współpracę z Hitlerem, tak jak niektóre 
kraje podjęły współpracę? Polska wtedy zachowała 
się honorowo. I rząd Prawa i Sprawiedliwości bro-
ni honoru Polski i Polaków. Gdy wszyscy powiedzą 
„robimy krok nad przepaścią” i gdy będzie tak, że 
wszyscy tam poszli, to my też mamy wskoczyć? My 
mamy Polskę, mamy swój kraj i nasze bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. I to, że nawet będziemy w tym 
osamotnieni, będziemy nawet jako jedyni w Europie 
przeciwstawiać się temu… To jest interes Polski, 
a nie to, że my… Ja rozumiem, że niektórzy z was, 
z państwa – może nie wszyscy – przez wiele lat jakoś 
tak się przyzwyczailiście… No, macie naturę taką 
służalczą, niewolniczą – zawsze musieliście mieć 
jakiegoś pana nad sobą, mieliście pana w Moskwie, 
a teraz macie swoich panów w Brukseli. No ale taka 
jest wasza natura. I problem nie jest w rządach Prawa 
i Sprawiedliwości, problem jest w was, w opozycji 
totalnej, w waszej naturze. Wy musicie nad sobą 
popracować i zrewidować swoje poglądy. Musicie 
mieć własny honor, poczucie dumy narodowej, dumy 
Polaka, a nie mówić, że wszyscy są tacy, więc my też 
musimy, bo inaczej będziemy odstawać. No, współ-
czuję. Dziękuję.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Klich.
To jest drugi raz, 5 minut.

Senator Bogdan Klich:

Chyba 3 minuty, Panie Marszałku, bo część cza-
su wykorzystałem już w pierwszej wypowiedzi. 
Potraktuję 2 ostatnie wystąpienia jako pretekst do 
tego, żeby powiedzieć o tym, o czym nie zdążyłem 
powiedzieć w pierwszej części.

Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszyst-
kich mieszkańców Jordanii za to, co powiedział 
senator Dobrzyński. To jest niegodne senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej, żeby tak opisywać jakie-
gokolwiek obywatela, zwłaszcza obywatela państwa 
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(senator B. Klich) tylko do kwestii ekonomicznej, która jest mi szczegól-
nie bliska. Mianowicie, powiela się taki schemat, że 
pieniądze, które Unia Europejska przekazuje Polsce, 
także innym krajom, krajom słabiej rozwiniętym, tam 
wracają i w związku z tym tak naprawdę to oni sobie 
płacą, więc o co chodzi.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze dokładamy.)
Tak.
Więc to jest taki trik.
Ażeby panu pokazać, o co chodzi, sprowadzę to 

do pewnego przykładu, dość skrajnego. Powiedzmy 
sobie, że wszystkie pieniądze, które Polska otrzymu-
je, przeznaczane są na budowę dróg i autostrad, a te 
wszystkie drogi i autostrady budują firmy niemieckie.

(Senator Jan Dobrzyński: Zachodnie, Panie 
Marszałku.)

Dla uproszczenia niech będą niemieckie. Na do-
datek sprowadzają one swoich pracowników. Czyli 
wszystko to idzie z powrotem do nich.

(Senator Jan Dobrzyński: I sprzęt.)
I sprzęt, tak.
Zatem wszystko to idzie z powrotem do nich. Tyle 

że u nas zostają te drogi. Czyli można powiedzieć, że 
wybudowali nam drogi, prawda?

(Senator Dorota Czudowska: A mogłyby jeszcze 
zostać pieniądze…)

Zaraz, zaraz, chwileczkę.
(Senator Dorota Czudowska: …za pracę.)
Ale ja mówię o skrajnym przypadku. Nawet gdyby 

tak było, czyli w skrajnym przypadku, 100%, wszyst-
ko od nich, to zostają drogi.

(Senator Jan Dobrzyński: I dług, Panie Marszałku.)
Jaki dług?
(Senator Aleksander Pociej: Jaki dług? Oni płacą.)
Nie ma długu, bo oni płacą.
(Senator Jan Dobrzyński: …z długu…)
Nie, nie, proszę logicznie…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie przeszka-

dzajmy panu senatorowi.)
Nie ma długu, bo oni płacą. To jest skrajny przy-

padek. A przecież nie ma skrajnych przypadków.
Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, ile firm zagra-

nicznych wykorzystuje potem, oczywiście w drodze 
przetargów, te pieniądze, to nie jest to 60%. Po słyn-
nej wypowiedzi pani premier Szydło, która mówiła 
o 60%, czytałem analizy w tej sprawie i to jest około 
40%. To po pierwsze. Po drugie, te firmy zatrudniają 
tu przecież polskich pracowników.

(Senator Maciej Łuczak: Którym nie płacą.)
Wie pan co, jak nie płacą, to zapłacą. Akurat te 

płacą. Nie płacą podwykonawcy. Nie ruszajmy tej 
sprawy, bo ona jest skomplikowana i nie o to teraz 
chodzi. Chodzi o to, że zatrudniają one polskich pra-
cowników. Potem oczywiście zostaje tego efekt.

I już na koniec. Ja nie chcę twierdzić… To jest 
oczywista sprawa, że z ekonomicznego punktu wi-

nie wolno prowadzić takich interesów z Federacją 
Rosyjską, Panie Senatorze Dobrzyński.

(Senator Jan Dobrzyński: Niemcy też…)
Nie wolno prowadzić takich interesów.
(Senator Jan Dobrzyński: Francuzi też.)
(Senator Jacek Włosowicz: I Włosi też.)
Rząd w Warszawie winien wytykać premierowi 

Orbánowi tego typu działania, dlatego że tego typu 
działaniami narusza on zasady sankcji, które zosta-
ły uznane przez całą Unię Europejską, także przez 
jego rząd. W ten sposób sankcjonuje on zachowania 
Federacji Rosyjskiej, która wysadziła w powietrze 
cały porządek międzynarodowy po zimnej wojnie. 
Co więcej, doprowadziła do podważenia modelu 
bezpieczeństwa europejskiego, który jest święty, 
bo zapisany jest w strategii bezpieczeństwa Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.

Wreszcie, po ostatnie, chciałbym powiedzieć panu 
ministrowi, że przed wami wielkie wyzwanie, dlatego 
że będą negocjacje na temat następnej perspektywy 
finansowej. Te 82,5 miliarda euro, które wynegocjo-
wał poprzedni rząd w perspektywie 2014–2020, to 
nie było tylko ze względu na PKB na głowę miesz-
kańca. I pan jako doświadczony polityk europejski 
doskonale wie, i ja doskonale wiem, bo myśmy razem 
w tym uczestniczyli, że liczą się też inne czynniki, 
liczą się czynniki polityczne, liczą się sojusze, liczą 
się inne, że tak powiem, dobre relacje, które pozwo-
liły w owym czasie na wynegocjowanie największej 
kwoty, jaką jest 82,5 miliarda euro, dla Polski, kwoty, 
z której obficie korzystamy i dzięki której Polska jest 
największym beneficjentem środków europejskich. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski. 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z senatorem Bonkowskim nie będę polemizował. 

Chciałbym tylko panu ministrowi Szymańskiemu 
pogratulować takiego poplecznika i obrońcy waszej 
polityki.

Dodam jedno zdanie czy odniosę się do jednej 
sprawy związanej z wypowiedzią pana senatora 
Dobrzyńskiego, którego spokojny ton doceniam. 
Zresztą został pan za to skrytykowany przez swojego 
kolegę, jego zdaniem trzeba było ostrzej. Nie, tak wła-
śnie dobrze. To daje pole, jakąś możliwość dyskusji.

W pańskiej wypowiedzi było wiele tez, które by 
się nadawały do polemiki, ale one nie dotyczą ściśle 
kontaktów z Unią Europejską, więc chcę się odnieść 
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(senator M. Borowski) Panie Marszałku, jeśli chodzi o drogi, to faktem 
jest, że wszystkie duże firmy polskie zbankrutowały 
albo mają kłopoty. Faktem jest, Panie Marszałku, pro-
szę mi wierzyć, że w przypadku przetargu i zawarcia 
umowy z kooperantami firmy zachodnie zawsze zo-
stawiają 1 lub 2 na końcu, którzy nigdy nie otrzymają 
pieniędzy. Tak to jest, Panie Marszałku. Proszę mi 
wierzyć, to nie jest jakiś wymysł.

Przytoczę tylko 2 fakty. Mieliśmy w naszym 
kraju jedną z najlepszych fabryk sprzętu ciężkiego 
w Europie. Tej firmy prawdopodobnie już nie ma. 
Gdyby tego typu firmy rozbudowywano, mielibyśmy 
o wiele, wiele lżej, jeśli chodzi o sprzęt ciężki. 

Druga sprawa. O ile dobrze pamiętam, to w roku 
1990, aby utrzymać fabrykę Ursus, trzeba było do-
finansować kwotą 15 milionów dolarów. Nikt tego 
nie uczynił. Nie wiem, czy to było działanie celowe, 
niecelowe, przypadek, czy może ktoś za to pobudował 
dom. Jednak to był kolejny błąd, bo przecież sprzęt, 
ciągniki John Deere itd. … No, dzisiaj rolnicy narze-
kają. Można było brać, to oni brali. Zgadzam się, że 
tutaj ekonomii nie było w ogóle, ale dzisiaj… Ciągnik 
polski można było naprawić prostszymi narzędzia-
mi, a dzisiaj wymienia się element, który kosztuje 
8–10 tysięcy. Więc te 2 sprawy w mojej ocenie nie 
zadziałały.

Jeśli chodzi o Międzymorze, to ja temu projektowi 
naprawdę życzę wszystkiego dobrego i go wspieram. 
Nie podlega dyskusji to – przecież wszyscy na tej sali 
to wiemy – że jest to projekt, który pozwoli krajom 
tzw. Międzymorza na to, aby niektóre sprawy śmielej 
i twardziej stawiać w… może nie w sporze, ale w róż-
nych rozmowach z przywódcami Unii Europejskiej; 
chodzi mi o Niemcy i Francję. 

Naprawdę Niemcy się wyspecjalizowali – niemiec-
cy naukowcy, politycy – w robieniu pieniędzy na Unii 
Europejskiej. Przecież oni opracowują, zresztą na 
pewno o tym państwo wiedzą, jakiś projekt, przepro-
wadzają go w Unii Europejskiej, starają się o jakieś 
dotacje itd., wsparcie finansowe, a ich fabryki, ich 
firmy już są przygotowane – tak jest np. z silnikami 
kątowymi – żeby z tych pieniędzy korzystać. Proszę 
zwrócić uwagę, jak jest np. w przypadku wiatraków. 
Przecież główna produkcja wiatraków to są Niemcy 
i częściowo Francja. Nam na pewno jeszcze daleko 
do takiego działania gospodarczego, jakie prezentują 
Niemcy, ale musimy w ramach jakiejś zgody tego 
typu działania podejmować. Ja uważam, że powinna 
powstać w naszym kraju przy rządzie jakaś komisja. 
W Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
Panie Profesorze, omawiane są różnego rodzaju dy-
rektywy. Taka grupa, nie wiem, prawników i ekono-
mistów w liczbie 30 czy 50 powinna to śledzić i in-
formować rząd, poszczególne ministerstwa, a później 
działaczy gospodarczych, że taka i taka dyrektywa się 
pojawiła, co się z nią wiąże, jakie będą dotacje i jakie 

dzenia rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę, a tak-
że o inne kraje, te słabiej rozwinięte, było korzystne 
dla obu stron. To nie jest tak, że tylko my korzystamy. 
Oczywiście kraje dotychczasowej Unii, zachodnie, 
zwłaszcza silniejsze ekonomicznie, też korzystają. 
Na czym polega ten interes? Tamte kraje chcą oczy-
wiście eksportować. Mają również nadmiar kapitału, 
który trzeba gdzieś zainwestować. Gdzie mogą eks-
portować, dokąd mogą eksportować i gdzie mogą 
zainwestować ten kapitał? No, w takich krajach, które 
mają odpowiedni rynek, mają odpowiednie tempo 
wzrostu gospodarczego, przyrost popytu i oczywiście 
odpowiednie warunki do tych inwestycji. W związku 
z tym, jeśli będą inwestować w Polsce, jeśli prze-
znaczą te środki na wsparcie inwestycji w Polsce, 
Polska będzie się szybciej rozwijała, Polska będzie 
bardziej chłonnym rynkiem dla nich, ale jednocześnie 
Polska będzie bardziej rozwinięta i będzie więcej 
eksportować.

I właśnie to obserwowaliśmy. W ciągu już nawet 
nie 10, 13… od wejścia do Unii, ale wcześniej, od 
stowarzyszenia, od znoszenia ceł itd., to obserwowali-
śmy… Mianowicie tempo wzrostu polskiego eksportu 
do Unii Europejskiej jest wyraźnie szybsze niż tempo 
wzrostu eksportu Unii Europejskiej do Polski. Więc 
widać było, że to – można powiedzieć – nam się bar-
dzo opłaciło. Nie mówiąc o tempie wzrostu produktu 
krajowego brutto, które było już zdecydowanie wyż-
sze niż w tamtych krajach.

Tak że chodzi o to, żeby traktować to w katego-
riach wzajemnych korzyści. Można powiedzieć, że 
w sensie nadganiania zaległości – większych korzyści 
Polski. PKB Polski w momencie wejścia Polski do 
Unii Europejskiej wynosiło czterdzieści kilka procent 
średniego PKB Unii. Dzisiaj wynosi 69%, teraz już 
może 70%, prawda? Więc to pokazuje, że nadganiamy 
w szybszym tempie.

Tak że proponuję po prostu nie szerzyć takich mi-
tów, bo może dla nas… My to lepiej rozumiemy, ale 
jak polityk mówi tak publicznie, to jest iluś ludzi, 
którzy uważają, że po prostu my w ogóle nic nie do-
stajemy, ponieważ te pieniądze po prostu tam wracają. 
A to tak nie jest. 

I tyle tylko w tej jednej sprawie. A o innych spra-
wach jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Dobrzyński. 5 minut.

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
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(senator J. Dobrzyński) Chciałbym się teraz odnieść… Bo tutaj padły 
oskarżenia wobec pana Viktora Orbána. Ja nad tym 
bardzo ubolewam… Pan Orbán tu przyjechał i od 
czci i wiary go odsądzano, że on rozbija jedność 
Unii Europejskiej – było przecież embargo rosyjskie 
nałożone na Polskę – że on rozbija jedność… A co 
on miał zrobić? Nie miał Putina przyjmować, skoro 
podpisywał umowę na budowę elektrowni atomowej 
czy sprowadzanie gazu? To co? Jak Putin się wprosił, 
to nie miał go przyjąć? A skąd Europa bierze gaz? 
Przecież Europa też bierze gaz z Rosji. Skąd my bie-
rzemy gaz? Za co się obrażać na Orbána? Za to, że 
Putina przyjął? Od czci i wiary… Ja bardzo ubole-
wam, że jak Orbán przyjechał do Polski, był zimno 
przyjęty przez panią Kopacz. Powiem szczerze, że 
ubolewam też nad tym, że nasz prezes się z nim nie 
spotkał. I wiecie co? Pan Orbán wyjechał z Polski, 
a za 3 dni, dosłownie za 3 dni, a może nawet 2 czy 
1 dzień, Komisja Europejska ogłosiła, że nie ma tutaj 
żadnej solidarności, że każdy kraj może indywidu-
alnie negocjować warunki współpracy z Rosją. To 
kto tutaj rozbija jedność? Niemcy, Francuzi cały czas 
to robili, a to Węgry, Orbána się oskarża, że rozbi-
ja jedność Unii Europejskiej. No, Panowie, jesteście 
żałośni. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem nie zabierać głosu w tej dyskusji, ale po-

jawiły się tutaj wątki, do których trzeba się jednak 
odnieść. I myślę, że moja osoba jest w stanie coś no-
wego tutaj wprowadzić.

Pierwsza kwestia to wątek poboczny, ale, jak my-
ślę, dość ważny w obecnej chwili, mianowicie wątek 
reparacyjny. Otóż, proszę państwa, pierwszą osobą, 
która wprowadziła pojęcie reparacji do polskiego 
parlamentu, byłem ja. W latach 2001–2005 byłem 
posłem, startowałem z listy Ligi Polskich Rodzin. 
Wtedy, kiedy składałem projekt – to był 28 sierpnia 
2003 r. – byłem już w kole Ruch Katolicko-Narodowy. 
Projekt ten przeleżał dość długi czas, nie nadawano 
mu biegu, a w pewnym momencie mógł być przy-
datny. Chodziło o to, że projekt, chociaż nie został 
zgłoszony w tym celu, to został wykorzystany jako 
przeciwwaga do żądań niemieckich, które były wtedy 
wysuwane w stosunku do strony polskiej, a także do 
polskich obywateli o zwrot majątków, nieruchomości 
pozostawionych tutaj przez tzw. późnych przesiedleń-
ców, którzy wyjeżdżali do Niemiec, a pozostawiali 
tutaj swoje nieruchomości. Ale mówię, to jest wątek 

będą z tego korzyści dla Polski. Bardzo możliwe, że 
my kiedyś się dorobimy… Na razie to funkcjonuje nie 
najlepiej, ale tak naprawdę w Unii nie jesteśmy dosyć 
długo. Trzeba nad tym pracować przez wiele, wiele 
lat. Jestem przekonany, że wcześniej czy później do 
tego dojdziemy.

Jeśli chodzi o te 60 eurocentów, Panie Marszałku, 
to powiedział to przedstawiciel Platformy 
Obywatelskiej, a ja się z nim zgadzam. Wracając do 
tego wyjazdu… Myśmy wszyscy – i przedstawiciele 
Platformy, i PiS – zgadzali się z tymi obliczeniami. 
Strona francuska… Mówiliśmy to na różnych szcze-
blach – i w Senacie, i w rządzie – a także rozmawia-
liśmy z ministrem spraw zagranicznych. Strona fran-
cuska nie protestowała, Panie Marszałku. Nie tylko 
ja tam byłem. Można zapytać profesora Sługockiego 
czy profesora Rockiego, bo byliśmy wspólnie w tej 
delegacji. To tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bonkowski. 5 minut.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Klich, ja nie obraziłem ani pań-

stwa jordańskiego, ani państwa egipskiego, ani na-
rodu. 

(Senator Bogdan Klich: Obywateli.)
Ja stwierdziłem fakt, powiedziałem, co widziałem 

na własne oczy. Stwierdziłem fakt, powiedziałem, 
że jest bałagan i jaka jest mentalność. Jako Polak 
mam prawo sobie nie życzyć, żeby tych ludzi tutaj 
do Polski sprowadzać, żeby tę ich kulturę z tą ich 
mentalnością… żebyśmy ten bałagan sobie fundowali. 
Oni mają prawo, oni żyją u siebie. Skoro chcą mieć 
bałagan, mają taką mentalność… To jest ich święte 
prawo. Taką mają kulturę, więc w swoim kraju niech 
robią, co chcą. Ale ja sobie tego nie życzę w Polsce. Ja 
nie obraziłem ani państwa, ani narodu. Stwierdziłem 
tylko fakt.

Chcę panu powiedzieć, że byłem nie tylko w ku-
rorcie w Akabie. Ja przejechałem całą Jordanię 
wzdłuż i wszerz, byłem w kilku miejscach, nie tyl-
ko w Ammanie czy gdzieś indziej. Trzeba pojechać 
w głąb. Tam pan zobaczy prawdziwy Półwysep 
Arabski, a nie w kurortach. Gdyby się pan pofatygo-
wał i wychylił za płot kurortu, to pan by zobaczył, 
co tam jest. To tylko…

(Senator Bogdan Klich: Piękny kraj.)
Tak, kraj jest piękny, ale jeśli chodzi o kulturę, 

o porządek, to absolutnie bym tego w Polsce nie 
chciał.
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(senator J. Czerwiński) To zróbmy tak, żeby stali się dorosłymi. Już. Tyle na 
ten temat.

A główny temat tej dyskusji, do którego tutaj 
w pewnym sensie doszliśmy, dotyczy tego, że my, 
czyli Polska, i Unia Europejska obecnie jesteśmy 
w sytuacji według mnie przełomowej. Otóż Unia 
Europejska miała być dla nas kołem zamachowym 
rozwoju, miała nam dostarczać środków, know-how, 
technologii, myśli organizacyjnych, wszystkich dóbr. 
Czy Unia nam teraz rzeczywiście tego dostarcza? 
Oczywiście w pewnym zakresie tak, ale czy z punktu 
widzenia przemian społecznych, z punktu widze-
nia troski o dobro obywatela, rzeczywiście nam tego 
wszystkiego dostarcza i jest dla nas przykładem? Nie. 
Unia jest w tyle, w wielu kwestiach jest w tyle za 
Polską. Już nie mówię o tym, że hamuje ona czasami 
nasz rozwój gospodarczy. Nasuwa się pytanie, po co 
to robi. Tylko po to, żeby coś popsuć? Oczywiście nie. 
Jesteśmy dla nich konkurentem, co możemy łatwo 
zrozumieć. W wielu państwach polski robotnik, pol-
ski kierowca, polski budowlaniec jest konkurentem. 
I to jest zrozumiałe oczywiście.

Ale są też inne kwestie, kwestie natury światopo-
glądowej. Zadajmy pytanie, który świat jest lepszy. 
Czy ten budowany w Polsce, czy ten budowany na 
Zachodzie? Gdzie państwo pójdziecie na imprezę 
masową? W Polsce czy na Zachodzie? Mając świa-
domość z tyłu głowy, że coś może wybuchnąć tam, 
gdzie państwo wejdziecie do metra czy do pociągu? 
W Polsce czy na Zachodzie? Gdzie się przejdziecie 
w Boże Narodzenie po deptaku? W Polsce czy na 
Zachodzie? Bo tam was mogą rozjechać samocho-
dem. Który świat jest lepszy? Który jest budowany 
na lepszych, bardziej stabilnych podstawach? Czy ten 
budowany u nas, z normalną pozycją kobiety i męż-
czyzny, z normalnie umocowaną rodziną wspieraną 
przez państwo, jeśli ma ona jakiekolwiek problemy, 
czy ten na Zachodzie? Dlaczego tak bardzo prze-
szkadza Zachodowi nasz program 500+? Dlaczego 
przeszkadza mu podatek handlowy, o który dzisiaj 
pytałem? Cóż takiego jest w Polsce, że Polska nie 
może się rozwijać według swojego własnego modelu, 
tylko musi przyjąć model zachodni? A my już widzi-
my, czym się kończy model zachodni. Oni już dotarli 
w niektórych miejscach do progu, a za tym progiem 
niedługo będzie przepaść.

No, musimy przyjąć imigrantów. A my ich nie 
chcemy przyjmować. Dlaczego mamy ich przyjmo-
wać? Na zasadzie solidarności? Ale my nie jesteśmy 
państwem neokolonialnym, myśmy nie korzystali 
z pracy tych ludzi, myśmy nie wywoływali tam kon-
fliktów wojennych…

(Senator Marek Borowski: Grecja też nie.)
…i myśmy tych ludzi nigdy tutaj nie zapraszali, 

obiecując im raj na ziemi. Dlaczego Polska nie może 
się po prostu rozwijać tak, jak chce?

poboczny, chociaż ważny w sytuacji, w której się 
obecnie znajdujemy.

Ale jeden fakt z opracowania wspomnianego 
projektu jest bardzo ważny. Ja wtedy byłem mło-
dym posłem, pełnym jeszcze nadziei i ideałów. I, 
proszę państwa, jako przedstawiciel wnioskodaw-
ców byłem obecny na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych, która się tym projektem zajmowała. 
Były bardzo różne głosy. Większość aprobująca ten 
projekt. Nawiasem mówiąc, on przeszedł praktycz-
nie przez aklamację, tzn. wszyscy byli za oprócz 
1 osoby, która wstrzymała się od głosu. Uchwała 
została podjęta 10 września 2004 r. Ale na tym 
posiedzeniu komisji uderzył mnie 1 głos, który 
był bardzo ostry i bardzo negatywny w stosun-
ku do tego projektu. I wtedy zastanawiałem się, 
jako młody poseł, jak można być tak antypolskim. 
Wiecie państwo, czyj to był głos? Pana Bogdana 
Klicha. A wyjaśnienie, jak można być tak antypol-
skim, okazało się bardzo proste. Niedługo po tym 
tygodnik „Wprost” opublikował artykuł, w którym 
znalazła się informacja, że pan Bogdan Klich jest 
prezesem Instytutu Studiów Strategicznych, która 
to fundacja jest zasilana szczodrze przez 3 fundacje 
niemieckie.

Proszę państwa, teraz wy stoicie właśnie przed 
takim wyborem. Albo pieniądze, stare kontakty, cza-
sami powiązania rodzinne z tym starym systemem, 
konkretnie z Niemcami, czasami z Rosją Radziecką…

(Senator Tomasz Grodzki: To jest skandal.)
…albo też będziecie państwo głosowali i mówili 

tutaj, z tej trybuny, jak Polacy. Proszę państwa, mo-
żemy mieć bardzo różne poglądy – tutaj się zwracam 
do państwa z Platformy Obywatelskiej. Możemy się 
różnić co do spraw wewnętrznych i zewnętrznych. 
Ale pewien trzon poglądów, pewien trzon wypowie-
dzi z tej trybuny jest oczywisty. Albo opowiadacie 
się za Polską, albo za Niemcami. Taki jest wybór, jeśli 
chodzi o kwestie reparacyjne. Nie ma innego wyboru. 
Tu jest sytuacja zero-jedynkowa.

(Senator Waldemar Bonkowski: Będą brawa.)
To, że teraz kwestia reparacji jest znowu w obiegu 

publicznym, to dobrze. Jaki będzie efekt tej sytuacji, 
nie wiemy. Ale jako Polacy powinniśmy się starać 
o reparacje dlatego, że tego by od nas wymagali ci 
wszyscy, którzy zginęli w trakcie wojny. Wymagają 
jeszcze ci, którzy utracili majątki albo których pro-
toplaści utracili majątki.

Do mnie, do biura przychodzą ci, których ma-
jątki, np. w Poznaniu zostały zarekwirowane przez 
Niemców, a sami zostali wysiedleni. Tak dużo mówi-
my o wysiedleniach i o utratach majątków. Bez żadne-
go odszkodowania. Niemcy, jako państwo, jeszcze nie 
dorośli do tego, żeby nam te krzywdy wynagrodzić. 
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(senator J. Czerwiński) Teraz pan senator Klich.
Ponieważ jego nazwisko zostało wymienione, ma 

on prawo do kilkuminutowej repliki.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Powiem szczerze, Panie Senatorze, że po takim 

wystąpieniu to nawet nie chce mi się podchodzić do 
mównicy. Odpowiem panu z miejsca, siedząc.

Są między nami bardzo wielkie różnice poglądów. 
Co do tego nie mam wątpliwości. Ale nigdy nie posą-
dzałem pana o niegodziwość. Tym razem zachował 
się pan niegodziwie, dlatego że zarzucił mi pan, że ze 
względów finansowych wyrażam takie, a nie inne po-
glądy. Widocznie sądzi pan według siebie. Powtórzę: 
widocznie sądzi pan według siebie. 

Mnie nie można kupić. Nigdy nie można było mnie 
kupić i doskonale pan o tym wie. Podobnie jak nie moż-
na było kupić rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej, kiedy 
wspólnie zakładaliśmy Międzynarodowe Centrum 
Rozwoju Demokracji po to, żeby wspierać demokra-
cję polską, i kiedy przekształcaliśmy je w Instytut 
Studiów Strategicznych, który miał przygotowywać 
i przez długie lata przygotowywał ekspertyzy, orga-
nizował konferencje, wydał ponad 100 książek i sto 
parędziesiąt rozmaitych publikacji po to, żeby władze 
Polski mogły wzmacniać jej pozycję na arenie mię-
dzynarodowej.

Pański zarzut obraca się przeciwko panu. 
Widocznie to pan tak postępuje. Ja nigdy. Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego też nigdy. Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie też nigdy. 
Żadnemu z 3 założycieli tej placówki nigdy nawet 
nie przyszło do głowy, żeby zapytać sponsorów o ich 
poglądy w momencie, kiedy coś sponsorowali.

Tak nawiasem mówiąc, zaznaczę, że głównymi 
sponsorami fundacji i instytutu byli Amerykanie. 
To dzięki amerykańskim funduszom pochodzącym 
z National Endowment for Democracy, tej samej 
fundacji, dzięki której mogliśmy wydawać nie-
zależne książki w podziemiu, tej samej fundacji, 
dzięki której mogliśmy prowadzić działalność pod-
ziemną w Solidarności, w Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów, w ponadpartyjnej fundacji kongresowej 
założonej w 1984 r., zaistniała fundacja założona przez 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny 
i mnie jako osobę fizyczną. Później, oprócz National 
Endowment for Democracy, był jeszcze The German 
Marshall Fund of the United States, instytucja za-
służona dla krzewienia, że tak powiem, współpracy 
euroatlantyckiej, czyli współpracy m.in. Polski ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Powiem panu otwartym tekstem: odsyłam pana 
do wszystkich publikacji, książkowych i pozak-

Być może odpowiedź na to pytanie jest prostsza, 
niż nam się wydaje. Polska była państwem czy też 
tworem, który należał do bloku wschodniego, ale 
z punktu widzenia klasyfikacji był to właściwie kraj 
kolonialny. Związek Radziecki nas eksploatował, po 
prostu eksploatował nasze dobra, nasze zasoby, plus 
jeszcze narzucał nam ideologię, swój system wartości. 
Myśmy się sami wyswobodzili, nikt nam tego nie dał. 
To, że jesteśmy wolni, to zasługa Solidarności, narodu 
polskiego, który miał na szczęście takich adwokatów, 
jak św. Jan Paweł II czy Ronald Reagan. Dzięki temu 
w tej chwili nie jesteśmy już państwem kolonialnym, 
ale niestety ciągle jeszcze jesteśmy państwem postko-
lonialnym, a przynajmniej byliśmy nim do niedawna, 
bo tym była III Rzeczpospolita. Wszelkie próby wy-
bicia się na pełną niepodległość, pełną suwerenność, 
były tłumione, tłamszone, na nieszczęście z udziałem 
opozycji wewnętrznej.

I teraz jest pytanie, co dalej. Jesteśmy od 2 lat pań-
stwem w pełni suwerennym, podejmujemy suwerenne 
decyzje – i o to chodzi. Spór z Unią Europejską to 
nie jest spór o to, czy coś jest lepsze czy gorsze, bo to 
widać. Rzeczywistość to ocenia. To jest spór o to, czy 
Polska ma być państwem neokolonialnym czy w peł-
ni suwerennym, o to, czy Polsce można wszystko 
w ramach rodziny państw europejskich, wszystko to, 
co mogą inne państwa, czy też nie. Dlaczego Polska 
nie może mieć takiego systemu wyłaniania sędziów 
Sądu Najwyższego i członków KRS jak inne państwa 
zachodnioeuropejskie? Dlaczego nam tego nie wol-
no? A może nam wolno? Róbmy swoje. Dlaczego nie 
wolno nam wprowadzić podatku handlowego, który 
w bardzo podobnej postaci mają państwa na zacho-
dzie Europy? W czym jesteśmy gorsi? Czy możemy 
wprowadzić taki podatek? Wolno nam. Będziemy 
blokowani, będzie się nam przeszkadzać, będzie się 
nam grozić, ale to nic nie da, proszę państwa, bo pań-
stwo, które raz wyszło na suwerenność, nie dostanie 
się pod but samo z siebie, chyba że pod wpływem siły 
zewnętrznej albo też, niestety, tzw. opozycji totalnej. 
Ja mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.

Panie Ministrze, bez względu na to, jakie jeszcze 
słowa będą padać z tej mównicy, Polska powinna być 
krajem suwerennym. My mamy podejmować decy-
zje, a Unia Europejska może ewentualnie przygryzać 
wargi i chlipać, że nic więcej nie może z nami zrobić. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Stanisławek.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, chciał-

bym tytułem repliki.)
Przepraszam, Panie Senatorze.
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(senator B. Klich) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Teraz wracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Stanisławka.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przygotowałem sobie dłuższe wystąpienie, ale je 

skrócę. Bo najpierw chciałem koncyliacyjnie, tak jak 
senator Dobrzyński, pan senator Czerwiński podgrzał 
atmosferę… Ze znaczną częścią wypowiedzi senatora 
Czerwińskiego się zgadzam. Proszę pamiętać, że to 
jest nasze pierwsze spotkanie po długiej przerwie 
i senatorowie chcieliby przekazać dużo informacji.

Panie Senatorze Czerwiński, zgadzam się z pa-
nem, że są różnego rodzaju blokady. Jak państwo 
wiecie, jestem entuzjastą samochodu elektrycznego 
i od początku go promuję. I na pierwszym spotka-
niu – listopad 2015 r. – w Ministerstwie Rozwoju 
na pytanie, czy ktoś nas może zablokować w rozwo-
ju tego samochodu, jeden z wiceministrów wprost 
odpowiedział: tak. I wymienił nazwy niemieckich 
firm motoryzacyjnych. Ja nie wierzyłem w to. Teraz 
jest jesień 2017 r. i zaczynam inaczej patrzeć na ten 
problem.

Ale wracam do meritum, ponieważ chciałbym 
podziękować panu ministrowi. Ten punkt dotyczy 
sprawozdania z prac Unii Europejskiej w okresie 
styczeń – czerwiec 2017 r., podczas przewodnictwa 
Malty w Radzie Unii Europejskiej. Panie Ministrze, 
chciałbym panu podziękować, jako naszemu ministro-
wi, wiceministrowi spraw zagranicznych, ponieważ 
jest pan wybitną osobistością, która łagodzi obyczaje. 
Chcę panu podziękować za pana wypowiedzi, które 
są zawsze bardzo rozważne i nieatakujące. Mało tego, 
chcę powiedzieć, że takich ludzi nam bardzo brakuje. 
To nie o to chodzi, żeby się kłócić ze wszystkimi.

Bardzo odpowiada mi pana odpowiedź, że każ-
dy problem w Unii Europejskiej, problem Polski, 
polskich ustaw, rozpatrujemy osobno i nie łączymy 
ich. Chciałbym, żeby tak było, ponieważ to pozwala 
różnicować wagę każdego problemu. Nie możemy 
podchodzić tak samo do polskich publikacji praso-
wych i ataków w sprawach puszczy, jak do naszego 
bezpieczeństwa gazowego. Wydawało mi się, że ono 
już jest blisko, ale okazuje się, że Chorwacja podpi-
sała umowę z Gazpromem i już nasz hub gazowy jest 
pod znakiem zapytania. Tak że może nasza ofensywa 
w polityce zagranicznej, waga problemów nie jest jed-
nakowo rozumiana. Być może nie wszyscy rozumieją, 
że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski. Puszcza 
ma swoje znaczenie, ale to znaczenie jest minimalne. 

siążkowych, gdzie dominują 3 zasadnicze wątki. 
Po pierwsze, co zrobić, żeby Polska jak najszyb-
ciej weszła do NATO i utrwaliła swoją pozycję 
w NATO po przystąpieniu. To był pierwszy cel, cel 
wciąż aktualny. Po drugie, jak zrobić, żeby Polska 
jak najszybciej przystąpiła do Unii Europejskiej 
i wzmocniła swoją pozycję w Unii Europejskiej, bo 
dzięki temu będzie bezpieczniejsza. I po trzecie, 
jak wspomagać demokratów na Wschodzie, m.in. 
w krajach tak niedemokratycznych jak Białoruś, 
przez programy dla opozycji. Dzięki tym progra-
mom dla opozycji fundacja, instytut zostały przez 
Łukaszenkę nazwane organizacją terrorystyczną. 
(Oklaski) 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, ja 

w trybie sprostowania też.)
Czy wymieniono pana nazwisko?
(Senator Marek Borowski: Wymieniono temat, 

który poruszyłem…)
(Senator Jan Rulewski: Minister mówił o tym.)
(Senator Marek Borowski: Nie, chodzi mi o pewną 

tezę, którą tutaj pan senator Czerwiński przedstawił. 
Ja bardzo…)

Panie Senatorze, to bym poprosił, żeby zapisać się 
na 5 minut jeszcze.

(Senator Marek Borowski: Ja już miałem 5 minut.)
Już pan miał, tak…
(Głos z sali: Miał już.)
(Senator Jacek Włosowicz: Senator miał swoje 5 

minut.)
No, to wykorzystał pan już wszystko.
(Senator Marek Borowski: Ale w sprawie sprosto-

wania chciałbym…)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale chodzi o kontekst.)
(Senator Marek Borowski: Kontekst…)
Proszę bardzo. Bardzo krótko, proszę.

Senator Marek Borowski:

Ja do tej pory bardzo ceniłem pana senatora 
Czerwińskiego za, że tak powiem, pewną logikę wy-
powiedzi, ale tym razem, no, nie mogę tego potwier-
dzić. Panie Senatorze, teza, że kto popiera działania 
PiS-u i decyzje rządu PiS-u, w tym wypadku w spra-
wie reparacji, jest patriotą, a ten, kto tego nie popiera, 
jest zdrajcą i targowiczaninem, jest tezą prymitywną 
i pana niegodną. Dziękuję.
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(senator A. Stanisławek) osobami, proszę państwa, na temat tego wyzysku 
dokonywanego przez Unię Europejską. Powiem po 
inżyniersku. Jest ktoś, kto ma bardzo dobrą siekierę, 
tylko nie ma lasów ani drzew. I jest drugie państwo, 
państwo sąsiednie, które ma lasy, ale nie ma siekier. 
I tak mogą się bujać do końca życia. Las będzie rósł, 
a siekiera będzie rdzewiała i nie będzie z tego żad-
nego użytku. I oto ktoś przychodzi z taką ludzką 
filozofią: pomagam wam, żeby sobie pomóc; kupię 
wam siekierę albo skredytuję wam kupno tej siekiery, 
a wam pozwolę na kupno lasu. I nagle zaczyna się 
gospodarka. I to jest prawda, której pan Dobrzyński, 
inżynier i wojewoda, nie rozumie, że handel jest siłą 
napędową. A gdyby mówić o wpływie czynniko-
wym, o tym, co Polskę rozwinęło – zdaniem państwa, 
w ruinę zamieniło – to jest to m.in. handel, przede 
wszystkim handel z Unią Europejską. Ja jestem tak 
stary, że mogę przypomnieć panu, Panie Senatorze 
Dobrzyński, że handel…

(Senator Jan Dobrzyński: Ja nie jestem o wiele 
młodszy, Panie Senatorze.)

To ja jestem tak stary…
(Senator Jan Dobrzyński: Ja jestem młodszy? Miło 

mi to słyszeć.)
…Że handel Polski socjalistycznej z Zachodem był 

na poziomie 20 miliardów. Może pan przypomni, ile 
teraz wynosi światowy… 360 miliardów dolarów. Jest 
rzeczą niewątpliwą, że przedsiębiorstwa – nie poli-
tycy, bo my nie mamy nic do tego handlu – i rolnicy, 
których pan kiedyś reprezentował, mają na tym zyski. 
Gdyby dokładali, jak w komunie, toby strajkowali. 
Jak widać, pod rządami PiS nie strajkują. Bo isto-
tą komuny było to, że wykorzystywano… A zatem 
jedną z podstaw zysków Polski jest handel z Unią 
Europejską, która kojarzy siekierę z lasem, o czym 
pan powinien pamiętać.

Wspomniał pan o Fergusonie, Ursusie…
(Senator Jan Dobrzyński: O Ursusie to…)
Tak, gdyby tak mu 15 milionów dolarów doło-

żyć… Mówię jako inżynier…
(Senator Jan Dobrzyński: Tylko…)
Gdyby go tak podsypać 15 milionami dolarów, to-

byśmy dzisiaj mieli fabrykę na miarę amerykańskiego 
Deere’a. Panie Senatorze…

(Senator Jan Dobrzyński: Bylibyśmy w stanie rol-
nikom sprzedać…)

Niech pan nie myśli, że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Dobrzyński, nie ma dyskusji.)
…było tylu głupich polityków po różnych stronach, 

którzy odrzucali tę propozycję. Znaleźli się tacy poli-
tycy, którzy, przy wsparciu premiera Olszewskiego, 
wystrajkowali, wykrzyczeli czy wytupali to, że do-
stali na własność fabrykę Ursusa. Z przykrością mu-
szę powiedzieć, a właściwie nie, uznaję, że to nawet 
dobrze… Bo zamienili tę fabrykę w ośrodek kultu 

Możemy mówić o znaczeniu w przeliczeniu – przeli-
czał to już pan minister Szyszko – na jakieś miliardy 
złotych. Co to jest? To nie ma znaczenia. W polityce 
zagranicznej liczy się nie tylko skuteczność, ale też 
umiejętność zawierania kompromisów i dostosowy-
wania się do możliwości, jakie mamy. A ja czasami 
widzę w tej polityce zagranicznej takie przykłady, 
że nie mamy żadnych możliwości, a podnosimy głos. 
Głos się podnosi wtedy, kiedy jest się pewnym, że 
ma się rację, że scena do tego jest przygotowana i że 
ma się za sobą odpowiednie siły. W zasadzie to tyle. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wypowiedzi podczas tej debaty – istotnej, bo 

przecież dotyczy polskiej racji stanu, a my stoimy 
w obliczu dyskusji, w jakim kierunku ona powin-
na zmierzać – zmusiły mnie do zabrania głosu. 
Najpierw wyrazy ubolewania pod adresem pana 
ministra. Nie przekonał pan całej Izby senackiej do 
swoich poglądów, w tym poglądów, zdawałoby się, 
nieco sceptycznych wobec działań instytucji Unii 
Europejskiej, czemu dał pan wyraz w odpowiedzi 
na moje pytanie. Nie przekonał pan w szczególności 
swojego zaplecza politycznego, bo odżyły te chimery 
o nadużyciach czy wręcz złodziejstwie, jak również 
bliskim bankructwie Unii Europejskiej i instytucji 
europejskich. 

Zabieram głos z jeszcze innego powodu. Jestem 
gotów dyskutować czy nawet polemizować z panem 
senatorem Czerwińskim, który postawił takie oto 
pytanie: czy nie możemy być kimś innym niż tyl-
ko członkiem Unii Europejskiej, w jego rozumieniu 
złej, hamującej, jak się wypowiedział, ograniczającej 
rozwój Polski? Rzeczywiście jest to pytanie, które 
wcześniej niż pan zadawał – i od razu dawał sobie od-
powiedź – ksiądz Rydzyk. Ale jest to ważne pytanie. 
Chodzi o to, czy musimy być zdani, że tak powiem, na 
jedną koncepcję rozwojową, zwłaszcza że w Europie 
jest kilka państw, które do Unii Europejskiej nie nale-
żą i mają się dobrze. Ale tej dyskusji nie będę prowa-
dził, bo to nie jest tematem tej dzisiejszej rozmowy. 
Tym, co mnie zmusiło do zabrania głosu, są fakty. 
Fakty.

I tu chcę polemizować z panem inżynierem, z pa-
nem senatorem Dobrzyńskim, jak również z innymi 
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(senator J. Rulewski) jako inżynier. I przykłady. W Zakładach Rowerowych 
„Romet”, w których pracowałem, pracowało 300 inży-
nierów, takich jak pan i ja, dobrych. I rzucono hasło, 
żeby kupić pewien element, piastę – pan się zna na tym 
– do roweru. Zachód nam odmówił sprzedaży, bo bał 
się komunistycznej agresji, że rzucimy wszystkie siły… 
Proszę pana, nikt z tych polskich inżynierów nic nie 
wymyślił. Każdy, kto się za to wziął, rezygnował albo 
awansował na sekretarza partii i dostawał mieszkanie. 

Zmierzam do tego, że otwarcie na Zachód, po-
lityczny akt integracji nie tylko z Unią Europejską, 
Panie Senatorze, ale z całym światem, co było warun-
kiem różnych operacji kredytowych i innych, spowo-
dował, że te piasty są. Nie zostały wymyślone przez 
polskich inżynierów, nad czym boleję, ale są i są tanie.

Wreszcie na końcu… Tak, zgadzam się, że nie jest 
tak, że to jest pomoc tylko charytatywna, w szczegól-
ności z krajów spoza Unii, gdzie jest swoboda kształ-
towania stosunków handlowych. I m.in. w ramach tej 
swobody rzeczywiście napłynęło dużo banków, co 
jest operacją – tak uważam – która była poza kontrolą. 
Bo przez banki najwięcej i najłatwiej przepuszcza się 
wiele kapitału.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Już kończę, Panie Marszałku. 
I zdarzyło się, że rząd PiS przystąpił do repolo-

nizacji, co może oznaczać dobrą tendencję pozosta-
wiania kontroli nad bankami, nad nerwem gospodarki 
rynkowej, w kraju. 

Ale niedawno usłyszałem, że ten, który pracował 
w takim zagranicznym banku, przez który wypływa-
ło dużo gotówki za granicę, a dostawał za to niemałą 
pensję – czego nie wypowiadam, bo słusznie, że do-
stawał – nagle sprowadza do Polski w ramach repo-
lonizacji bank JP Morgan, amerykański. Nie wiem, 
czy to jest repolonizacja. Wiem, że jest to bardzo silny 
bank, o bardzo kreatywnej roli, żeby nie powiedzieć 
dyktatorskiej. I ten bank, znany… Nie ten, ale inny 
bank, który podjął się ryzyka obniżenia wartości 
polskiej waluty, oto będzie w Polsce. Ale jakie jest 
uzasadnienie tego światłego człowieka, ministra? Że 
wreszcie Polacy nie będą musieli – dosłownie – pa-
kować walizek i jeździć do pracy w Nowym Jorku, 
tylko będą tutaj pracować.

(Senator Kazimierz Kleina: W banku JP Morgan.)
W banku JP Morgan. Proszę sprawdzić, ile zara-

biają pracownicy w amerykańskich bankach. Proszę 
zapytać, jakie mają prawo do konsolidacji związko-
wej. Jest taki bank amerykański…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Zapytajcie się tych ludzi.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I kropka.)
Nie wierzcie w to, że Polak w tej agencji ban-

ku JP Morgan będzie zarabiał tyle, ile amerykański 

religijnego świadków Jehowy. To był efekt tego, że 
nie podsypano Ursusa pieniędzmi, których nie było, 
pan ich nie przywiózł. I dlatego Ursus musiał się zmo-
dernizować, ale nie za 15 milionów dolarów, tylko 
o wiele więcej. Nie w tym rzecz zresztą… Wracam 
tu do kwestii handlu. Ursusa Polacy by skonstruowali 
może lepszego niż fergusona… Nie dało się, trzeba to 
było sprzedać np. Hindusom. Hindus na wieść o tym, 
że najlepszy traktor na świecie, jakim jest ursus… On 
go nie kupi, bo woli fergusona, bo taką on ma wiedzę. 
A zatem nawet ferguson wyprodukowany na licen-
cji angielskiej nie zostałby sprzedany. To jest jedna 
sprawa – siekierę z lasem trzeba połączyć. Dzięki 
temu cały świat się rozwija, a Polska w szczególności.

Powiada pan, Panie Senatorze, że wymuszają 
na nas różne operacje. A operacja, Panie Senatorze 
Inżynierze, polegająca nie tylko na otwarciu granic 
dla polskich towarów… Handel, eksport polskich to-
warów rolniczych osiąga rekordowe wyniki – 24 mi-
liardy. Rząd pański się tym chwali – i słusznie. Proszę 
pana, czy rolnik za to, że dostaje dopłatę, musi coś 
Unii zapłacić?

(Senator Jan Dobrzyński: A dlaczego miałby pła-
cić? Jemu się to należy.)

Pan twierdzi, że Unia nam zabiera… No to powi-
nien oddać te pieniądze, a jeszcze do tego odsetki, 
skoro zabiera…

(Senator Jan Dobrzyński: I co chwila…)
Dostaje tylko za to, że jest rolnikiem.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Dobrzyński, zwracam panu uwagę. Zapisać 
pana do głosu?)

Za to, że jest polskim rolnikiem, dostaje dopła-
ty. Oczywiście one nie decydują o wszystkim, ale je 
dostaje. Ukrainiec ich nie dostanie. Nie dostanie ich 
Rosjanin ani Amerykanin.

(Senator Jan Dobrzyński: Bo nie są w Unii.)
Polski rolnik dostanie i jeszcze przez wiele lat bę-

dzie je otrzymywał, chwała Bogu.
(Senator Rafał Ambrozik: A niemiecki i francuski 

dostaną więcej.)
Więcej… Obiecaliście, że to załatwicie. Czekam 

na to, będę bił brawa.
Dostaje pieniądze, których nie musi zwracać, za 

samo pochodzenie. To jest rzecz… No, pytanie, czy 
on czasem w inny sposób tych pieniędzy nie musi 
wysyłać na Zachód. Twierdzę, że nie. Do produkcji 
rolnej jest potrzebny traktor, środki ochrony roślin… 
Niestety lepsze są zagraniczne, ale nie chcę tutaj 
chwalić jakiegoś państwa. Wsad pracy i produktów 
jest tak wielki – to jest 80% – że raczej zarabia, co 
widać na załączonym obrazku polskiej wsi.

Zagadnienie, na którym Polska skorzystała… 
Pozwalam sobie, Panie Inżynierze, wypowiedzieć się 
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(senator J. Rulewski) jak dzieci w rodzinie, wiedząc – bo myślę, że rząd 
o tym wie, że wie to wielu rządzących i wielu polity-
ków z państwa strony – że za tym wszystkim, iż my 
możemy się powygłupiać, pobawić, podrażnić, po-
kłócić, poszarpać brata czy siostrę za części ubrania, 
a nawet czasami, powiedzmy, delikatnie potarmosić… 
Ale wiemy, że i tak jeśli sytuacja będzie groźna, nie-
bezpieczna, to tamci, ci starsi, a więc rodzice, nam 
pomogą, uratują nas itd. Czyli to nasze zachowanie 
jest kompletnie absurdalne, jest takie zdziecinniałe 
– tu przepraszam dzieci, bo one często podejmują 
bardziej racjonalne decyzje. I to jest właśnie tragedia. 
Byliśmy już w sytuacji naprawdę dobrej, jeśli chodzi 
o pozycję Polski w Europie, mogliśmy różne rzeczy 
rozgrywać w taki sposób, że polski głos był bardzo 
istotny. Dzisiaj znaleźliśmy się, wskutek polityki re-
alizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, na 
marginesie polityki europejskiej. I wbrew pozorom 
także w ramach NATO jesteśmy na marginesie i je-
steśmy miało wiarygodni.

Działania rządu dzisiaj są na tyle absurdalne, że 
czasami aż śmieszne. Nie tak dawno przecież został 
wykupiony z prywatnych rąk upadający Autosan. 
Pani premier mówi, że ten Autosan dostanie zlecenie 
rządowe. No i zostaje ogłoszony przetarg na autobusy. 
Minister obrony narodowej mówi: to jest przetarg dla 
Autosanu. Łamie przy tym wszystkie zasady zwią-
zane z zamówieniami publicznymi, bo zamówienia 
publiczne to są przecież warunki równej konkuren-
cji, a wskazywanie przez rządzących „ty wygrasz, 
dostaniesz ten przetarg” jest po prostu prawnie nie-
dopuszczalne. Ale zabawa trwa. I co się okazuje? Że 
kto w tej zabawie wygrywa? Nie ten Autosan, który 
nawet nie złożył zamówienia – co więcej, nie był 
w ogóle w stanie wyprodukować takich autobusów 
– ale firma zagraniczna.

(Senator Leszek Czarnobaj: Niemiecka.)
O, nawet niemiecka. No, proszę państwa…
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Niemożliwe.)
Niemożliwe.
(Senator Jan Dobrzyński: Herezja.)
A więc, proszę państwa…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie śmiejcie się, bo 

to raczej łzy…)
W jakiej sytuacji…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nic nie rozumiecie.)
W jakiej sytuacji w związku z czymś takim stawia 

się innych polskich producentów autobusów? Oni 
mówią: przecież my nie możemy startować w prze-
targach, bo to wszystko jest już ukartowane! A więc 
w taki sposób dzisiaj realizuje się politykę polską 
i europejską.

Proszę państwa, wiosną tego roku został wybrany 
na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejną 
kadencję pan przewodniczący Donald Tusk. Różne 

bankowiec w Nowym Jorku. To fakty i tylko fakty. 
(Oklaski)

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

Kleinę.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, pół 

minuty w ramach sprostowania.)
W ramach sprostowania oczywiście. Był pan wie-

lokrotnie wymieniany.
(Senator Jan Dobrzyński: Tak.)
Pan senator Dobrzyński. Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Chciałbym, żeby moja wypowiedź miała taki wy-

dźwięk, że oczywiście nikogo nie obwiniam. Ja patrzę 
w kategoriach państwa polskiego. Myśmy nie byli 
przygotowani, Panie Senatorze, na zmianę ustroju 
i nie byliśmy przygotowani merytorycznie i gospo-
darczo na wchłonięcie tak potężnych pieniędzy, jakie 
otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Tylko to chcia-
łem powiedzieć. Gdybyśmy byli na to przygotowani 
– może nie mogliśmy być, to jest inna kwestia – to 
sytuacja w naszym kraju byłaby inna po prostu.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo. 
Pan senator Kazimierz Kleina. Już jest na mów-

nicy. Proszę uprzejmie.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No, bardzo ciekawa dyskusja, zaskakujące wnio-

ski. Trochę traktuję je jako pewną formę zabawy 
dzisiaj rządzących. My jesteśmy, jako Polska, człon-
kiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO. 
Przez całe lata do tego dążyliśmy. Uważaliśmy, że 
jest to podstawa naszego bezpieczeństwa i w Europie, 
i w świecie. Zostaliśmy, jesteśmy – że tak powiem 
– pełnoprawnym członkiem. I w tej sytuacji… I bu-
dowaliśmy przez wszystkie ostatnie lata bardzo wy-
trwale swoją pozycję, taką mocną pozycję, że byliśmy 
uznawani w Unii Europejskiej za jednego z 3–4 naj-
istotniejszych członków, graczy na arenie między-
narodowej, także w NATO. Wbrew pozorom nasza 
pozycja była bardzo mocna. A dzisiaj, od 1,5 roku, 
czynimy wszystko i zachowujemy się troszeczkę tak 



63

47. posiedzenie Senatu w dniu 21 września 2017 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej  

w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

(senator K. Kleina) sprawie z Polską dogadają, to dotrzymamy słowa. I to 
jest ten dramat, w którym my dzisiaj żyjemy. I myślę, 
że im szybciej państwo jako rządząca dzisiaj partia 
zreflektujecie się w tej sprawie, tym łatwiej będzie 
nam z różnych problemów wychodzić. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

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

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mieliśmy się zajmować informacją dla Sejmu i dla 

Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej. Dwie wypowiedzi, pana senatora 
Bonkowskiego i pana senatora Czerwińskiego, mnie 
przynajmniej trochę z tych barier, w ramach których 
mieliśmy dyskutować, wyrwały. Bo jeżeli jesteśmy 
w Unii, jeżeli naród i wszystkie siły polityczne w re-
ferendum powiedziały, że mamy tam być, to dysku-
tujmy, Panowie, o naszym działaniu w ramach Unii. 
Ja odbieram panów wypowiedzi jako kwestionujące 
w ogóle sensowność bycia w Unii Europejskiej. Jeżeli 
tam są podejmowane decyzje kolegialne i, jak mó-
wiliśmy, są gry interesów, to mamy prawo i każdy 
w Polsce, również rząd Prawa i Sprawiedliwości, ma 
prawo grać na każdym możliwym fortepianie. Ale – 
o tym zresztą mówił, tak to odbieram, pan minister – 
mamy różne interesy, tamte kraje mają różne interesy 
i musimy w zakresie tej wspólnoty działać czasami 
wspólnie, czasami w jednej grupie, forsując swoje 
zdanie, swój punkt widzenia. Nawet jeżeli ja się z tym 
punktem widzenia nie do końca zgadzam, to przecież 
dyplomacja polega właśnie na tym, żeby być na tyle 
sprawnym, żeby wygrywać pewne grupy interesów, 
starać się wygrywać je dla siebie. I teraz albo my 
będziemy to realizować bez takich uprzedzeń, o któ-
rych mówił pan senator Czerwiński… Bo pan, Panie 
Senatorze, stawia tutaj tezę, że naszym de facto wro-
giem są Niemcy. Więcej, posunął się pan do tego, że 
zasugerował pan, że każdy, kto z Niemcami jakoś się 
układa, współpracuje z nimi, jest człowiekiem, który 
działa na szkodę Polski. No, jakże pan by odebrał 
moją wypowiedź, gdybym dzisiaj powiedział, że pana 
zaangażowanie w zakresie stosunków polsko-ukra-
ińskich, do których ma pan bardzo zdecydowany, 
negatywny stosunek… On wynika z zaszłości oczy-
wiście, ale te zaszłości rzutują na dzień dzisiejszy. No, 
przecież pan tak twardo, tak ostro stawiając sprawę 
ukraińską, podważa dwadzieścia parę lat pewnego 
pomysłu na polską politykę zagraniczną, gdyż tworzy 
pan wyrwę. Przecież ten pomysł, który przez wiele 
lat i przez większość rządów nie był w żaden sposób 

były kontrowersje wokół tej sprawy – rząd miał wąt-
pliwości, nawet głosował przeciwko temu – ale prze-
wodniczący został wybrany. I teraz moje pytanie jest 
takie: na ile w polityce europejskiej i światowej tę 
wyjątkową pozycję Polaka, jakiej nigdy w polityce 
międzynarodowej Polska nie miała, myśmy potrafili 
wykorzystać? Na ile minister spraw zagranicznych 
tę właśnie szczególną, wyjątkową pozycję wykorzy-
stywał? Zero działań, wręcz odwracanie się, czyli 
szkodzenie Polsce. Czyli to jest zabawa Polską tylko 
i wyłącznie dla ambicji politycznych.

Teraz, w ostatnich dniach, odbyło się forum ONZ, 
w którym uczestniczył pan prezydent. Były tam waż-
ne wystąpienia… Można co do tego polemizować, 
można dyskutować, ale to nie jest przedmiot naszego 
dzisiejszego spotkania. Wystąpił także przewodni-
czący Donald Tusk. Czy były jakieś spotkania aran-
żowane przez ministra spraw zagranicznych, tak 
żeby to ważne, światowe spotkanie wykorzystać dla 
wzmacniania pozycji Polski? Oczywiście nie. Było 
odwracanie się plecami, obrażanie i niszczenie.

Stawianie w polityce polskiej sprawy tak, że jest 
tylko alternatywa „Polska albo Niemcy”, jest oczy-
wiście działaniem na szkodę państwa polskiego, na 
szkodę Polaków, nas wszystkich. Nie ma takiej al-
ternatywy. Oczywiście są różne interesy: Niemców, 
Polaków, niemieckich firm, polskich firm. Ale stawia-
nie tego w postaci alternatywy, w formie alternatywy 
państwowej, jest absolutnym szkodzeniem. A więc 
myślę sobie w ten sposób: to, co robi dzisiaj rząd 
właśnie w sprawach związanych z polityką europej-
ską, w tym gospodarczą i inną, jest niestety szkodze-
niem Polsce. I będziemy za to bardzo słono płacili. 
Szkoda, szkoda, bo można było także ten czas, gdy 
rządzi Prawo i Sprawiedliwość – mające, jak tutaj 
powiedziano, także dobre pomysły, niektóre nawet 
bardzo dobre… Ale niszczy je właśnie wskutek ta-
kich kompleksów, w ramach których mówi się, że my, 
Polacy, to w zasadzie jesteśmy jedyni i wyjątkowi. Jak 
prezydent Trump mówił w Nowym Jorku, że Polacy 
są wyjątkowi itd., to byliśmy już tak zachwyceni… 
A to w zasadzie jest początek drogi, to właściwie jest 
drobny gest, który można by było wykorzystać dla 
lepszych spraw. A my, rządzący to wszystko dzisiaj 
niszczymy i marnotrawimy. Odbudowanie tego to bę-
dzie ciężka praca, wydaje się, że nawet na pokolenia. 
Odbudowanie pozycji Polski, jaką Polska zbudowała 
w pierwszym etapie członkostwa w Unii Europejskiej, 
kiedy była tak istotnym, ważnym partnerem, z któ-
rym wszyscy się liczyli, często nie zgadzali się, ale 
liczyli i uznawali to wszystko, to będzie prawie, no, 
nie powiem, że niemożliwe, ale niezwykle trudne, 
ponieważ tak do końca trudno będzie naszym euro-
pejskim partnerom uwierzyć w to, że jak się w jakiejś 
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(senator A. Pociej) Powiedzmy sobie tak jak… Muszę to powiedzieć 
po wysłuchaniu niektórych z kolegów. My tylko i wy-
łącznie dokładamy, mówimy, że jest bardzo źle z tą 
całą Unią Europejską. Możemy posłuchać tego, co po-
wiedział w swoim ad vocem pan senator Dobrzyński, 
tego, że dostaliśmy tyle kasy, żeśmy nie mogli tego 
wszystkiego strawić…

(Senator Jan Dobrzyński: Nie umieliśmy.)
Tak. Nie umieliśmy tego strawić. Ale to by znaczy-

ło, że jednak coś dostaliśmy. Tak? To znaczy, że stru-
mień płynął w naszą stronę, a nie, że oni nam wyczy-
ścili państwo. Jeżeli chcecie mi panowie powiedzieć, 
że 20 lat funkcjonowania w Unii Europejskiej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…nie zmieniło naszego kraju…
(Senator Jan Dobrzyński: Ciekawie mówi. Niech 

mówi, Panie Marszałku.)
…to ja nie mogę się z wami zgodzić.
Pewne panów wypowiedzi – ja je tak trochę od-

czytuję – są delikatnym votum nieufności względem 
naszej polityki zagranicznej. Przepraszam bardzo, ale 
wolno mi tak odczytać niektóre wypowiedzi. Jak na ra-
zie my jesteśmy tam osadzeni. Tam jest nasz zysk, nasz 
interes i nasze bezpieczeństwo. Ale o bezpieczeństwie 
jakoś dzisiaj nie mówiliśmy. Mówiliśmy o migrantach. 
I tu znowu możemy się różnić. Zgoda, można było 
szybciej zareagować. Wszystko można było inaczej 
zrobić. Tu jest pełna zgoda. Ale jest też pełna zgoda co 
do tego, że przez fakt, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, 
to nie u nas, a za naszą wschodnią granicą, na Białorusi 
jest akcja Zapad. I to my jesteśmy tym zapadem. My 
jesteśmy po drugiej stronie, jesteśmy pod parasolem. 
Gdyby tego wszystkiego nie było, to takie manewry od-
bywałyby się u nas, a my byśmy patrzyli na Niemców 
i mówili, że tam jest zapad. Tak patrzyliśmy przez 
cały PRL i podniecano w nas antyniemieckie nastroje.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan powoli kończy.)

Chciałbym od razu…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Spuentować.)
…zaznaczyć, spuentować, że ani nie mówię po nie-

miecku, ani nie mam żadnych związków z Niemcami. 
Dziękuję bardzo.

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

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W mojej poprzedniej wypowiedzi były tak na-

prawdę 2 wątki. Nie było nic o Ukrainie i wbrew po-
zorom nie było nic o Niemczech w ogólności.

podważany, pomysł budowania czegoś z Ukraińcami 
w kontrze do Rosji, był pewną osią naszej polityki. 
No, jak by pan zareagował, gdyby ktoś panu powie-
dział, że to jest prorosyjskie działanie, niegodne spra-
wy polskiej i Polaków? Niech pan sobie przypomni 
2 bohaterów narodowych. Rozumiem, że jest panu 
bliższy Dmowski. Tak się składa, że mnie też.

(Senator Jacek Włosowicz: Kto?)
Dmowski. Tak się składa, że mnie też jest on 

bliższy niż Piłsudski. Czy Dmowski był zdrajcą, po-
nieważ współpracował z Rosjanami? A czy powie 
pan, że współpracujący z Niemcami i z Austriakami 
Piłsudski zdradził Polskę? No nie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No, nie wiadomo.)
Byli to zaborcy, ale wtedy, kiedy te decyzje po-

lityczne zapadały, robiono pewne kalkulacje, które 
miały doprowadzić do wolności. Jak można tak bez-
pośrednim atakiem wykluczać z naszego spektrum 
zainteresowania Niemcy? Dlaczego mamy się pozba-
wiać możliwości grania z nimi i ugrywania wspól-
nych interesów? A jeżeli będzie pan stawiał tezę, że 
każdy, kto współpracuje z Niemcami, nie jest patriotą, 
to wytworzy się w społeczeństwie polskim taka wizja, 
że możemy się z nimi wyłącznie poróżnić.

A my potrzebujemy również, tak jak mówiłem 
o tym dzisiaj, dobrych stosunków z Francją. Pytałem, 
co się takiego wydarzyło, że polska dyplomacja nie 
była w stanie wysłać tam przez rok jakiegokolwiek 
ambasadora. Przecież to nie jest problem dotyczący 
tego, czy mamy w ogóle współpracować z Francją, 
czy nie. To jest taki problem, że czy się różnimy oglą-
dem pewnych spraw… Nie będę mówił o puszczy, bo 
to jest oczywiście inny temat. Nie o tym w tej chwili 
mówimy, mówimy o pewnym strategicznym podej-
ściu do naszej przyszłości. I jeżeli nawet się różnimy, 
jest absolutnie jasne, że nie możemy sobie pozwalać 
na to, żeby przez ponad rok nie było ambasadora. 
A nie było go w kilku krajach. Rozumiem, że tak 
samo jak mnie może to bulwersować panów.

(Rozmowy na sali)
Nie, ja mówię o kolegach senatorach. To jest pe-

wien błąd, pewne zaniechanie, bo tam powinien być, 
nawet tak jak chcieliście, twardy negocjator, który 
biłby pięścią w stół. Chcecie takiej dyplomacji, to 
okej. Może ona jest lepsza. No, ale żeby nikogo nie 
wysyłać? Mieć pustkę?

Teraz tak. Można powiedzieć, że mamy w tej chwi-
li – to jest fakt – dużo gorsze stosunki z Ukraińcami, 
niż mieliśmy 2 lata temu. Mamy też dużo gorsze 
stosunki z Francuzami. Mam wrażenie, że przez 
takie wypowiedzi i przez pewien klimat, który bu-
dujemy, będziemy mieli za chwilę gorsze stosunki 
z Niemcami. Czyli, obiektywnie rzecz biorąc, osła-
biamy naszą pozycję zewnętrzną.
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(senator J. Czerwiński) czy to można zmienić. I tu jest wątek, o którym ja 
nie wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi. Bo 
z jednej strony mamy narzucane te – w cudzysło-
wie – ideały, ale z drugiej strony to nie jest tak, że 
wszyscy w Europie za tymi ideałami tęsknią, że oni 
je wyznają. Niektórzy zagłosowali tak jak Wielka 
Brytania, nie zgadzając się z taką Unią, nie zgadzając 
się z takim kierunkiem rozwoju tego, przepraszam za 
wyrażenie, kołchozu, poszli w innym kierunku, wy-
szli z tego, zagłosowali nogami. A my ciągle jeszcze 
– i tutaj namawiam pana ministra – chcemy tę Unię 
uzdrowić, żeby to nie była ideologiczna formacja, 
która będzie nam, no nie wiem, np. z racji jakichś 
ekologicznych fantasmagorii zabraniała używania 
żarówek. Bo ja chcę mieć w domu zwykłą żarówkę, 
a nie halogen albo jakąś inną, która daje po oczach 
i po prostu w pewnym momencie psuje wzrok. Po 
prostu chcę mieć żarówkę. Mogę czy nie mogę? Nie, 
w Unii nie. W normalnym państwie – tak. No, ale 
proszę państwa, już wracam do poważnych spraw. 
Albo to będzie właśnie zideologizowany jednolity 
organizm, albo suwerenne państwa powiązane bar-
dzo ścisłą wymianą handlową, swobodą przepływu 
kapitału, usług, osób itd.

Mamy jeszcze szanse tę Unię uzdrowić. I o to 
apeluję, Panie Ministrze. Pan jest bardzo sprawnym 
politykiem, skoro pan potrafi obłaskawić tę stronę 
sceny politycznej. Wszyscy pana lubią, niech pan to 
wykorzysta. Sprawność, fachowość, pewien rodzaj 
koncyliacji… Niech pan pokaże, o co tak naprawdę 
Polsce chodzi. My nie jesteśmy niezdrowym dziec-
kiem, którego nie można uspokoić, rozkapryszonym, 
które tylko mówi: daj, daj, daj. Nie. My chcemy być 
w normalnej rodzinie unijnej, a nie dewianckiej, po 
prostu. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Fedorowicz zabiera w tej chwili 

głos.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Obserwowałem twarz pana ministra, będąc chwilę 

po spotkaniu z wiceprzewodniczącym parlamentu 
irańskiego – dlatego nie byłem na sali – obserwo-
wałem pana twarz w momencie, kiedy padały słowa 
jednego z senatorów, którego nazwiska nie chcę wy-
mieniać, żeby nie dawać mu okazji do sprostowania, 
i myślę sobie, że pan będzie w sporym kłopocie. Na 
szczęście ludzie w Unii Europejskiej, którzy przeważ-
nie czytają i są doświadczeni, zwłaszcza ci, którzy 
wchodzą do polityki, rozumieją, że nie każdy senator 

Odnoszę się tutaj do prawniczej logiki pana se-
natora Pocieja. Mogą być sprawy, które nie są ani 
w kwestii zainteresowania Niemiec, ani Polaków, tzn. 
ani Niemiec jako państwa, ani Polski.

Mogą być sprawy, które są w kwestii zaintere-
sowania i Niemiec, i Polski, co do których mamy 
taki sam stosunek. Przykładem jest tu handel zagra-
niczny. Nikt nie twierdzi, że to źle, że handlujemy 
z Niemcami. Teraz jest to nasz największy importer 
i eksporter. Myślę, że Niemcy też nie podważają ko-
rzyści płynących z handlu z Polską.

Ale mogą też być sprawy – to jest ostatni rodzaj 
spraw, a ten podział jest zamknięty – w przypadku 
których interesy Polski i Niemiec są sprzeczne. I kwe-
stia reparacji jest właśnie taka. I w tych sprawach 
trzeba się niestety opowiedzieć albo po tej, albo po 
tej stronie. Tyle na ten temat.

Jeśli chodzi o sprostowanie pana Bogdana Klicha, 
to ja mówiłem, Panie Senatorze, o faktach, a pan – 
o insynuacjach.

Jeśli chodzi o głos pana marszałka Borowskiego, 
który mnie nie słyszy, jest zaczytany… Panie 
Marszałku, liczyłem na więcej, ale zostawmy tak, 
jak jest.

A teraz proszę państwa ad rem, czyli do rzeczy. 
Dwie wypowiedzi były bardzo ciekawe z mojego 
punktu widzenia. Nie ma już w tej chwili na sali pana 
senatora Rulewskiego, a on poruszył bardzo ciekawy 
wątek, a mianowicie wymienił kilka przykładów, jak 
to korzystnie być w Unii Europejskiej. Tylko że pan 
senator wymieniał przykłady, z którymi ja też bym 
się zgodził. No, pod 95% wypowiedzi, którą wygłosił, 
ja bym się podpisał. Bo on mówił o tej Unii, do której 
myśmy wstępowali, wyobrażając sobie… która była 
tworzona na początku, jako strefa wolnego handlu, 
przepływu myśli, osób, kapitału, towarów, usług itd. 
My chcemy być w takiej Unii. My wręcz takiej Unii 
teraz bronimy. Bo to, co robi Francja, to jest przeciw-
ko tym początkowym założeniom. A to, że Unia się, 
w cudzysłowie, wynaturzyła w pewnym momencie 
– nie wiem, w którym to było momencie – i stara 
się na siłę wszystkich zglajszachtować ideologicznie, 
żeby wszyscy myśleli tak samo, żeby mieli te same 
ideały, taki sam model rodziny itd. … Czy państwo 
tego przypadkiem skądś nie znacie, ci, którzy dłużej 
żyją na tym świecie? Bo ja znam. Znam taki ustrój 
i takie państwo, które wymagało takiego samego my-
ślenia, tej samej ideologii, nawet niektórym się udało 
wprowadzić takie same mundurki. Nie do takiej Unii 
żeśmy wchodzili. Myśmy wchodzili do Unii równo-
rzędnych państw, które mogły ze sobą współdziałać. 
A teraz przecież mamy konkurencję w Unii. W ra-
mach tej Unii jest największa konkurencja, więk-
sza chyba niż z państwami zewnętrznymi. Pytanie, 
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(senator J. Fedorowicz) którzy są zupełnie innej religii, religii islamskiej, 
której teoretycznie część polskiego społeczeństwa 
się przeciwstawia. Ale mówiliśmy o miłości, o tym, że 
chcemy współpracy, mówiliśmy o wielkiej kulturze, 
o Shiraz, o Persepolis… Ja myślę, że nasz kraj, w kon-
tekście twórców, jest od dawna wolny, ale ta wolność 
może być zagrożona izolacją. Izolacja to jest słowo, 
które nie oznacza okupacji, nie oznacza zniewolenia. 
Izolacja jest takim cichym, delikatnym odejściem 
od współpracy na takim czy innym poziomie. Cenię 
pana ministra – takie słowa już kilkakrotnie tu padły 
– i widzę przed panem bardzo poważne zadanie, jak 
również bardzo poważną odpowiedzialność. Jeżeli je-
steśmy czytelnikami historii, to zdajemy sobie sprawę 
– jako ludzie poważni i odpowiedzialni – że historia 
bardzo często pokazuje nam swój krzywy i złośliwy 
uśmiech. Ta odpowiedzialność, Panie Ministrze, łą-
czy się z pańskim życiorysem na najbliższych kilka 
lat. Mam nadzieję, że pan sobie z tym poradzi. Jeżeli 
będzie trzeba, to, jak podejrzewam po wysłuchaniu 
tych wypowiedzi senatorów opozycji, do których ja 
należę, my panu pomożemy. Nie chciałbym, żeby nasz 
kraj poprzez pewne zachowania i pewne wypowiedzi, 
również poprzez pewne działania, był krajem izolo-
wanym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana senatora Jacka Włosowicza o za-

branie głosu.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy!
Pozwolicie, że najpierw zwrócę się do pana mini-

stra, dziękując za to sprawozdanie. Bo nie było to pań-
skie wystąpienie programowe, jak tu czasem padało 
z ust moich koleżanek i kolegów, ale sprawozdanie 
z tego, co działo się pod rządami, pod przywództwem 
Malty w ostatnim półroczu.

Panie Ministrze, nie mogę panu oficjalnie powie-
dzieć, że… Jesteśmy kolegami z tego samego nurtu 
politycznego, więc trudno byłoby tak bezpośrednio 
wyartykułować, że dziękuję za merytoryczną, synte-
tyczną, błyskotliwą i dyplomatyczną wypowiedź, bo 
byłoby to na swój sposób chwalenie swojego kolegi. 
Te wszystkie oceny pańskiej wypowiedzi padły z ust 
naszych kolegów z Senatu, którzy stanowią obecnie 
opozycję, tak że ja tego nie muszę powtarzać. A jako 
koledze było mi bardzo miło słyszeć, że tak pańska 
praca i pańskie umiejętności zostały ocenione.

Ta nasza dyskusja już prawie 6-godzinna, bar-
dzo interesująca… Dzisiejsze popołudnie na tej sali 
przynajmniej dla mnie takie jest. Wiele argumen-

może być dyplomatą. No, to jest dosyć trudna sztuka, 
pan sobie z tym radzi, choć nie jest moim zamiarem, 
broń Boże, ocenianie pana, bo nawet nie wypada. 
Muszę panu powiedzieć, że przed panem jest spore 
zadanie, żeby wytłumaczyć się z niektórych słów, któ-
re tutaj padły. Te słowa spowodowały, że ja, mimo że 
mam za chwilę swój punkt, przyszedłem na tę debatę, 
bardzo zbulwersowany. Dlatego że niedopuszczalne 
jest dla mnie wsłuchiwanie się w słowa, że wolność 
odzyskaliśmy dopiero 2 lata temu, i wsłuchiwanie 
się w to, gdy jednego z ważnych dla mnie polskich 
polityków i człowieka, którego aresztowano, jak był 
młodzieńcem, posądza się o rzeczy dla mnie niewia-
rygodne. Podejrzewam, że gdyby nie sprostowanie 
pana senatora Klicha, to moje wystąpienie byłoby 
dużo ostrzejsze, bo jestem człowiekiem emocjonal-
nym, jako artysta. Ale ponieważ Senat jest miejscem 
powagi i wymiany poglądów na poziomie, to staram 
się opanować.

Jeżeli ktoś mówi do mnie w obecności marszałka 
Borusewicza i wielu z państwa tu obecnych o tym, że 
wolność odzyskał dopiero 2 lata temu, zapominając, 
że w 2005 r. i 2007 r. rządzili świętej pamięci pan pre-
zydent Lech Kaczyński i pan Jarosław Kaczyński, to 
ja nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego. 
Ja uważam, że protokół z tego wystąpienia będzie 
pokazywany jako haniebny. Jako nauka haniebnego 
zachowania senatora w obecności bardzo odpowie-
dzialnych osób.

Jeżeli senator mówi, że wolność uzyskaliśmy dzię-
ki Janowi Pawłowi II i Reaganowi, to przyjmuję to 
z ogromnym szacunkiem. Ale nie wstydziłbym się po-
wiedzieć, że otrzymaliśmy tę wolność dzięki Lechowi 
Wałęsie, tu obecnemu marszałkowi Borusewiczowi – 
któremu dziękuję, po raz kolejny zresztą – ale również 
panu Gwieździe, pani Walentynowicz, panu Lisowi… 
Wymienię jeszcze moich krakowskich przyjaciół, 
z którymi miałem zaszczyt współpracować: pana 
Gila, pana Handzlika, naszego wieloletniego mar-
szałka, pana Krzysztofa Kozłowskiego.

I właściwie na tym bym chciał zakończyć to wy-
stąpienie, bo nie chcę zabierać państwu więcej cza-
su. Ale sprostowanie pana Klicha jest bardzo ważne 
dla nas wszystkich i ono z tych protokołów dotrze 
do naszego miasta, do Krakowa. Dlatego że jestem 
świadkiem, jak pan zakładał instytucję, która w dal-
szym ciągu znakomicie broni polskiej demokracji 
i reprezentuje Polskę w wielu bardzo ważnych dys-
kusjach na bardzo poważnym szczeblu. Do tej pory. 
I za to dziękuję.

Na koniec chcę powiedzieć o czymś dla mnie bar-
dzo, bardzo jednak budującym. O dzisiejszym spotka-
niu, obiedzie, w którym uczestniczyłem, pod kierow-
nictwem pana marszałka Seweryńskiego, z ludźmi, 
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(senator J. Włosowicz) jednak wrócić do historii, do roku 2002, kiedy ja jesz-
cze czynnie polityką się nie zajmowałem, ponieważ 
– jak sądzę – tam jest pierwotna przyczyna tego, 
czemu jest tak, a nie inaczej. I tak jak w przypadku 
Funduszu Spójności otrzymaliśmy więcej niż inne 
kraje, które są członkami Unii Europejskiej, które 
dołączyły, ta ostatnia dziesiątka, tak w tym przypad-
ku – nie wiem czemu – nasi negocjatorzy zgodzili 
się na to, żeby polscy rolnicy otrzymali dopłaty, 
które były i w dalszym ciągu niestety są mniejsze 
niż dopłaty, które otrzymują ich koledzy konkurenci 
z innych krajów Europy Zachodniej. Szczególnie 
myślę tutaj o głównych producentach produktów 
rolnych, o Niemcach, Francji, Danii czy Holandii. 
Sądzę, że wtedy, jako kraj o niższym poziomie roz-
woju, powinniśmy otrzymać te dopłaty nominalnie 
większe niż ci główni producenci, a później, wraz 
ze wzrastającą pozycją polskiego rolnictwa, Unia 
Europejska powinna od nas oczekiwać schodze-
nia z tego poziomu i wystąpić z negocjacjami. No, 
niestety tak się nie stało. Nie tylko nie otrzymali-
śmy więcej, ale otrzymaliśmy sporo mniej. Później 
w kolejnych latach te kwoty wzrastały, jednak nawet 
obecnie nie stanowią one średniej unijnej.

Jeden z panów senatorów powiedział, że to my 
obiecaliśmy… Tak się złożyło, że byłem członkiem 
Parlamentu Europejskiego w roku 2011, kiedy była 
kwestia nowej perspektywy finansowej i nowego 
pomysłu na WPR. Byłem jednym z 2 posłów… Ja 
przedstawiłem tę propozycję na posiedzeniu Komisji 
Rolnictwa i niestety z polskich posłów tylko pan – 
wtedy europoseł – Wojciechowski poparł moją propo-
zycję. Chodziło o to, że skoro był taki duży problem 
z wypracowaniem nowego systemu podziału środków 
dla rolników, to żebyśmy – to powiedziałem – zro-
bili najprostsze rozwiązanie: pominęli Grecję, która 
ma rzeczywiście trudne warunki geograficzne go-
spodarowania, wzięli wszystkie środki, jakie mamy 
przeznaczone na wspólną politykę rolną, podzielili 
je przez liczbę hektarów i dali każdemu taką samą 
ilość na hektar. No, były nawet z Francji osoby, które 
powiedziały „no, rzeczywiście, skoro nie umiemy 
wypracować nowej formuły, to może by tak do spra-
wy podejść”. Niestety później sprawa się rozmywała, 
była przeciągana. Już w Parlamencie Europejskim 
czuliśmy, że nie ma chęci, aby wprowadzić nowe 
rozwiązanie. Więc co zwyciężyło? Zwyciężyła tzw. 
formuła historyczna. Czyli ten, który miał więcej, 
w dalszym ciągu ma więcej, a ten, który miał mniej, 
ma niestety mniej. To jest rzeczywiście zadanie nie 
tylko dla polskiego rządu, ale i dla nas, dla parlamen-
tarzystów. Powinniśmy o tym mówić, bo niestety 
wtedy, w 2011 r., ani posłowie wywodzący się z partii 
chłopskich, ani nawet ówczesny minister rolnictwa 
takiej propozycji nie złożyli. Rzeczywiście jest to 
bardzo trudna rola, bo wiadomo, że będziemy wtedy – 

tów padających od lewej do prawej strony wskazuje 
na ważkość kwestii, jaką jest nasza przynależność 
do Unii Europejskiej. Pańskie sprawozdanie, Panie 
Ministrze, do tego nas w jakiś sposób skłoniło. Jest 
to chyba najlepszy czas… Przy okazji pańskich spra-
wozdań możemy o Unii Europejskiej porozmawiać 
szerzej. Państwa argumenty i opinie, które tutaj usły-
szałem, są dla mnie bardzo ważne, bardzo pouczające. 
Różne poglądy, które zostały zaprezentowane, czasem 
również emocje… Tych nie odważę się oceniać. No 
ale trudno, żebyśmy byli ich całkowicie pozbawieni 
w tak ważnych kwestiach.

Te kilka minut, które mam, chciałbym przezna-
czyć bardziej na omówienie kwestii finansowych. 
Tematy, które zostały dzisiaj poruszone… Te 10 minut 
nie pozwala mi się do nich jakoś szczegółowo odnieść. 
Dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej, o wizjach, 
jakie zostały zaprezentowane, była bardzo, tak jak 
powiedziałem, interesująca. Były również, szczegól-
nie ze strony moich kolegów klubowych, głosy, które 
bardziej wskazywały na krytyczną analizę działania 
instytucji europejskich. No, nie wszystkich 10, ale 
tych 3 czy 4 najważniejszych. Sądzę, że ta krytyka 
nie była po to, żeby krytykować, tylko po to, by wy-
ciągnąć wnioski o tym, jak w przyszłości te instytucje 
mogą jeszcze lepiej działać.

Były również omawiane bieżące problemy typu 
kwestie finansowania Unii Europejskiej, szczególnie 
związane z opuszczeniem Unii Europejskiej przez 
Wielką Brytanię i konsekwencjami finansowymi. 
Była bardzo drażliwa kwestia imigrantów. Ja bym 
dołożył również kwestię niektórych krajów, które 
według mnie zaczynają czy już mają problemy… np. 
Francji, która kiedyś była krajem kolonizującym inne 
kraje, szczególnie w Afryce, a teraz – jak sądzę – sy-
tuacja się odwróciła i sama Francja jest kolonizowana.

Były również analiza i przykłady dotyczące na-
szej obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, że z jednej 
strony wstajemy z kolan, a z drugiej strony alienuje-
my się z głównego nurtu. To są oczywiście kwestie 
indywidualnej oceny.

Pan minister w swoim sprawozdaniu powiedział, 
jakie mamy możliwości, by nasza pozycja w Unii się 
umacniała, byśmy tam byli postrzegani jako kon-
kretny, mocny kraj o różnych kanałach realizacji 
możliwości zarówno dyplomatycznych, poselskich 
czy lobbystycznych… Dzisiaj o tym myśmy tutaj 
wspominali.

Jednak, tak jak powiedziałem, te swoje kilka 
minut chciałbym przeznaczyć na kwestię finansów 
i chciałbym poruszyć 2 sprawy. Pierwsza to środki, 
jakie otrzymują nasi rolnicy, ponieważ z ust jednego 
z panów senatorów padły również słowa o tym, że 
to my teraz obiecaliśmy, że będzie lepiej. No, trzeba 
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(senator J. Włosowicz) pokazać, że te 12 czy 20 miliardów zł rocznie, jak-
kolwiek byśmy liczyli, to nie są środki, na które by 
nas w kraju nie było stać. Chciałbym się z wami po-
dzielić moim poglądem, że nie to, że my te pieniądze 
dostaliśmy – tak jak każdemu członkowi one nam 
się należą – jest clou naszej przynależności do Unii, 
tylko to, że jesteśmy w tej międzynarodowej rodzinie 
i wykorzystujemy efekt synergii. W bardzo obrazowy, 
ale prosty sposób wyraził to pan senator…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, postawmy tu kropkę.)

Już.
…Rulewski, który powiedział, że jak jest siekiera 

i jest las, to czasem te rzeczy trzeba połączyć. Tak so-
bie wyobrażam naszą obecność w Unii Europejskiej.

Ostatnie zdanie, Panie Marszałku. Od roku 2000 
mottem Unii Europejskiej jest hasło „Zjednoczona 
w różnorodności”. Mam nadzieję, że tak pozostanie 
i że każdy z nas będzie się cieszył tą różnorodnością, 
chwalił się nią, zapraszał wzajemnie i te różnice po-
tencjałów będą podstawą naszego wzrostu i rozwoju. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już zbliżamy się do końca naszej debaty o Unii 

Europejskiej. Chciałem tylko powiedzieć, że nie-
którzy państwo senatorowie mówią, że nie do ta-
kiej Unii wstępowaliśmy. Wydaje mi się, że to jest 
jednak błędne myślenie. Właściwie w niektórych 
głosach słyszałem, że myśmy wstępowali do czegoś 
takiego jak była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, 
powstała w 1952 r. Nie. Myśmy wstępowali do Unii 
Europejskiej, która powstała w 1993 r. W 1994 r. 
złożyliśmy akces, że zamierzamy wstąpić do Unii 
Europejskiej i przez 10 lat różne rządy, różne partie, 
różne koalicje negocjowały przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Pewnie nie wszystko wynegocjo-
wano dobrze i najlepiej, tak jak tego byśmy chcieli, 
ale w sposób absolutnie świadomy wstępowaliśmy do 
Unii takiej, jaka ona jest. To nie znaczy, że Unia bę-
dzie taka, jaka była w 1993 r., kiedy została założona. 
Wcześniej była Europejska Wspólnota Gospodarcza, 
powstała w 1958 r. Więc to, co dzisiaj mamy, to jest 
efekt wieloletniej współpracy, integracji krajów eu-
ropejskich. 

Co przed nami jeszcze jako członkami Unii 
Europejskiej, przed Unią Europejską? To jest wielka 
niewiadoma. Ale na pewno głównym wyznacznikiem 
dalszej integracji krajów Unii Europejskiej będzie 

mówię tak jakby za polskich rolników – kolejnym du-
żym graczem na rynku rolniczym Unii Europejskiej.

Teraz chciałbym przejść do finansów. Pan marsza-
łek Borowski poruszył pewne kwestie i ja bym chciał 
się do tego odnieść, ale nie w sposób krytyczny, bez 
podkreślania, że mi się to nie podoba. Chciałbym 
w sposób analityczny podejść do tej sytuacji finan-
sowej, w jakiej obecnie jesteśmy. Nie będę się emo-
cjonalnie odnosił do tego, czy ponad 82 miliardy 
euro, które wynegocjowaliśmy, to mało, czy dużo 
– przyjmuję to jako warunek brzegowy. Te ponad 
82 miliardy to przy obecnym kursie, jak możemy 
mniej więcej oszacować – to nie są żadne wyliczenia 
analityczne, tylko szacunki – jakieś 350 miliardów zł. 
Jeżeli podzielimy je arytmetycznie na 7 lat, to wyjdzie 
50 miliardów na rok. Oczywiście tu też są kwestie, 
które by nas poróżniły. Chodzi o to, ile tych środ-
ków zostaje w kraju, a ile firmy, które uczestniczą 
w przetargach i w jak najbardziej uczciwy sposób 
je wygrywają, wywożą za granicę. Spotkałem się, 
będąc w Parlamencie Europejskim, z 3 analizami, 
które pokazywały, że jest to od 64% do aż 89%, w co 
mi się wierzyć nie chciało. Metoda analityczna, która 
była w tym akurat raporcie przedstawiona, była we-
dług mnie niepoprawna. Tej analizy, o której dzisiaj 
chyba pan marszałek Borowski mówił – nie wiem, 
Panie Senatorze, czy się nie mylę – wyliczającej, że 
jest to ok. 40%, nie czytałem, niemniej jednak nawet 
jeżeli przyjęlibyśmy, że 60% trafia za granicę, a 40% 
zostaje u nas, to okazałoby się, że z tych 50 miliardów 
firmy z Unii Europejskiej odzyskują 30 miliardów, 
a 20 miliardów zostaje u nas, ale to jest…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę konkludować.)

Już konkluduję.
Jest jeszcze drugie wyliczenie. Musimy pamiętać 

również o tym, że płacimy składkę. Ta składka to 
ok. 1% PKB. Obecnie nasze PKB wynosi niecałe 
2 biliony zł. Mam nadzieję, że w kolejnych latach 
będą to ponad 2 biliony, ale jeżeli przyjmiemy, że 
będą to 2 biliony, to nasza składka roczna będzie 
wynosiła mniej więcej 20 miliardów każdego roku 
w ciągu tych 7 lat. W związku z tym w ciągu 4 lat 
zapłacimy 140 miliardów, a otrzymamy 350 miliar-
dów. Otrzymujemy więc 210 miliardów na 7 lat. Jeżeli 
podzielimy to przez 7, to wyjdzie 30 miliardów rocz-
nie. Jeżeli przyjmiemy znowu współczynnik 0,6, to 
18 miliardów trafi za granicę, a 12 miliardów zostanie 
u nas. W żaden sposób nie ośmielę się powiedzieć, 
że to krytykuję. Chciałbym pokazać tylko to, że te 
środki to taka superata, śmietanka, nadwyżka, którą 
powinniśmy wykorzystać w optymalny sposób. Pan 
senator Dobrzyński zwrócił uwagę, że czasem nie 
jesteśmy do tego przygotowani. Chciałbym również 
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(senator K. Kleina) nego, tylko przez Niemcy. Następnie się to rozwinęło 
w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, wreszcie się 
przekształciło w Unię Europejską. I my, przystępu-
jąc do Unii Europejskiej, zgodnie ze słowami Ojca 
Świętego wstępowaliśmy nie do Europy, w której już 
dawno byliśmy, tylko do organizacji międzynarodo-
wej i wnosiliśmy swój dorobek, swoją kulturę i swoje 
tradycje, i to nie tylko nasze, oryginalne, ale i te zwią-
zane ze słowiańszczyzną, z Europą Wschodnią. Bo, 
jak to pięknie określił Ojciec Święty, Unia Europejska 
powinna oddychać dwoma płucami, tym z Zachodu 
i tym ze Wschodu. I rzeczą Polski jest pełne uczestnic-
two, pełnoprawne, bynajmniej nie na kolanach, bynaj-
mniej nie z pozycji proszącej, czy li tylko dziękującej. 
Owszem, mamy za co dziękować, za to, że zostaliśmy 
przyjęci do Unii Europejskiej, ale sobie na to zasłu-
żyliśmy, bo po wyjściu z systemu komunistycznego 
wprowadziliśmy zmiany, przede wszystkim wolne 
wybory, zasady rządów prawa i pełnej demokracji, 
które dały nam pełnoprawne członkostwo w tym or-
ganizmie.

Oczywiście łatwiej jest dokonać zmian politycz-
nych aniżeli gospodarczych, w związku z czym na te 
gospodarcze musieliśmy mieć troszeczkę więcej cza-
su, więcej czasu na to, żeby zbliżać się do Zachodu, 
do Unii Europejskiej. Jednak nikogo nie upoważnia to 
do traktowania Polski jako członka drugiej kategorii. 
A niestety czasami, zwłaszcza w ostatnich latach, 
szczególnie w ostatnich 2 latach, mam wrażenie takie-
go traktowania, obserwując zachowanie niektórych 
członków Unii Europejskiej, mam tu na myśli głównie 
Francję i Niemcy, czy też całej Unii Europejskiej, 
mam tu na myśli te różne wystąpienia, wtrącanie się 
do spraw wewnętrznych Polski, chociażby w kwestii 
dotyczącej wieku emerytalnego.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że są kompetencje, 
które Unia Europejska ma, i są kompetencje, których 
ona nie ma. Jest ścisłe rozgraniczenie. Może nie jest 
ono tak precyzyjne, jak powinno być, albowiem to, 
co wymyślono, czyli traktat lizboński, będący z kolei 
takim niestety przedwczesnym noworodkiem konsty-
tucji europejskiej, którą zamierzano wymyśleć i która 
miała zmierzać do czegoś moim zdaniem zupełnie 
aberracyjnego, bo chciano stworzyć bardziej Stany 
Zjednoczone Europy aniżeli organizm, który by się 
składał z niepodległych, suwerennych państw współ-
pracujących w ramach Unii Europejskiej… Stąd od 
strony prawniczej jest to dzieło na pewno wielce nie-
doskonałe, jednak nie na tyle, żeby Unia Europejska 
pozwalała sobie na wkraczanie na coraz to nowe pola, 
w coraz to nowe domeny i np. pouczanie Polski co do 
wieku emerytalnego.

Przy okazji tej kwestii chciałbym też powiedzieć 
o tym, że Unia Europejska popełnia poważny błąd, 
albowiem z jednej strony w traktacie lizbońskim 
w art. 6 stanowi, że przystępuje do Europejskiej 

wspólna waluta euro. Jeżeli my tego nie dostrzega-
my do końca lub jakby się spychamy z tej dyskusji 
o euro lub mówimy, że chcemy być poza euro – cho-
ciaż w traktatach, w dokumentach akcesyjnych zo-
bowiązaliśmy się do wprowadzenia euro – no to też 
marginalizujemy się jako kraj. A więc wydaje mi się, 
że o tym powinniśmy też naprawdę dobrze pamiętać.

I ostatnie zdanie. Jeden z senatorów mówił, że 
w 1990 r., ale i w 1989 r., pewnie i w 1980 r., nie byli-
śmy przygotowani, za słabo byliśmy przygotowani do 
tego, żeby przejmować władzę – tak to pobrzmiewało 
– że gdybyśmy później zaczęli tę rewolucję, to byłoby 
lepiej. Ja się z tym nie zgadzam. W 1990 r. ja byłem 
burmistrzem. Pewnie wielu kolegów tutaj, szczególnie 
tych starszych, w tamtym czasie także już aktywnie 
włączyło się w te wielkie zmiany. Myśmy oczywiście 
nie zawsze wszystko robili dobrze, wielu spraw się 
uczyliśmy na żywym organizmie. Ale jeżeli w tam-
tym czasie… No i też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, 
że różne rzeczy także się dzieją poza nami, jakby są 
nawet niezależne od nas. Gdybyśmy w tamtym czasie 
jeszcze mówili, że nie, nie, zostawmy komunistom 
jeszcze 2, 3, 4 lata, 5, 10 lat, tobyśmy byli w całkiem 
innej sytuacji. Tak więc taka tęsknota za PRL, którą 
słychać w niektórych głosach, jest smutna. Ale to już 
temat na inną dyskusję. Dziękuję bardzo.

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

Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Ja pierwotnie nie zamierzałem zabierać głosu, 

zwłaszcza że niestety z obiektywnych przyczyn nie 
miałem szczęścia wysłuchać sprawozdania pana mi-
nistra, ale wysłuchawszy tych głosów, których mi 
było dane wysłuchać, postanowiłem jednak zabrać 
głos.

Chciałbym przypomnieć o tym, co było podstawą 
powstania wspólnot europejskich, które następnie 
przekształciły się w Unię Europejską. Mianowicie 
chodzi o pewien system wartości, który miał dopro-
wadzić do bliższej współpracy między narodami po 
to, aby uniknąć widma konfliktu zbrojnego po raz 
trzeci, konfliktu który dwukrotnie został wywołany 
nie przez nikogo innego, jak przez Niemcy. I pierwo-
ciną Wspólnoty Europejskiej właśnie była Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali, która po to powstała, żeby 
mieć kontrolę nad produkcją stali nie przez kogo in-
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(senator Z. Cichoń) obiadu i mówili: „Panie Mecenasie, bardzo dobrze, 
że pan to powiedział, bo my nie mamy na tyle od-
wagi cywilnej. Wszyscy jesteśmy tak ograniczeni 
poprawnością polityczną, że godzimy się na absurdy, 
które dzieją się w Unii Europejskiej”. I powiedzieli: 
„Wiążemy ogromne nadzieje z Polską, która wniesie 
do Unii Europejskiej system wartości chrześcijań-
skich oraz pewną normalność i dopilnuje tego, żeby 
Unia Europejska właściwie się rozwijała”.

Polska ma do spełnienia pewne piękne zadanie. 
Tak jak kiedyś, w czasie bitwy wiedeńskiej broniła 
przed islamem, tak jak w czasie bitwy warszawskiej 
broniła przed bolszewizmem, tak teraz, niestety… 
To jest piękne zadanie. Mówię „niestety”, bo bardzo 
trudno jest obronić Europejczyków przed nimi sa-
mymi, albowiem często chcą oni wstępować na takie 
drogi, na takie ścieżki, na których Europa może się 
nie rozwijać, ale unicestwiać.

Dlatego uważam, że polityka, która upodmiotawia 
Polskę jako członka Unii Europejskiej, polityka pro-
wadzona przez obecny rząd jak najbardziej zasługuje 
na uznanie. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców został wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dys-
kusji?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie!
Trudno ustosunkować się do wszystkich słów, 

które tutaj padły, ponieważ obradujemy już szóstą 
godzinę, ale zaznaczę, że kilka rzeczy zwróciło moją 
uwagę.

Nie sposób nie zacząć od bardziej ogólnych reflek-
sji. Powód naszego spotkania i naszej dyskusji jest 
w sumie dość banalny, bo chodzi tu tylko o 6 miesięcy 
z życia Unii Europejskiej i o dość techniczne spra-
wozdanie dotyczące poszczególnych procesów legi-
slacyjnych. Ale ta dyskusja bardzo łatwo nam uciekała 
w rzeczy fundamentalne, zasadnicze, dużo bardziej 
ogólne, dotyczące i początków nowej państwowości 
polskiej, odrodzonej Rzeczypospolitej, i naszego sto-
sunku oraz oczekiwań wobec Unii, a nawet szerzej, 
wobec Zachodu. Myślę, że to pokazuje coś ważnego. 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załaczeniu.

Konwencji Praw Człowieka, a z drugiej strony 
nie szanuje wyroków wydanych przez Trybunał 
Europejski w Strasburgu na tle tejże konwencji. 
Mam tu na myśli wtrącanie się w kwestię wieku 
emerytalnego, która w Polsce została w tej chwili 
uregulowana, wiadomo, w jaki sposób. Unia chyba 
nie pamięta – to jest też niestety kwestia tego, jakiego 
rodzaju nie tyle może prawo, ile prawników anga-
żuje – o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu w sprawie Stec przeciwko 
Wielkiej Brytanii, w której to Europejski Trybunał 
Praw Człowieka orzekł, że jest to sprawa wewnętrzna 
poszczególnych państw i nikt nie może ingerować 
w to, jaki wiek emerytalny ustala dane państwo, jeżeli 
jest zróżnicowanie między mężczyznami a kobietami, 
chyba że ten wiek byłby ustalony w sposób zupełnie 
dobrowolny, można by powiedzieć, ocierający się 
absurd, jeśli chodzi o to zróżnicowanie. W uzasad-
nieniu Trybunał stwierdził, że są państwa, które ze 
względu na pewne tradycje, na kulturę i misję, jaką 
ma do spełnienia kobieta, ustalają dla kobiet jako pia-
stunek ogniska domowego wiek emerytalny niższy 
aniżeli dla mężczyzn. No i warto, żeby przywódcy 
Unii Europejskiej, konkretnie Komisji Europejskiej, 
wiedzieli, jakie w tej mierze obowiązuje orzecznictwo 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skoro Unia 
przystąpiła do konwencji, to ma obowiązek szanować 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu. Traktat nicejski z roku 2000, który stał 
się częścią traktatu lizbońskiego, wyraźnie przewidu-
je, że interpretacje zastosowane przez trybunał praw 
człowieka w Strasburgu co do praw, które w trak-
tacie lizbońskim są analogiczne do tychże, które 
są w Europejskiej konwencji praw człowieka… Te 
orzeczenia, te interpretacje trybunału strasburskiego 
są wiążące dla Unii Europejskiej. Warto o tym przy-
pomnieć. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia dotyczy tego, jakie w ogóle jest pole 
działania Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać o tym, że 
nie może ona wkraczać w kwestie dotyczące pewnych 
zagadnień związanych z moralnością i wiarą. Zresztą 
my, przestępując do traktatu lizbońskiego, wyraźnie 
zastrzegliśmy, że w sprawach dotyczących edukacji, 
moralności i rodziny nie poddajemy się rozstrzygnię-
ciom Unii Europejskiej, albowiem są to sprawy na tyle 
związane z systemem wartości, któremu hołdujemy, że 
nie będziemy tutaj ulegać presji większości.

Ja kiedyś byłem poproszony o zabranie głosu na 
ten temat na jednej z konferencji naukowych i po-
wiedziałem, że nie po to wyzwalaliśmy się spod 
hegemonii sowieckiej, żeby w pewnych kwestiach 
poddać się hegemonii Unii Europejskiej. No i muszę 
powiedzieć, że reakcja na te słowa była bardzo przy-
chylna. Koledzy adwokaci podeszli do mnie w czasie 
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(sekretarz stanu K. Szymański) sób, aby Polska prowadziła politykę w długiej per-
spektywie po prostu stabilną i przewidywalną. Tak 
jak to robią państwa, które miały może trochę więcej 
czasu, a może trochę mniej problemów za sobą i które 
zdołały ustabilizować swoje miejsce w Europie.

Jeżeli takiego zakorzenienia, takiej stabilizacji nie 
osiągniemy, to będziemy państwem po prostu słab-
szym, będziemy państwem, które nie będzie w stanie 
uzyskiwać wszystkiego, co można uzyskać – bo nie 
wszystko daje się uzyskać, nigdy tak nie będzie – 
nie będzie w stanie wyzyskiwać swojego potencjału 
w optymalny sposób. Dlatego pozwalam sobie na tę 
jedną uwagę bardziej ogólną.

Oczywiście, bilans polityczny i gospodarczy pol-
skiego członkostwa w Unii Europejskiej jest w oczy-
wisty sposób pozytywny. Tego nikt nie podważa. Ale 
jeżeli wejdziemy odrobinę dalej, to zauważymy pe-
wien niuans. Tym niuansem jest to, że te korzyści po-
lityczne i gospodarcze, korzyści z Unii Europejskiej, 
które są bezsprzeczne, nie rozkładają się w sposób 
równy na Polsce, na polskiej gospodarce, na polskiej 
polityce. Co więcej, można z łatwością wskazać 
branże, sektory gospodarcze, które odczuwają pe-
wien nacisk, pewien stres związany bezpośrednio 
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. To też 
jest fragment tej rzeczywistości.

Jeżeli nie będziemy dostrzegali tych półcieni, 
to będziemy niestety skazani na bardzo proste re-
cepty. Na bardzo proste rekomendacje. A to w Unii 
Europejskiej jest najgorsza z możliwości. Musimy do-
strzegać te różnice. W innym wypadku nie będziemy 
w stanie prowadzić świadomej polityki.

Kiedy dochodzimy do kwestii budżetu, bardzo 
często te korzyści gospodarcze związane z członko-
stwem w Unii Europejskiej są sprowadzane do bilansu 
płatności. To jest oczywiście stanowczo za mało, jest 
wiele innych aspektów, które być może są trwalsze 
niż bilans płatności, ale kiedy dochodzimy do budże-
tu i słyszymy, w szczególności teraz, w niektórych 
stolicach państw zachodnich, że w gruncie rzeczy 
budżet to jest jednostronna danina, rodzaj dobrej 
woli, darowizna, która powinna skutkować większą 
subordynacją państw mających dodatni przepływ 
tej składki i powinna skutkować jakimś samoogra-
niczeniem własnych praw przypisanych Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to naturalne 
jest, że będzie się budził powód… będzie się budziła 
skłonność do tego, żeby jednak pogrzebać trochę głę-
biej i wskazać oczywisty fakt, że Polska nie jest tylko 
biorcą pieniędzy unijnych, ale jest również płatnikiem 
dość poważnej składki do Unii Europejskiej. Czyli 
musimy to osadzić w proporcjach. Polska składka do 
Unii Europejskiej rocznie to jest około… wynosi do 
5 miliardów euro, czyli do 20 miliardów zł. To nie 
jest zupełnie nic. I to pokazuje, że jesteśmy współ-
właścicielami tego budżetu, a więc ten budżet musi 

To jest wyraźny znak, że 13 lat po wejściu do Unii 
Europejskiej, po akcesji, mamy jeszcze wiele rzeczy 
do przegadania, do ustabilizowania, do wyjaśnienia 
sobie. Np. mamy do wyjaśnienia sobie, czego możemy 
oczekiwać od Unii Europejskiej, a czego nie, do czego 
Unia Europejska jest powołana, a do czego nie. Nie 
chcę tej rozmowy tutaj… Nie ma powodu, nie ma 
miejsca, żeby tę dyskusję tutaj otwierać na nowo, 
ale myślę, że to jest ważna różnica. Państwa, które 
są w Unii Europejskiej dłużej, które mają bardziej 
ustabilizowaną politykę wobec Unii Europejskiej, 
przy takich okazjach z całą pewnością nie zmierzają 
tak łatwo do dyskusji z pytaniami aż tak bardzo fun-
damentalnymi.

Myślę, że to jest ważne dla siły polskiej polityki, 
ponieważ bez bardziej zniuansowanego stosunku do 
tego, czym jest Unia, czego oczekiwać, w jakim jest 
stanie, czego od niej chcemy, jak sami chcemy się 
zachować, będzie niemożliwością ustabilizować tę 
politykę w dłuższej perspektywie. A bez ustabilizo-
wania tej polityki nie sposób oczekiwać, że jej efekty 
będą takie, jak być powinny, czyli że będą budowały 
poczucie komfortu, naszego własnego, społecznie, 
politycznie, komfortu bycia w Unii.

Ja starałem się państwu przekazać dość zniuanso-
wany obraz różnych procesów w Unii – zniuansowany 
w tym sensie, że pokazujący, iż Polska jest absolutnie 
gotowa do dopinania kompromisów, dobrych kom-
promisów w każdej sprawie, w której nasze racje, 
nasze interesy, nasze wartości są szanowane. Z dru-
giej strony faktycznie przyznaję – przyznawałem 
i przyznaję – Polska jest dzisiaj skłonna do tego, żeby 
utrzymywać pewien poziom napięcia politycznego 
tam, gdzie woli kompromisu po drugiej stronie po 
prostu nie widzimy. To zniuansowanie chciałbym 
podkreślić m.in. po to, żeby chociaż postarać się 
utrudnić przedstawianie ze strony opozycji takiego 
obrazu polityki polskiej, polityki europejskiej, który 
jest całkowicie depresyjny, który jest oparty na ka-
tastrofizmie, na jednym wymiarze, na przekonaniu, 
że Polska zmierza ku izolacji, ku osamotnieniu, że 
Polska nie ma instrumentów obrony swoich interesów. 
Tak oczywiście nie jest.

Polska zawsze będzie miała instrumenty, chociaż-
by traktatowe, do obrony swoich interesów. Polska 
zawsze będzie zachowywała busolę tego niuansu, 
o którym mówiłem, czyli zdolność do kompromisu, 
ale również zdolność do podtrzymywania sporu tam, 
gdzie to jest konieczne. I dostrzeżenie tego – do czego 
będę państwa i tak z uporem maniaka zachęcał – 
jest o tyle ważne, że tylko wtedy będziemy w stanie 
poszerzyć porozumienie w sprawie polityki europej-
skiej, ważnego aspektu, niejedynego, ale ważnego 
aspektu polityki zagranicznej. Poszerzyć w taki spo-
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(sekretarz stanu K. Szymański) litykę europejską, która powinna skutkować tym, że 
wszystkie nasze racje byłyby słuchane i szanowane. 
W roku 2014 wprowadzono pierwszą dyrektywę, któ-
ra wprowadziła pierwszy element reglamentacji pracy 
delegowanej na wspólnotowym rynku. Poniekąd przy 
tej okazji ówczesny polski rząd kolejny raz porzu-
cił solidarność regionalną – co dzisiaj odbija nam 
się czkawką, ponieważ niektórzy aktorzy regionalni 
dobrze to pamiętają i stawiają taki temat politycz-
ny, kiedy dziś zachęcamy wszystkich naokoło, żeby 
możliwie długo zachowywać się możliwie solidarnie 
w tych trudnych negocjacjach. W polityce klimatycz-
nej polski rząd wywodzący się z poprzedniej większo-
ści parlamentarnej dwukrotnie wetował – oczywiście 
bardzo słusznie, przy walnym poparciu i aplauzie 
ówczesnej opozycji – rozwiązania w zakresie polityki 
klimatycznej. Co więcej, wetował je sam, czyli w pro-
porcji, którą państwo często przypominają – w pro-
porcji 27:1. I słusznie zrobił. Tylko może państwo 
pamiętają, że my wtedy mieliśmy odwagę, by powie-
dzieć, że to dobry ruch. Proszę więc zwrócić uwagę, 
że czasami zdarza się tak, że państwo członkowskie 
w sytuacji immanentnej różnicy interesów czy wręcz 
kolizji interesów musi sięgać po takie środki.

O budżecie nie muszę mówić. Kolizja między ce-
lami z zakresu innowacji, badań i rozwoju a celami, 
powiedzmy, bardziej konserwatywnymi, które łatwiej 
się realizuje, była od samego początku. Tak naprawdę 
to dopiero my tę kolizję niejako zasypujemy, z uwagi 
na to, że państwo polskie dzisiaj jest lepiej przygo-
towane do tego, żeby korzystać z tych, powiedzmy, 
progresywnych elementów budżetu, za sprawą starań 
ministra rozwoju oraz ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego.

Podważano tutaj… Wielokrotnie powracała spra-
wa stosowania się do postanowień Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Proszę państwa, różnica 
zdań co do interpretowania prawa europejskiego jest 
normą. Aktualnie – sprawdziłem to w międzycza-
sie, miałem dość dużo czasu – przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się 2 tysiące 
649 postępowań, ale nie byłoby ani jednego, gdyby 
nie nastąpiła sytuacja, w której państwo członkowskie 
inaczej interpretuje prawo Unii Europejskiej bądź 
nawet wyroki, bo bardzo wiele spraw to są postę-
powania o niewykonanie wyroku. Ani jednej z tych 
spraw by nie było, gdyby nie to, że nagminnie zda-
rzają się sytuacje, kiedy mamy do czynienia z innym 
zdaniem, tj. kiedy państwa członkowskie mają trochę 
inne zdanie niż Komisja Europejska. Próba stwo-
rzenia olbrzymiej dramaturgii, nieprawdopodobnie 
nieproporcjonalnej dramaturgii wokół kwestii środka 
zabezpieczającego wydanego w związku z postępo-
waniem w sprawie puszczy jest naprawdę niepoważ-
na. Nie możemy tak traktować siebie i odbiorców 
i nie możemy budować, jak mówię, nadzwyczajnej 

odpowiadać również naszym celom rozwojowym. 
W innym wypadku mielibyśmy do czynienia z sytu-
acją, w której co prawda składamy się razem na bu-
dżet, ale cele polityczne wskazujące, na co ten budżet 
jest wydawany, ustala ktoś inny. Gdyby tak było, nie 
byłoby tak naprawdę problemu negocjowania budżetu 
wieloletniego, ponieważ mielibyśmy tylko prostą re-
gułę budżetową określającą, w jaki sposób obliczamy 
składkę – a to jest dość obiektywne i niekontrower-
syjne – a później byłoby tak, że robimy, co chcemy. 
No a tak nie jest. Istotą negocjacji budżetowych jest 
ustalenie polityk, czyli ustalenie celów, tego, czemu 
te pieniądze mają służyć. I dopiero wtedy mamy po-
rozumienie europejskie co do tego, jakie europejskie 
cele mogą być realizowane za europejskie pieniądze 
w poszczególnych państwach członkowskich. I to wy-
znacza ramy – powiedzmy, że czasami dość wąskie 
ramy – tego, co nazywamy europejską solidarnością. 
Europejska solidarność nie jest bezkształtnym, bez-
granicznym konceptem, który zakłada np. w kwestii 
budżetowej to, że możemy wydawać sobie pieniądze 
na to, na co chcemy. Nie. Możemy je wydawać tylko 
na te cele, które są uzgodnione na poziomie całej 
Unii, czyli reprezentują cele unijne w danym państwie 
członkowskim – w tym wypadku w Polsce. Ten niu-
ans jest potrzebny, żeby dobrze zrozumieć też swoją 
rolę w procesie unijnym, europejskim. Wielokrotnie 
ta sprawa tutaj wracała, dlatego pozwoliłem sobie na 
tę trochę bardziej ogólną uwagę.

Co do kwestii bardziej szczegółowych… 
Podważono tutaj tezę – jedną z ważnych dla mnie 
tez – że konflikty interesów między Polską a innymi 
państwami Unii Europejskiej, a w zasadzie między 
Polską a Unią Europejską, mają historię tak długą jak 
historia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. 
Ja zwracałem uwagę w swoim pierwotnym wystą-
pieniu, że oczywistym przykładem takiego konfliktu 
interesów jest polityka klimatyczna, pewne fragmenty 
polityki energetycznej, permanentny spór, od samego 
początku, o to, w jaki sposób kształtować politykę 
budżetową czy też zasady gry na wspólnotowym ryn-
ku. Podkreślam to po to, żeby państwo nie budowali 
z taką łatwością hipotezy, iż nasze problemy i kon-
flikty interesów zaczęły się w Unii Europejskiej 2 lata 
temu, bo niestety tak nie jest. Rzeczywistość jest dużo 
bardziej skomplikowana. Ja rozumiem użyteczność 
takiej hipotezy, takiej przesłanki do tego, żeby później 
zbudować depresyjny obraz polskiej polityki europej-
skiej, tylko że to jest oderwane od rzeczywistości. 
Pierwszy raz reglamentacja delegowania pracy na 
wspólnotowym rynku jako temat legislacyjny – nie 
jako idea polityczna, ale temat legislacyjny – pojawiła 
się w roku 2013, kiedy to podobno prowadziliśmy 
niezwykle uporządkowaną, łagodną, submisywną po-
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(sekretarz stanu K. Szymański) rozwiązania pozytywne. Mówiłem tutaj wiele i wie-
lokrotnie na temat zewnętrznych wątków polityki 
migracyjnej. Wszystkie te elementy są intensywnie 
popierane, a także współfinansowane przez kraje re-
gionu, pomimo że żaden z tych krajów, może z wy-
jątkiem Węgier, nie odczuwa żadnych bezpośrednich 
skutków kryzysu, który trwa na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej. I to jest wyraz naszej solidar-
ności. Ale sprowadzanie tego tylko do jednego wątku 
jest – znowu – całkowicie oderwane czy odbiega od 
faktów. Wystarczy przejrzeć oficjalne dokumenty. 
Nie mówię o roboczych kontaktach i roboczej grze, 
którą region podejmuje na forum unijnym, ale cho-
dzi mi o oficjalne dokumenty, najczęściej niezwykle 
detaliczne, dotyczące takich obszarów jak przyszłość 
wspólnego rynku, oczywiście polityka migracyjna, 
mandat negocjacyjny w kwestii Brexitu, przyszłość 
Unii Europejskiej, wspólnotowy rynek cyfrowy. We 
wszystkich tych obszarach region mówi jednym gło-
sem i mówi rzeczy ciekawe. Bardzo często nie są 
to głosy defensywne, głosy sprzeciwu czy opozy-
cji, ale są to również głosy zdecydowanie ofensyw-
ne, ambitne. My dzisiaj… Jeżeli chodzi o dyskusję 
o wspólnotowym rynku cyfrowym – a niebawem 
będzie w tej sprawie szczyt w Tallinie – to państwa 
naszego regionu mają najbardziej ofensywne pomysły 
co do dokończenia budowy wspólnotowego rynku 
cyfrowego. My się przed niczym nie bronimy, to inne 
państwa przed czymś się bronią. To inne państwa 
widzą w rynku wspólnotowym, w niektórych jego 
aspektach, problem. Nie my, pomimo że być może aż 
tak intensywnie w czasie kampanii wyborczych unij-
ną flagą, jak niektórzy kandydaci, nie wymachujemy.

Trójmorze, które wielokrotnie było tu przywo-
łane w sposób karykaturalny… Trójmorze dlatego 
jest nazwane Trójmorzem, żeby uciąć spekulacje 
dotyczące możliwych analogii historycznych co 
do projektu, wizji, która w Polsce była niezwykle 
popularna przed wojną. Wydaje się, że ten zabieg 
powinien uciąć dywagacje, ile jest w międzymo-
rzu dzisiejszym Międzymorza tamtego itd. To jest 
bezsensowne. Jesteśmy w innych okolicznościach 
i zupełnie inne siły oddziałują na ten region z ze-
wnątrz – wszyscy to doskonale rozumieją. Myślę, że 
po szczycie Trójmorza w Warszawie i po deklaracjach 
prezydentów, w szczególności prezydenta Andrzeja 
Dudy, ale i po lekturze dokumentów przyjętych na 
piśmie, nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwo-
ści, że Trójmorze nie jest żadną formą alternatywnej 
integracji wobec Unii Europejskiej. Wręcz przeciw-
nie, jest formą uczestniczenia w Unii Europejskiej, 
ponieważ większość projektów wpisanych w agendy 
Trójmorza to są projekty, które się mieszczą w stra-
tegiach unijnych. Trójmorze jest skoncentrowane na 
kwestii infrastruktury. Oczywiście, że inwestycja 
w infrastrukturę to nie jest inwestycja taka jak każda 

dramaturgii na podstawie jednej – choć w tym wy-
padku będzie ich przypuszczalnie więcej – różnicy 
zdań, która kończy się w Trybunale, co jest sytuacją 
rutynową w Unii Europejskiej. Podobno – choć nie 
mam tutaj pewności, to użyłem takiej statystyki – tego 
typu zatargów natury prawnej otwartych w czasach 
rządów poprzedniej koalicji było 500; ale nie jestem 
tego pewien, proszę więc nie używać tej liczby tak 
zupełnie na serio. Najprawdopodobniej zaś w czasie 
całego naszego członkostwa tego typu spraw, które 
trafiały do Trybunału, jest około 1 tysiąca 600. Tak że 
naprawdę proszę na podstawie tej jednej kwestii – któ-
ra, mam nadzieję, zakończy się dobrze – nie budować 
jakiejś nadzwyczajnej dramaturgii. Nikt z polskiego 
rządu nigdy nie powiedział, że nie będziemy chcieli 
stosować się do finalnych rozstrzygnięć w tej sprawie. 
I żadnego finalnego rozstrzygnięcia w tej sprawie nikt 
nigdy nie zlekceważył. Ale rzeczywiście utrzymuje 
się spór prawny co do tego, jak rozumieć klauzulę 
bezpieczeństwa – i tylko tyle. Sytuacja jest w gruncie 
rzeczy dość banalna.

Państwo bardzo często, podważając spójność po-
lityczną Europy Środkowej – co według mnie jest 
nierozważne, bo przecież wszyscy nas słuchają – uży-
wali takiego argumentu, że są pewne kraje, takie jak 
Bułgaria czy Węgry, które przedstawiają sceptycz-
ne stanowisko, jeśli chodzi o reżim sankcyjny Unii 
Europejskiej wobec Rosji. Tylko powiedzmy sobie 
szczerze: jeżeli ten reżim sankcyjny będzie kiedyś 
odwołany, jeśli kiedyś padnie, to przecież za spra-
wą zupełnie innej stolicy. Nie Sofii, nie Budapesztu. 
Czy państwo mogą przeprowadzić taki eksperyment 
myślowy i rozważyć, czy będą państwo zachowywali 
się wtedy równie arogancko wobec tej jednej, innej 
stolicy, która w końcu przecież doprowadzi do zła-
mania reżimu sankcyjnego? A więc to nie ma sensu. 
To po prostu nie ma sensu. Krajów, które prowadzą 
z Federacją Rosyjską intensywne interesy gospodar-
cze w tak czułym obszarze jak energia, jest napraw-
dę więcej niż same Węgry. Są to interesy na dużo 
większą skalę, o dużo dłuższej historii i, co więcej, 
niektóre ze stolic uważają, że trzeba te interesy jesz-
cze bardziej wzmocnić i rozszerzyć na niespotykaną 
do tej pory skalę. Tak że jeżeli na takim przykładzie 
chcemy zbudować niepotrzebny zarzut wobec państw 
naszego regionu – które w wielu sprawach okazują 
wobec nas solidarność i my chcemy im okazywać 
solidarność – to nie szukajmy takiego przykładu, bo 
taki argument może łatwo uderzyć w kogokolwiek in-
nego przy unijnym stole, a tego chcielibyśmy uniknąć.

Współpraca regionalna nie opiera się, wbrew temu, 
co tu padło, na tępym sprzeciwie wobec polityki 
migracyjnej Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie. 
Przede wszystkim region przedstawia w tej sprawie 
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(sekretarz stanu K. Szymański) ponieważ bez tego nie będziemy mogli prowadzić 
polityki długofalowej. (Oklaski) 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu ministrowi Konradowi 

Szymańskiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, za przedstawienie informacji.

Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Dziękuję.)
Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-

cją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. 
(przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

Szanowni Państwo Senatorowie! W związku z proś-
bą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
proponuję rozpatrzenie punktu dziewiątego, to jest usta-
wy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, 
po punkcie trzecim, to jest ustawie o ustanowieniu Dnia 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Czy ja 
jednak mogę prosić państwa senatorów o niezmie-
nianie kolejności…)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja też bym się nie 
zgodził.)

Ale nie, Panie Ministrze, po tym punkcie… Teraz 
będzie punkt związany z resortem pana ministra.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Dnia 
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 590, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 590 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Ryszarda 
Bonisławskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Bonisławski:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Do naszej komisji wpłynęło pismo – skierowane 

do marszałka, ale marszałek przekazał je do komi-
sji – informujące o tym, że Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na czterdziestym siódmym posiedzeniu 
15 września podjął ustawę o ustanowieniu Dnia Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej. Zapoznaliśmy się z treścią 
tej ustawy. Ona jest bardzo krótka.

inna. Rozwój infrastruktury drogowej, energetycznej, 
informatycznej przynosi konsekwencje polityczne. 
W tym sensie Trójmorze ma potencjał polityczny, 
ale koncentruje się na mechanizmach, które od lat są 
doskonale znane w Unii Europejskiej. Nie jest alter-
natywą – jest dopełnieniem integracji, jest wkładem 
w tę integrację.

Ostatnia rzecz, kwestia współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony. Pan senator Klich wspo-
mniał o inicjatywach weimarskich sprzed kilku lat, 
które w gronie polsko-niemiecko-francuskim pokazy-
wały możliwe scenariusze rozwoju wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony. Tyle że tamte inicjatywy nie 
przyniosły skoku jakościowego w zakresie wspól-
nej polityki bezpieczeństwa i obrony. Dopiero dziś 
mamy możliwy do osiągnięcia – myślę, że w zasięgu 
ręki, w zasięgu wzroku – skok jakościowy w zakre-
sie wspólnej polityki obronnej poprzez możliwość, 
bardzo wyraźną, powołania współpracy ustruktu-
ryzowanej. Polska w tej dziedzinie nie ograniczała 
się tylko do wyrażania niechętnego „tak”. Polska od 
samego początku przedstawiała warunki polityczne 
sprowadzające się do synergii z NATO, warunki stra-
tegiczne sprowadzające się do tego, żeby współpraca 
ustrukturyzowana odpowiadała na zagrożenia nie 
tylko na południu, ale także na wschodzie. Ponadto 
przedstawiła bardzo jasny postulat – na poziomie po-
litycznym zrealizowany, na poziomie legislacyjnym 
pewnie będzie to trudniejsze do zrealizowania – by 
nowe pieniądze, które pojawią się w obiegu polityki 
przemysłowej skierowanej na przemysł obronny, były 
w równym stopniu dostępne dla wszystkich państw. 
To nie jest tylko proste „tak”. My powiedzieliśmy 
w tej sprawie bardzo dużo. Ostatnie konkluzje, przed 
wakacjami przyjęte na poziomie Rady Europejskiej 
za sprawą zaangażowania pani premier Beaty Szydło, 
przyniosły realizację wszystkich tych postulatów. Te 
konkluzje są z polskiego punktu widzenia bardzo 
dobre. Chcielibyśmy, aby były one w uczciwy sposób 
przetłumaczone na język konkretu legislacyjnego, 
na język samej notyfikacji współpracy ustruktury-
zowanej.

Apeluję jeszcze raz, żeby państwo zwrócili 
uwagę na niuanse polityki europejskiej. Z uwagi 
na komplikacje działań unijnych tych niuansów 
jest bardzo wiele. Moje pierwotne wystąpienie było 
dużym skrótem, dużym uogólnieniem. Dokument 
informacyjny, który państwu przekazaliśmy, tych 
niuansów wprowadza więcej. To państwu nieste-
ty utrudni budowanie karykatury polskiej polityki 
europejskiej, niestety utrudni stawianie bardzo pro-
stych, grubo ciosanych tez, ale przybliży do tego, 
żeby się porozumieć w sprawie Unii, a takie porozu-
mienie w sprawie Unii Polsce by się bardzo przydało, 
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(senator sprawozdawca R. Bonisławski) z niemowlętami, bo najmłodszy mieszkaniec miał 
9 dni.

Proszę państwa, dla mnie było to zawsze szczegól-
ne miejsce, w Michniowie bowiem mieszkali także 
łodzianie. Oni się tam znaleźli nieprzypadkowo. Po 
prostu w Łodzi, która znalazła się w III Rzeszy, wy-
rzucano mieszkańców z domów. Dawano im 20 minut 
na opuszczenie domów i wielu z nich znalazło schro-
nienie na gościnnej ziemi świętokrzyskiej. Dlatego 
wśród tych ofiar jest wiele nieznanych nazwisk, które 
wcześniej nie zostały tam nigdzie zapisane.

Oczywiście cała wieś została spalona, podobnie 
zresztą jak znane czeskie Lidice, które są swoistym 
symbolem znanym w Europie, choć tam Niemcy za-
mordowali zaledwie 173 osoby. Mówię „zaledwie”, 
ale oczywiście proszę to potraktować… nie jako żart, 
tylko… Na tle tego, co tutaj się działo… Tutaj zamor-
dowano 204 osoby w samym Michniowie. A to był 
dopiero początek.

Chciałbym jeszcze dodać – zaraz wrócę do te-
matu Michniowa – że pacyfikacje polskich wsi nie 
zaczęły się oczywiście od Michniowa. Już w 1939 r. 
na szlaku bohaterskiego, bardzo rycerskiego, jak pi-
sano, Wehrmachtu spacyfikowano w województwie 
łódzkim 93 wsie. Zamordowano wtedy 1 tysiąc 200 
osób. We wrześniu na pozostałych terenach podbitego 
kraju spacyfikowano 476 wsi. To był początek.

Kolejny rok przyniósł tzw. pacyfikacje huba-
lowskie na ziemi opoczyńskiej i koneckiej. Niemcy 
w odwecie za działanie pierwszego oddziału pod-
ziemnego w czasie II wojny światowej wymordowa-
li w Skłobach 265 osób. To była jedna z większych 
egzekucji. Ale były także egzekucje w Huciskach, 
w Gałkach, w Szałasie Starym. My bywaliśmy tam 
dosyć często. Wspominaliśmy, że zamordowano 712 
osób z 31 wsi, a dziesiątki wysłano do obozów kon-
centracyjnych.

W 1942 r. także Zamojszczyzna doznała przesie-
dleń eksterminacyjnych i pacyfikacji wsi. Tam, proszę 
państwa, zniszczono 115 miejscowości, zamordowano 
ponad 4 tysiące 600 osób, spalono 84 wsie.

Mówię o tym nie dlatego, żeby pochwalić się tutaj 
wiedzą historyczną. Odpowiadam na pytania, które 
były zadawane w kuluarach, o to, czy warto wracać 
dzisiaj do tamtych tematów. Ja uważam, że warto.

Jeśli chodzi o Michniów, to leży on niedaleko 
Suchedniowa, na trasie z Bodzentyna do Suchedniowa. 
Łatwo jest odnaleźć to miejsce, bo ono jest charakte-
rystyczne, ono jest symbolem.

Proszę państwa, w Michniowie powstał pomnik 
nad zbiorową mogiłą. W 1993 r. pojawiła się Pieta 
Michniowska, a 4 lata później stanął dom pamięci. 
Następnie powstał pomnik Pożoga Wołynia, bo sta-
ramy się tam zachować pamięć także o tych, którzy 
zginęli w pacyfikacjach na terenach nienależących już 
do Polski. W 2008 r. pojawił się projekt rozbudowy 

„W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich pa-
triotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za 
pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywa-
jącym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, 
walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie 
mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa 
polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar ponie-
sionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, 
wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, 
wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich 
obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe ro-
boty, stanowi się co następuje:

Art. 1. 12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa 
– ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi 
Polskiej.

Art. 2. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia”.

To była ta propozycja, która została nam przed-
stawiona. Oczywiście w toku dyskusji, zresztą 
w obecności pana ministra, odpowiedziano na róż-
nego rodzaju wątpliwości. Chodziło o to, czy święto 
państwowe będzie dniem wolnym od pracy, czy nie, 
ale były też pytania, bardzo często zadawane gdzieś 
tak na uboczu, a później nawet w kuluarach – ja też 
wielokrotnie na nie odpowiadałem – dlaczego akurat 
Michniów jest tutaj wymieniony.

Jeśli mogę, to wprowadzę tu taką krótką dygresję 
historyczną, bo jako przewodnik jeżdżący po ziemi 
kieleckiej, po Górach Świętokrzyskich, wielokrotnie 
stawałem w tych miejscach, gdzie to męczeństwo 
wsi polskiej jest bardzo widoczne, i chciałbym po-
wiedzieć, że Michniów jest swoistym symbolem, 
bo miejscowości, w których dokonywano pacyfi-
kacji wsi, są w Polsce setki, niemniej jednak tutaj 
znajdowała się siedziba sztabu Świętokrzyskiego 
Zgrupowania Armii Krajowej dowodzonego przez 
Jana Piwnika „Ponurego”. Porucznik „Ponury” póź-
niej przeniósł się z Michniowa na Wykus, a nie-
mal wszyscy mieszkańcy tej wsi bardzo aktywnie 
współpracowali z partyzantką. Niestety jeden z pod-
władnych, podporucznik Wojnowski o pseudonimie 
„Motor”, złożył donos, czego efektem było to, że 
12 lipca 1943 r. karna ekspedycja niemiecka wyru-
szyła, aby spacyfikować wieś. Zamordowano wtedy 
102 osoby, ok. 10 wysłano do obozów koncentracyj-
nych, a młode kobiety – do pracy w Niemczech. No, 
w odwecie „Ponury”, który dowiedział się o tym, 
już wieczorem dokonał zamachu na pociąg wiozący 
pasażerów z Warszawy do Krakowa. Rozstrzelano 
kilkudziesięciu Niemców. Następnego dnia, 13 lipca, 
Niemcy znów przybyli do Michniowa i tym razem 
wymordowali wszystkich mieszkańców, łącznie 
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(senator sprawozdawca R. Bonisławski) tych, które miały miejsce razem z pacyfikacją czy 
też likwidacją wsi polskiej na skutek wprowadzenia 
systemu komunistycznego, w tym daleko posuniętej 
kolektywizacji, które z wsi zrobiło właściwie jednost-
kę organizacyjną do produkcji rolnej, zaś z chłopów 
system zrobił pracowników najemnych. Tej sprawie 
też służyły wystąpienia chłopów m.in. w Ustrzykach, 
w Rzeszowie i w Bydgoszczy. Ale trzeba też wspo-
mnieć, jak słusznie tu pan senator Bonisławski po-
wiada, że wieś… Bo w tytule jest „o Wsi Polskiej” 
i ten tytuł może wzbudzić zdumienie, dlaczego wieś, 
dlaczego nie chłopi. Słusznie, pan senator ma rację, 
że wieś to więcej niż tylko chłopi, to oczywiście na-
uczyciele, to ksiądz, to też geografia, czyli ziemia, 
krajobraz. Dziedzic był, tak… Tego niestety nie pa-
miętam. Zatem jestem za przyjęciem tego w tej wersji 
i będę głosował za.

Chciałbym Wysoką Izbę namówić do założenia 
pewnej wspólnoty. Ta uchwała jest uchwałą, która ma, 
powiedziałbym, charakter hołdu, oddania pewnego 
świadectwa historii. Mówi się nawet, że jest pewnym 
muzeum… Ja uważam… I to jest propozycja dla nas 
wszystkich … Chociaż przedtem może jeszcze jeden 
wątek. Gdy mówię o tym, że oni byli prześladowani 
i to w inny sposób niż w czasie wojny – dokonywali 
tego okupanci, również na Wschodzie, gdy chłopów 
bardziej… w inny sposób, na pewno tragiczny, po-
zbawiano ziemi i wywożono do Kazachstanu, a na-
stępnie chłopi ginęli śmiercią głodową lub z innego 
powodu – to chodzi mi o to, że trzeba pamiętać, że 
w nowej historii Polski też mieliśmy do czynienia 
z mordami. Niewyjaśniony jest do końca mord na 
Bartoszcze, działaczu chłopskiej Solidarności. Dzisiaj 
wspominaliśmy tutaj i oddawaliśmy hołd księdzu 
Jerzemu Popiełuszce. Jaki to ma związek z wsią? 
Otóż ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Suchowolec 
i ksiądz Zych to są synowie wsi. To oni wynieśli z tej 
ziemi, z tej kultury wiejskiej swój opór przeciwko 
komunizmowi. Znaleźli swoje ujście w stronnictwie 
kościelnym, w stronnictwie chrześcijańskim, które 
przecież własność ziemską i wieś szczególnie sobie 
upodobało i ukochało. Zatem gdy mówimy o tych 
cierpieniach księdza Jerzego Popiełuszki, to musimy 
widzieć też cierpienie syna ziemi, syna wsi polskiej. 
Ale ten pomysł, ta idea pewnej wspólnoty tutaj, że 
to nie może tylko sprowadzać się do pewnego frag-
mentu, do pewnej uchwały… Ja uważam, że ziemia 
polska, tak bardzo podkreślana w kampaniach wybor-
czych jako wartość nadrzędna i absolutna – z czym ja 
się zgadzam, choć ona niestety podlega też prawom 
handlowym i komercyjnym – wymaga szacunku. 

Moja propozycja jest taka, ażeby w Polsce – tu 
adresuję to do pana ministra i panów ministrów – 
powstało laboratorium ziemi. Laboratorium, coś ta-
kiego jak centrum Kopernika, ale nie takie samo jak 
centrum Kopernika. Chodzi o to, żeby ono przede 

obiektów muzealnych. Jest tam też ciekawa wystawa 
pt. „Zbrodnia bez przebaczenia”.

Myślę, że ustawa, do której wnieśliśmy jedną nie-
wielką poprawkę, pozwoli godnie uczcić tych, którzy 
ginęli na polskich wsiach. Proszę państwa, poprawka 
dodana przez nas w art. 1, który brzmiał tak: „12 lip-
ca – dzień pacyfikacji Michniowa – ustanawia się 
Dniem Walki”… My po wyrazach „dzień pacyfikacji 
Michniowa” dodajemy wyrazy „w 1943 r.”. To jest 
jedyna poprawka. Została ona przyjęta jednogłośnie, 
podobnie jak cała ustawa. Dziękuję. (Oklaski)

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 chętnych.

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Jest z nami pan minister Jarosław Sellin, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałek! Wysoka Izbo!
Przepraszam za nadaktywność, ale historia prze-

konała mnie do wystąpienia, bo towarzyszyłem róż-
nym wydarzeniom, o których tylko częściowo uza-
sadnienie tej ustawy mówi. Bo jeśli przyjmujemy 
to, co pan senator Bonisławski przedstawił nam, te 
najbardziej tragiczne i dramatyczne wydarzenia dla 
wsi polskiej, to wszak nie wyczerpują one innych, 
może mniej dramatycznych, mniej tragicznych, ale 
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(senator J. Rulewski) Z jednej strony zachęcony przez pana senato-
ra Rulewskiego, a z drugiej strony jako syn zie-
mi świętokrzyskiej i człowiek, który często bywa 
w Michniowie, zgadzam się z pewną ideą przedsta-
wioną przez pana senatora Rulewskiego, że potrzeba 
nam badania źródeł. Badania źródeł państwowości 
polskiej, polskiego narodu, który w istocie wywodzi 
się ze wsi. Potrzeba nam takiego pogłębionego bada-
nia, ale równocześnie od razu trzeba powiedzieć, że 
potrzeba nam szacunku. Stąd też ustawa, która trafiła 
pod nasze obrady, jest – jak myślę – ze wszech miar 
słuszna i potrzebna, aby w sposób szczególny miesz-
kańców wsi, wszystkich mieszkańców wsi, którzy 
pomagali w obronie polskiej niepodległości w czasie 
II wojny światowej, uhonorować, oddać im hołd.

Bo warto, Szanowni Państwo, wiedzieć o tym, 
że zniszczenie Michniowa, zniszczenie polskiej 
wsi miało swój początek związany z walką o nie-
podległość. Wspomniany tutaj przez pana senatora 
Bonisławskiego Jan Piwnik „Ponury”, komendant 
zgrupowania „Ponury” z czasów II wojny światowej, 
z Gór Świętokrzyskich, to syn rodziców wywodzą-
cych się z Janowic, ze świętokrzyskiej wsi, który przed 
wojną wielkim trudem zdobył wykształcenie najpierw 
oficera Policji, a później oficera Wojska Polskiego. To 
człowiek, który był obdarzony niezwykłą roztropno-
ścią i odwagą. To człowiek, który jako oficer Wojska 
Polskiego potrafił się przeciwstawić politykom, któ-
ry skierował do Stanisława Mikołajczyka w Wielkiej 
Brytanii ostre słowa, gdy ten go zachęcał, żeby dbał 
o pozycję swojej partii politycznej. On jasno powie-
dział, że jest oficerem Wojska Polskiego i jako oficer 
broni niepodległości całej Rzeczypospolitej. Służył 
niepodległej ojczyźnie. I to działania zgrupowania, 
którym kierował Jan Piwnik „Ponury”, stały się dla 
armii niemieckiej – armii, która wywodzi się z narodu 
niemieckiego, tego samego, który wydał np. Goethego 
– przyczyną spacyfikowania, spalenia 204 osób z 12 
na 13 lipca 1943 r. Najmłodszy z tych spalonych to 
Stefanek Dąbrowa. Miał 9 dni. Wielu ludzi zamknięto 
w stodołach i podpalono te stodoły. Myślę, że wieś 
michniowska jest takim symbolem wszystkich polskich 
wsi, ale i myślę, że szerzej. Tych wsi, które w ramach 
działań wojennych zostały przez armię niemiecką spa-
cyfikowane, jest ponad 800. I potrzeba szczególnego 
uhonorowania mieszkańców wsi. Wspomnę, że w cza-
sie dyskusji w komisji pani marszałek Pozdziej wspo-
minała o wielu środowiskach, duchownych, również 
właścicielach ziemskich. Mamy taki przykład rów-
nież z ziemi świętokrzyskiej, gdzie właściciel ziemski 
Wincenty Reklewski niósł pomoc mieszkańcom wsi, 
żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom Narodowych 
Sił Zbrojnych i lokalnej społeczności, aby mogli tę 
gehennę wojny przetrwać. Dlatego wszystkim miesz-
kańcom polskiej wsi, którzy ponosili wielkie ciężary, 
z jednej strony walcząc o niepodległość – bo wszak-

wszystkim składało się z części muzealnej – tak bym 
powiedział – historycznej, która pokazywałaby, jak 
dalece chłopi, a i wspierający ich inni, bronili tej zie-
mi. Czyli ta historia, o której tutaj mówił pan senator 
– i wcześniejsza: udział Kościuszki, powstania, i póź-
niejsza: walka z kolektywizacją – powinna mieć swoje 
upamiętnienie. W tym historia wozu Drzymały, która 
może nie była tak tragiczna, ale jednak ukazywała 
etos polskiego chłopa, który mówi „żywią i bronią”, 
ale kocha też tę ziemię, do dzisiaj.

I warto siłę tej miłości wykorzystać, ukazując ją 
tym wszystkim, których czasem język świerzbi, żeby 
sprzedać ziemię, oddać komuś ziemię. Ja uważam, że 
rzeczywiście ziemia polska to jest ziemia i lud lub lud 
i ziemia. I kultura. I tej ziemi trzeba bronić. Prawdę po-
wiedziawszy, nie da się nawet jej przywieźć z Chin ani 
wysłać do Chin. Ona tutaj będzie i powinna być nasza.

To laboratorium właśnie z tych powodów nie po-
winno składać się tylko z tej części – że tak powiem 
– historycznej. Powinno zawierać w sobie ten element 
wiedzy o tym, co ziemia dawała, daje i co będzie jesz-
cze dawała w rozumieniu… Jako to, co pokazuje już 
– żeby obrazowo mówić – centrum Kopernik. Chodzi 
o to, żeby panowała pewna tożsamość między walką 
o zachowanie ziemi, zachowanie wsi i chłopa, tej kultu-
ry chłopskiej i jednocześnie tych korzyści i celów, z po-
wodu których ta walka miała sens. Czyli że ta ziemia, 
że ta wieś, że ci chłopi… Że ta kultura jest nastawiona 
nie tylko na interesy, ale na żywienie i obronę. Obronę 
polskości, a nie tylko kasty chłopskiej.

To jest wysiłek finansowy, ale myślę, że nie tylko 
nam, uświadomionym co do wartości, jaką jest posia-
danie ziemi… Nas nie trzeba przekonywać. Ale nie-
wykluczone, że różne prądy, może nawet europejskie, 
będą zmierzały do tego, żeby handel ziemią stał się 
tym, czym jest handel samochodami czy komórkami. 
I warto, żeby to laboratorium ziemi przypominało 
wszystkim, od czego to się zaczęło, dlaczego ta walka 
wymagała takiej ofiary krwi i dlaczego było aż tylu 
najeźdźców, którzy chcieli dokonać zaboru ziemi. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
(Głos z sali: Pani Marszałek…)
Tak? A, pan senator Rusiecki. Bardzo proszę. 

Przepraszam, nie zauważyłam.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! Wysoki Senacie!
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(senator J. Rusiecki) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 587, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 587 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

z wczorajszego posiedzenia Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, na któ-
rym to posiedzeniu była omawiana ustawa o zmianie 
ustawy o pracownikach samorządowych.

Wspomniana ustawa została przyjęta przez Sejm 
15 września 2017 r. Za jej przyjęciem głosowało 263 
posłów, przeciw – 164, 8 wstrzymało się od głosu. 
Ustawa ta była procedowana na wniosek Klubu 
Poselskiego Kukiz’15, a więc była to ustawa podjęta 
z inicjatywy posłów, ustawa poselska.

Czego dotyczy ta ustawa? Ta ustawa zmienia usta-
wę o pracownikach samorządowych, która została 
przyjęta 21 listopada 2008 r. Dotyczy ona zmiany, 
a w rzeczywistości usunięcia, likwidacji stanowisk 
doradców i asystentów w jednostkach samorządu te-
rytorialnego. Mówiąc o tych jednostkach, mam na 
myśli gminy, powiaty i urzędy marszałka, również 
miasta, w których zarządza prezydent. A więc doty-
czy ona wszystkich samorządów, wszystkich 3 stopni, 
w których były zatrudnione osoby na stanowiskach 
doradców i asystentów.

Na mocy ustawy, która została przyjęta w 2008 r., 
liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie mo-
gła przekraczać 3 w gminach liczących do 20 tysię-
cy mieszkańców, 5 – do 100 tysięcy mieszkańców, 
a powyżej tej liczby można było zatrudnić 7 osób. Ta 
ustawa i zatrudnienie tych osób w wielu przypadkach 
budziły kontrowersje, ale to jest jakby oddzielny temat 
do dyskusji.

Ustawa, o której mówimy, poddana procedowaniu 
wczoraj na posiedzeniu komisji, dotyczy likwidacji 
tych stanowisk. Praktycznie to jest główny przedmiot 
tej ustawy: likwidacja stanowisk doradcy i asystenta 
we wszystkich jednostkach samorządowych.

Tak jak wspominałem, ustawa wzbudzała dosyć 
duże kontrowersje, bo dotyczyła głównie sposobu 
rozwiązania umowy o pracę z tymi doradcami i asy-
stentami. Ustawa przewiduje, że one zostaną zlikwi-
dowane, wygaśnięcie umów o pracę z asystentami 
i doradcami nastąpi do 15 dni po wejściu w życie 
ustawy. Przewiduje się wejście ustawy w życie po 30 

że żołnierze Jana Piwnika „Ponurego” to żołnierze 
z polskich świętokrzyskich wsi, którzy podjęli walkę 
o niepodległość z okupantem niemieckim… Dlatego 
ze wszech miar popieram ustanowienie takiego świę-
ta, będącego hołdem dla polskiej wsi, która poniosła 
wielkie trudy i straty w czasie II wojny światowej.

Chcę też zwrócić uwagę na wielki wysiłek pań-
stwa polskiego obecnie, w szczególności Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I dziękuję panu 
ministrowi Jarosławowi Sellinowi, który w ramach 
podejmowanych działań mających na celu szczegól-
ne upamiętnienie i wzniesienie mauzoleum na eu-
ropejską skalę czyni teraz starania, aby taki obiekt 
w Michniowie powstał. I mam nadzieję, że już nie-
bawem będzie taki obiekt, który będzie z jednej 
strony oddawał cześć, a z drugiej strony będzie nas 
zachwycał swoją myślą, swoją refleksją, swoim swego 
rodzaju pięknem, będzie nas zachęcał do tego, żeby 
przybywać do Michniowa, pochylić się nad Pietą 
Michniowską i oddać hołd mieszkańcom polskiej 
wsi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy 

i senatorowi Rusieckiemu za te słowa, także całej 
komisji.

Pragnę tylko przypomnieć, aby znalazło się to 
w protokole, że ten projekt jest projektem klubu posel-
skiego PSL i w całości oczywiście z pełną jego apro-
batą został on przeprowadzony. Jeszcze raz dziękuję 
i dziękuję panu ministrowi. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Czesław 

Ryszka złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca A. Pająk) zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 
Bo określenie, że to są gabinety polityczne w sa-
morządach, to jest takie quasi-określenie… To są 
pracownicy, którzy są zatrudnieni w samorządach. 
Miało być tak, że ustawa będzie dotyczyć wszyst-
kich asystentów i doradców, a wyszło jak zawsze. 
Pewien deal dotyczący poparcia, Kukiz’15 chciał mieć 
sukces, więc ma… A z drugiej strony jest to tylko 
połowiczne załatwienie sprawy. Bo my też jesteśmy 
za, ale, jak powiedziałem, za likwidacją gabinetów 
również w ministerstwach i w organach administracji 
centralnej. Taką ustawę byśmy zdecydowanie poparli. 
Niech będzie równość, niech nie będzie podziału na 
tych złych i tych dobrych.

W samorządach jest sytuacja całkiem inna niż 
w gabinetach politycznych. Państwo kojarzycie, że 
samorządy to polityka. W pewnym sensie tak, i to 
się zgadza, ale nie taka, jaka jest na szczeblu cen-
tralnym. O ile pamiętam, na dwa tysiące czterysta 
osiemdziesiąt parę gmin, niecałe 2 tysiące 500 gmin 
– dodajmy do tego powiaty i samorządy wojewódzkie 
– zatrudnionych w samorządach jest około 900 asy-
stentów i doradców. Proszę zobaczyć… To nie jest 
obowiązkowe – to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś chce 
się związać z kimś, kto odejdzie razem z nim, gdy 
skończy się kadencja… To nie jest nic złego. Pewnie 
można postąpić inaczej – można zatrudnić takiego 
pracownika na etat, bo doradcy też są na etatach, ale 
na innych zasadach. Pewnie takie zmiany wkrótce po 
wprowadzeniu tej ustawy nastąpią. To nie ulega żad-
nej wątpliwości. No i z tego tytułu mają być oszczęd-
ności, ale tylko dotyczące samorządów, wynoszące 
według wyliczeń 40 milionów. Nie wszyscy odpowie-
dzieli, więc pewnie około 50 milionów zł w skali… 
Na 100% mogę powiedzieć, że takich oszczędności 
nie będzie. No ale to jest inna sprawa.

Proszę państwa, znając dokładnie sytuację w sa-
morządach, bo byłem samorządowcem, i w admi-
nistracji, mogę powiedzieć, że na pewno większe 
upolitycznienie jest w administracji rządowej. Jak 
już, to zrobić to razem, połączyć… Państwo na po-
siedzeniu komisji podawaliście wybiórcze przykłady, 
jak to w samorządach… Oczywiście, że zdarzają się 
przypadki, iż asystenci czy doradcy źle się zacho-
wują, mają… Zgoda, ale w organach administracji 
na poziomie ministerstw jest to samo. Bartłomiej 
Misiewicz, doradca ministra Macierewicza – typowy 
przykład, proszę państwa. Jeśli chcemy to zmienić, to 
likwidujmy i to, bez tej hipokryzji, bez tego czystego 
populizmu, z którym mamy do czynienia, i bez tych 
dealów. Bo tu jest sprawa jasna  – coś za coś zostało 
załatwione.

Myślę, że państwo rozumiecie samorządy, tylko 
że udajecie, iż ich nie rozumiecie. Chcecie wszystko 
centralizować, żeby mieć pełną władzę nad wszyst-
kim – w tym kierunku zmierzacie. Tworzycie nowe 

dniach od podpisu prezydenta, a więc to jest okres 
półtora miesiąca.

Jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to, tak jak mó-
wiłem, były różne głosy, różne propozycje, ale podsu-
mowanie posiedzenia dokonane zostało poprzez gło-
sowanie, pod które były poddane 3 wnioski. Pierwszy 
wniosek to był wniosek o odrzucenie ustawy, i w tym 
przypadku wynik był 5:4 przeciw odrzuceniu, a więc 
ustawa przez komisję nie została odrzucona. Kolejny 
wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek, i tutaj wynik był 4:4, a więc komisja samorzą-
du terytorialnego nie zajęła stanowiska. I poprawka, 
zgłoszona przez pana senatora Florka, panią senator 
Rotnicką, pana senatora Sługockiego i pana senatora 
Wcisłę, była taka, żeby zostawić rozwiązanie umowy 
o pracę do wygaśnięcia kadencji. Bo w poprzedniej 
ustawie było tak, że z chwilą końca kadencji następuje 
samoczynne rozwiązanie z mocy prawa umów z tymi, 
którzy byli zatrudnieni jako doradcy i asystenci.

Taki był wynik posiedzenia komisji i taki wynik 
przedstawiam szanownemu Senatowi do rozpatrzenia 
i do rozstrzygnięcia już w głosowaniu na sesji plenar-
nej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Piotra Florka, o przed-
stawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Źdźbło w oku bliźniego widzicie, a belki w swoim 

nie. I pewnie mógłbym już zakończyć po powiedzeniu 
tego. Ale gdyby dla kogoś nie było to zrozumiałe, to 
spróbuję troszeczkę wyjaśnić.

Tym razem państwo wprowadzacie nowy podział. 
Te podziały co chwilę wprowadzacie, w różnych usta-
wach, w społeczeństwie… Tym razem nowy podział: 
na dobrych i złych doradców i asystentów. Dobrzy 
to ci, co są zatrudnieni w ministerstwach, w cen-
tralnych organach administracji, a źli to są ci, co są 
zatrudnieni w gminach, w powiatach, w urzędach 
marszałkowskich.

Pan senator sprawozdawca powiedział, że był to 
projekt poselski, zgłoszony przez Kukiz’15. Projekt 
miał dotyczyć wszystkich asystentów i doradców, 
zatrudnionych w organach administracji zarówno 
państwowej, jak i samorządowej, czyli zatrudnio-
nych w gabinetach politycznych i w samorządach, 
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(senator sprawozdawca P. Florek) (Senator Leszek Czarnobaj: Ukaz.)
Tak.
…Ażeby prezydent mojego miasta zatrudnił 

doradcę do spraw polityki rodzinnej. Dzisiaj jego 
ugrupowanie każe tego człowieka albo zatrudnić na 
zupełnie innych warunkach, niż wojewoda propo-
nował, albo zwolnić. Czy tego typu sytuacje były na 
posiedzeniu komisji pokazywane? I czy ta niekonse-
kwencja z punktu widzenia pańskiego doświadcze-
nia… Jak pan to ocenia?

(Senator Piotr Florek: Jeżeli chodzi o zatrudnie-
nie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam, Panie Senatorze, za chwileczkę od-

dam panu głos.
Pan senator Czarnobaj i pan senator Warzocha. 

A potem poproszę o odpowiedź.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, chciałem wprawdzie skierować 

to do senatora Pająka, ale…
(Senator Piotr Florek: Tak? To mogę…)
Nie, nie, może zmiana adresu dobrze temu zrobi.
Panie Senatorze, odnoszę się do pańskiego do-

świadczenia. Najpierw chciałbym zapytać o to, czy te 
900 osób zwolnionych… Załóżmy, że w danym urzę-
dzie są zatrudnione 2 osoby, np. 1 asystent i 1 pełno-
mocnik. Czy według pana wiedzy prawnej prezydent 
miasta może utworzyć, powiedzmy, wydział prawny 
i zatrudnić te 2 osoby? To pierwsze pytanie.

I drugie. Czy omawialiście państwo na posiedze-
niu komisji, ilu w Polsce jest doradców politycznych 
w różnego rodzaju instytucjach administracji rządo-
wej i ministerstwach?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator Warzocha ma pytanie do pana 

senatora Florka?
(Senator Artur Warzocha: Tak.)
To proszę bardzo.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, panu jest pewnie znana, jak 

i większości z nas, klasyczna Arystotelesowska de-
finicja polityki. Sprowadza się ona mniej więcej do 
tego, że polityką jest sztuka rządzenia państwem, 
której celem jest osiągnięcie dobra wspólnego. 
Z Arystotelesem się nie dyskutuje. Jednocześnie użył 
pan takiej figury retorycznej, że w samorządach oczy-

dalsze podziały, tym razem w samorządach, całkiem 
niepotrzebnie. 

Stąd wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. No, 
znając arytmetykę i wiedząc, że państwo tej ustawy 
nie odrzucicie… Jest również wniosek zgłoszony przez 
4 senatorów dotyczący kwestii rozwiązania tej umowy. 
Jak mój przedmówca mówił, 30 dni po podpisaniu 
przez prezydenta wchodzi… A potem, po 14 dniach, te 
umowy zostają rozwiązane. Czyli nagle, po 14 dniach, 
900 osób w Polsce zostaje bez pracy. Myślę, że to jest 
niesprawiedliwe… Chyba że mieli umowę czasową, 
zawartą na jakiś czas. Jeśli taka umowa się kończy, to 
zgoda. Ale jeżeli do końca kadencji mieli zapewnione 
zatrudnienie, to nie można w ten sposób tej pracy prze-
rywać. Za rok są wybory samorządowe. I po co, po co 
to państwo chcecie zrobić? Dlatego poprawka, którą 
zgłosiliśmy – ona nie uzyskała większości, nie została 
odrzucona ani przyjęta – mówi o tym, że umowy będą 
rozwiązane wraz z wygaszeniem organów samorządo-
wych, czyli na końcu kadencji, chyba że umowa została 
zawarta na czas krótszy. Wtedy przed końcem kadencji 
ona wygaśnie. Tego dotyczy nasz wniosek. Z tego, co 
zdążyłem przedyskutować… Pan senator Rulewski 
troszeczkę go zmodyfikuje, uwzględni wszystkich, 
bez względu na czas umowy. To jest jakieś wyjście 
z sytuacji, tak żebyśmy nie musieli głosować przeciwko 
tej ustawie. Fakt jest taki, że stworzyliście państwo 
podział na tych złych i dobrych doradców i asystentów. 
Skoro już chcecie tych „złych” zwalniać, to chociaż 
dajcie im możliwość popracowania do końca tej ka-
dencji. Wtenczas się zastanowimy, jak zagłosujemy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
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?

Senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę. 
Do którego z panów?

(Senator Mieczysław Augustyn: Do pana senatora 
Florka.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Potem pan senator Czarnobaj, a potem pan senator 

Warzocha.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, pytam o to, bo był pan wojewodą. 

Otóż wojewoda wielkopolski, pański następca, wydał, 
można powiedzieć, zarządzenie…
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(senator A. Warzocha) żebyśmy na posiedzeniu komisji rozmawiali na ten 
temat. Takie pytanie nie padło. Czyli proszę to pytanie 
przekierować do pana ministra. No, moim zdaniem 
na pewno jest to znacznie więcej.

Jeżeli chodzi o…
Aha, w kwestii tego, co z tymi osobami, to jestem 

przekonany, że każdy wójt, burmistrz, prezydent, 
marszałek, starosta sobie z tym poradzi. Po prostu te 
osoby będą miały zmienione umowy i będą pracować 
dalej, ale na innych zasadach. Polega to tylko na tym, 
że jak wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek 
odejdzie ze swojego stanowiska, to te osoby zostaną. 
A w niektórych wypadkach dobrze by było…

(Senator Grażyna Sztark: Otóż właśnie. Otóż wła-
śnie.)

Jeżeli ktoś uważa, że ma asystenta po to, żeby 
z nim współpracował, a nie potem z następcą… 
Następca i tak go po czasie zwolni. I tak to będzie 
wyglądało.

Pytanie trzecie, pana senatora Warzochy. Chodziło 
o dobro wspólne, jak na szczeblu centralnym ta po-
lityka wygląda itd. No, proszę państwa, wiadomo, 
że wybory parlamentarne są typowo polityczne, 
w związku z tym wiadomo, że po wyborach następują 
zmiany w ministerstwach, w organach centralnych 
itd. I dlatego mówię, że w tym przypadku sprawa jest 
głównie polityczna, jeżeli chodzi o doradców. Z kolei 
w samorządach bywa z tym różnie. Są osoby, które 
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, 
deklarujący się politycznie… No i są tacy… Ale, jak 
wiemy – bo to wynika ze wszystkich danych, jeżeli 
chodzi o wybory i to, ilu jest wójtów, burmistrzów itd. 
– to najwięcej wójtów jest z PSL, tych, którzy zostali 
w Polsce wybrani. A więc generalnie jest tak, że w sa-
morządach nie ma takiej samej polityki jak tu, dlatego 
że wybory samorządowe to są całkiem inne wybory. 
Często głosujemy na komitety danego wójta czy też 
kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta, a nie na 
partie polityczne. W związku z tym trzeba widzieć 
pewną różnicę między politykami, osobami w ga-
binetach politycznych – dlatego w ministerstwach, 
organach centralnych są gabinety polityczne – i tymi, 
o których tu mówimy, tj. pracownikami samorządo-
wymi, doradcami i przede wszystkim asystentami. No 
bo generalnie, jak wiem, w samorządach zatrudnia się 
asystentów, i to za nieduże pieniądze. To są pieniądze 
rzędu, jak się orientuję, 2,5 tysiąca zł. Bo w samorzą-
dach te pieniądze nie są wielkie. Jeżeli przyjmiemy 
średnią, czyli te 40 milionów na 900 pracowników… 
Jaka tu wychodzi mniej więcej średnia, to pan mini-
ster pewnie będzie lepiej wiedział. No ale jakbyśmy 
poprosili nie tylko o dane o liczbie osób zatrudnio-
nych w organach centralnych, ale i o ich zarobkach, 
to pewnie by się okazało, że te zarobki w organach 
centralnych są – według mojego wyczucia – gdzieś 
na poziomie 8, 9 czy 10 tysięcy, a więc nie są takie, 

wiście też jest jakaś tam polityka, ale nie taka, jak ta 
na szczeblu ministerialnym. 

Czym pańskim zdaniem różni się polityka upra-
wiana przez samorządy, przez tak zwanych samo-
rządowców, od tej, którą uprawiają politycy szczebla 
centralnego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze. Oddaję panu głos.

Senator Piotr Florek:
Dobrze.
Pierwsze pytanie, pana senatora Augustyna, 

o doradcę do spraw polityki społecznej. Jeżeli rze-
czywiście wojewoda chciał, żeby w poszczególnych 
miastach tacy doradcy byli zatrudnieni, to zależało od 
prezydenta, w jaki sposób takiego doradcę zatrudni. 
Prezydent mógł skorzystać… mógł zatrudnić doradcę 
właśnie w formie asystenta czy doradcy. Mógł zrobić 
w ten sposób lub ewentualnie go zatrudnić w inny 
sposób, w wydziale polityki społecznej itd. A więc 
były tu możliwości do wyboru. Ale wiadomo, że je-
żeli zatrudnił kogoś w tej formie i jeżeli się okaże, że 
teraz ci asystenci, doradcy znikną, no to w takim razie 
nie będzie tego doradcy, nie będzie on zatrudniony. 
A więc prezydent będzie musiał coś zmienić, żeby 
ten doradca – zgodnie z wymogiem, jeżeli był taki 
wymóg, że doradca ma być – pozostał.

(Senator Mieczysław Augustyn: Pani Marszałek, 
ja tylko chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na to, 
że wojewoda widzi merytoryczne przesłanki, żeby 
w moim mieście istniał pełnomocnik do spraw ro-
dziny. A teraz się okazuje, że w świetle tych nowych 
przepisów, jak mnie poinformował prezydent, nie 
będzie mógł go w tym charakterze zatrudnić.)

Pełnomocnik może być zatrudniony w formie 
doradcy, może być pełnomocnikiem. Tak że tutaj 
jest to możliwe. Jak mówię, była to kwestia wyboru. 
Prezydent doszedł do wniosku, że zatrudni, z uwagi 
na niewykorzystany limit… Miasto Piła ma poniżej 
100 tysięcy mieszkańców, więc jest chyba 5 takich 
osób, a maksymalnie jest ich 7. Jeżeli prezydent nie 
wykorzystał tego limitu, to mógł w ten sposób postą-
pić. Teraz, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to będzie 
miał problem, bo będzie musiał… No, zrobi to, co 
jest związane z odpowiedzią na pytanie drugie, które 
zadał pan senator Czarnobaj.

Ile jest zatrudnionych tych osób w Polsce, jeżeli 
chodzi o administrację centralną, czyli ministerstwa, 
organy administracji? Myślę, że pan minister jest i bę-
dzie obecny, więc… Bo ja sobie nie przypominam, 
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(senator P. Florek) tów w poszczególnych jednostkach centralnych. Jeżeli 
uważamy, że w ten sposób nie należy zatrudniać, no 
to należałoby, tak jak już powiedziałem, przerwać to 
i w samorządach, i w administracji centralnej. I to by 
było sprawiedliwe. Możemy teraz wybiórczo mówić, 
czy lepiej jest w administracji… Jest mnóstwo argu-
mentów. Jeżeli mielibyśmy dyskutować, to oczywiście 
każdy z nas mógłby podać argumenty za tym, żeby ci 
asystenci byli w samorządach i żeby byli w admini-
stracji centralnej albo żeby nie było ich ani tam, ani 
tam, albo żeby byli tam, a nie było ich tu. No więc 
możemy dyskutować na ten temat, niemniej jednak 
to, co państwo robicie w tej chwili w tej ustawie, jest 
bardzo niesprawiedliwe, bo dzielicie państwo, tak jak 
powiedziałem, asystentów i doradców na lepszych 
i gorszych – na gorszych w samorządach i lepszych 
w administracji. To jest niedopuszczalne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski, bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Rezygnuję, bo wyczerpane 

zostały…)
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Mam pytanie do pana senatora referującego 

wniosek mniejszości, pana senatora Florka. Panie 
Senatorze, pan podnosi kwestię tego szybkiego zwol-
nienia tych ludzi. Tak? W ciągu 30 dni od wejścia 
w życie ustawy…

(Senator Piotr Florek: W ciągu 14 dni.)
W ciągu 14 dni tylu ludzi straci pracę. Oczywiście 

jest to prawda, tylko że, Panie Senatorze, trzeba do-
powiedzieć – nie wiem, czy pan o tym wie – że do 
dzisiaj te osoby były zatrudniane bez konkursów, 
a wedle tych przepisów...

(Senator Leszek Czarnobaj: Niemożliwe.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, musiały być.)
Oczywiście, ta praca kończy im się wraz z kaden-

cją organu jednostki samorządu terytorialnego. To jest 
prawda, Panie Senatorze, ale przepisy te stanowią coś 
jeszcze innego. Otóż w każdej chwili wójt, burmistrz, 
prezydent, starosta lub marszałek może taką osobę 
zwolnić.

(Senator Piotr Florek: 14 dni.)
I stąd te 14 dni. To nie jest tak, że te osoby mają 

zagwarantowaną pracę do końca. One mają zagwaran-
towaną pracę do momentu, kiedy ten, kto ich powołał, 
się nie rozmyśli. I ten okres wypowiedzenia wynosi 
14 dni, więc nie można stawiać tej kwestii tak, że 
jeżeli dzisiaj wprowadzamy w tej ustawie te 14 dni, 
to robimy komuś jakąś krzywdę. Oni dzisiaj też mogą 

jak w samorządach. Dlatego jeszcze raz powtarzam: 
jeżeli już, to trzeba sprawiedliwie traktować jednych 
i drugich. Dziękuję.

(Senator Artur Warzocha: Pani Marszałek, czy 
można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Florek: Jeszcze?)

Senator Artur Warzocha:
Ja znowu zwracam się do pana senatora sprawoz-

dawcy wniosku mniejszości.
Z całym szacunkiem, Panie Senatorze, ale pan 

właśnie teraz, w tej odpowiedzi na moje pytanie, 
podał najlepszą argumentację potwierdzającą słusz-
ność tych dążeń. No bo skoro ta polityka na szczeblu 
centralnym jest – o ile dobrze zrozumiałem pańską 
wypowiedź – stricte taką polityką, jaką my właśnie 
przez to rozumiemy, czyli jest to działanie mocno 
upolitycznione, to tam jak najbardziej zasadne jest 
utrzymywanie gabinetów politycznych i doradców, 
asystentów, którzy właśnie takie polityczne funkcje 
pełnią. Z kolei samorząd – o ile dobrze zrozumia-
łem również co do tego pańską wypowiedź – panu 
bardziej kojarzy się z rozwiązywaniem spraw, które 
są bardzo blisko ludzi, z gospodarzeniem, czyli tam 
wystarczy zatrudnić dobrych fachowców na stano-
wiskach urzędniczych, oczywiście w ramach admi-
nistracji samorządowej, a nie doradców i asystentów, 
którzy, tak jak to jest i jak wykazuje praktyka, pełnią 
funkcje stricte polityczne. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Florek:
No, można dodać w takim razie, że tak samo w ad-

ministracji centralnej, w ministerstwach też warto 
zatrudniać dobrych fachowców, a nie osoby, które 
– a takie były argumenty – np. pomagały w wybo-
rach, wspierały, i w nagrodę, jak państwo mówiliście, 
zostały tymi asystentami itd. No, jeżeli państwo uwa-
żacie, że to jest złe, niedobre, to w takim razie trzeba 
to zlikwidować, żeby nie było tak, że pewne wymogi 
mają być… Akurat jeżeli chodzi o asystentów i do-
radców, to są wymogi. To jest nieprawda, co państwo 
mówiliście, sugerując, że nie ma wymogów, bo żeby 
zostać doradcą, trzeba mieć wyższe wykształcenie, 
tak że tam pewne wymogi są. Co do asystentów to 
jest tak samo, stawiane są jasne wymogi. Oczywiście 
można dyskutować na temat tego, gdzie jest większe 
upolitycznienie – na pewno w administracji centralnej 
– jednak faktem jest, że dotyczy to zarówno doradców 
i asystentów w samorządach, jak i doradców i asysten-
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(senator K. Mróz) łem na posiedzeniu komisji – wyeliminowania z na-
szego życia senatorów i doradców w ogóle…

(Wicemarszałek Maria Koc: Senatorów?)
(Głosy z sali: Senatorów?)
Przepraszam.
(Senator Krzysztof Mróz: Asystentów.)
…Doradców i asystentów w ogóle. Później ograni-

czono się tylko do samorządów i rząd dokonał wyli-
czeń, ilu doradców i asystentów pracuje w strukturach 
samorządowych. Rozumiem, że gdy funkcjonował 
ten pierwszy projekt, także analizowano, ilu tych 
doradców i asystentów pracuje w sferze rządowej…

(Głos z sali: Mikrofon nie działa…)
O, włączył się. Cuda.
…Analizowano, ilu pracowało w sferze rządowej 

obejmującej także wojewodów. 
Jeżeli takie badania były zrobione – mam nadzie-

ję, że były zrobione – to prosiłbym o informację, ilu 
asystentów i ilu doradców pracuje w sferze rządowej, 
także obejmującej wojewodów, i jaka jest kwota, ile 
pieniędzy wydawanych jest na ich wynagrodzenia. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę pana senatora Florka o odpowiedź, a potem 

pana senatora Pająka.

Senator Piotr Florek:
To ja odpowiem na 2 pytania, które były skiero-

wane do mnie.
Pan senator Mróz… Panie Senatorze, no, jak pan 

mi zadaje pytania o zatrudnienie bez konkursów, to 
ja się trochę uśmiecham, bo nieraz na tej sali dys-
kutowaliśmy na temat zatrudnienia bez konkursów. 
Mało tego, tutaj chociaż są wymogi, np. wyższe wy-
kształcenie w przypadku doradcy. A ile razy w usta-
wach, o których mówiłem, było tak, że wymogi… 
u państwa żadnych wymogów nie było. I takie usta-
wy przechodziły. My mówimy tutaj, proszę państwa, 
że to jest 900 osób na 2 tysiące 500 gmin w Polsce. 
To zobaczcie państwo, to nie jest nawet 1 osoba w 1 
gminie w tej formie zatrudniona. To o czym my tutaj 
rozmawiamy? Żeby akurat tuż przed końcem kadencji 
wprowadzać taką uchwałę… Panie Senatorze Mróz, 
te 14 dni, o których pan powiedział, jeżeli chodzi o to 
zatrudnienie, że dzisiaj też każdy wójt, burmistrz, 
starosta, prezydent, marszałek może wypowiedzieć 
umowę, bo tak jest… Nawet jeżeli ktoś ma umowę do 
końca kadencji, to w przeciągu 14 dni może ją wypo-
wiedzieć, ale to on tę umowę wypowie, jeśli uważa, 
że senator… przepraszam… (wesołość na sali) …
kolega tu już troszeczkę mi pomylił… Jeżeli asystent 
lub doradca nie spełnia wymogów, oczekiwań, jakie 
były, no to wójt wypowie umowę mu w ciągu 14 dni, 

stracić pracę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie. Skoro już pan senator jest przy 

mównicy, to spytam o to właśnie pana senatora. 
Jakie w zasadzie było uzasadnienie strony rządowej 
w sprawie likwidacji gabinetów politycznych? Zadaję 
to pytanie, bo ideą samorządu – mówię to jako stary 
samorządowiec – tego nowego, utworzonego w wol-
nej Polsce samorządu, było… Pamiętam to hasło, że 
samorząd sam się rządzi, a nad nim sprawują nadzór 
radni, którzy są wybierani przez mieszkańców. Rolą 
takich urzędów jak Sejm i Senat jest chyba nadzór nad 
administracją państwową, w związku z czym zajmo-
wanie się w dniu dzisiejszym gabinetami polityczny-
mi samorządów uważam za co najmniej niestosowne 
wchodzenie w nie swoją rolę.

A ponadto skomentuję to uzasadnienie, które 
słyszałam w wystąpieniu kolegi. Panie Senatorze, 
jeżeli chodzi o zwolnienia, to zmieni się tylko forma 
zatrudnienia. Jeżeli samorządowcy potrzebują takiej 
pomocy, to zmieni się wyłącznie forma zatrudnienia 
i po zwolnieniu… Szukam tutaj uzasadnienia finanso-
wego. Teraz kończy się działalność samorządu, wójta, 
burmistrza itd., kończy się też okres zatrudnienia 
w tych gabinetach politycznych. Jeżeli dojdzie do 
zatrudnienia, to jeszcze trzeba będzie wypłacić od-
prawy itd., itd. W związku z tym nie widzę tutaj też 
uzasadnienia finansowego. 

Zatem ponawiam pytanie: jakie jest w zasadzie 
uzasadnienie, uzasadnienie podane przez stronę rzą-
dową? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Ja mam pytanie 

do pana senatora Andrzeja Pająka albo do pana mi-
nistra, bo pan senator Florek już się do tego odnosił 
i nie znał odpowiedzi. Pytanie jest kontynuacją tego, 
o co pytał senator Czarnobaj. Wiemy, że początkowy, 
pierwszy projekt ustawy dotyczył – tak to zrozumia-
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(senator P. Florek) szła, a nie pozostała w urzędzie i pracowała dalej. 
Tak z doświadczenia mogę powiedzieć. Można by 
dyskutować o jakimś tam zmniejszeniu… Weźcie 
państwo pod uwagę, że chodzi o 900 osób zatrudnio-
nych na 2 tysiące 500 gmin. To nie jest obowiązek… 
Dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt parę gmin… To 
nie był obowiązek – jeżeli ktoś chciał zatrudnić, to 
zatrudnił, a jeżeli nie, to nie. Ja tylko o kwestii tych 
oszczędności… Nie wiem, może pan senator to uzu-
pełni. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:

Dziękuję bardzo.
W zakresie tych danych nie jestem w stanie uzu-

pełnić wypowiedzi mojego poprzednika, pana sena-
tora Florka, o żadne nowe wiadomości. Jedyne dane, 
które były, dotyczyły tej liczby 900 osób i tej kwoty 
około 40 milionów.

Proszę państwa, jeżeli… Może taka krótka reflek-
sja z mojej strony. Przez ponad 21 lat byłem wójtem 
i starostą i przez te lata nie zatrudniłem ani jedne-
go asystenta czy doradcy. Myślę, że funkcjonowa-
łem w miarę nieźle, bo gdyby tak nie było, to, jak 
przypuszczam, nie byłoby mnie tutaj. Wiem, że np. 
mój następca jak tylko, że tak powiem, wpadł do 
urzędu… Na drugi dzień po zaprzysiężeniu przyjął 
3 asystentów, bo tylu mógł tych doradców czy asy-
stentów zatrudnić, którzy mu autentycznie pomagali 
przy wyborach. Tak było, to są…

Proszę państwa, uważam, że… Czy 900 osób to 
jest liczba duża? Gmin jest bodaj 2 tysiące 400 i ponad 
360 powiatów. No, to daje około 2 tysiące 800. No, 
to nawet nie przypada, powiedzmy, 0,25 na etat… 
Szanowni Państwo, gdybym był dzisiaj wójtem i sta-
rostą, to działałbym według dewizy, która mówi… 
Jest u nas takie powiedzonko: na krzywe dziury 
znajdą się krzywe sęki. Jeżeli taka ustawa wejdzie 
w życie, to wójtowie czy burmistrzowie, którzy będą 
chcieli zatrudnić… Niech zatrudnią, tylko że później 
będzie problem z rozwiązaniem takiej umowy, dla 
następcy będzie to kłopot.

(Senator Piotr Florek: Nie będzie następcy, bo…)
Proszę?
(Senator Piotr Florek: Ta umowa będzie rozwią-

zana wraz z odejściem wójta czy burmistrza)
Ale jeżeli przekształci tę umowę i zatrudni, to… 

No, tak będzie. Proszę państwa, więcej w kwestii 
uzasadnienia na posiedzeniu komisji nie było. Ja mam 
tyle do powiedzenia.

ale to on zrobi, a nie będzie to zrobione administra-
cyjnie ustawą, tak jak państwo to chcecie zrobić, nie 
będzie tak, że wszystkich, nieważne, czy jest dobry, 
czy niedobry, trzeba w 14 dni po wejściu ustawy wy-
mienić. Myślę, że tyle wystarczy.

Teraz pytanie pani senator Sztark. Pani senator 
mówiła o tych gabinetach politycznych w samorzą-
dach, dlaczego zostaje… Nie ma gabinetów politycz-
nych w samorządach.

(Senator Grażyna Sztark: Wiem, wiem, wiem, 
mówiłam ogólnie o pracownikach.)

To jest taka quasi-nazwa. Jest ustawa, proszę 
państwa – proszę nie mylić tego – o pracownikach 
samorządowych.

(Senator Grażyna Sztark: O pracownikach samo-
rządowych.)

Oni są pracownikami samorządowymi zatrudnio-
nymi na umowę. Pani senator pytała…

(Senator Grażyna Sztark: O uzasadnienie.)
…o uzasadnienie, dlaczego ta ustawa wchodzi 

w życie. Ja, szczerze mówiąc, przypominam sobie 
tylko jedno, ale pan senator potem może jeszcze 
uzupełni moją odpowiedź. Głównym uzasadnieniem 
były oszczędności, że w skali kraju będzie można 
zaoszczędzić 40 milionów, jeśli 900 osób zostanie 
zwolnionych. Pan minister czy pan dyrektor wy-
jaśniał, że takie badania były robione, że ileś tam 
samorządów odpowiedziało, ileś gmin… I wyszło 
z tego, że oszczędności wynosiłyby 40 milionów. 
Zakładając, że 80% podmiotów odpowiedzia-
ło, można powiedzieć, że w skali kraju to byłyby 
oszczędności na poziomie około 50 milionów zł. Nie 
przypominam sobie innego uzasadnienia, głównie 
to było w uzasadnieniu. Ja się z tym nie zgodzę, bo 
moim zdaniem to nie będzie 50 milionów zł. Może 
jakieś drobne pieniądze z tego będą, ale znając ob-
rotność i wiedzę każdego wójta, burmistrza, pre-
zydenta, oraz zakładając, że chodzi o 1 etat w co 
którejś gminie… Jak państwu powiedziałem, to 
naprawdę nie będzie żadnych…. No, oszczędności 
nie będzie, a osoby, które pracują dla dobra gmin, 
społeczności lokalnych, ni stąd, ni zowąd w ciągu 
2 tygodni będą musiały sobie szukać pracy. Jeżeli 
ktoś wie, że np. za rok, po końcu kadencji, nie będzie 
mógł kontynuować… I tak nie będzie mógł konty-
nuować, bo nie wiadomo, czy dany wójt, burmistrz 
lub prezydent zostanie wybrany. W związku z tym 
i tak, i tak umowa będzie rozwiązana.

Moje osobiste zdanie jest takie. To nie jest zdanie 
klubowe, ale moje osobiste. Ja bym nie miał nic prze-
ciwko temu, można zmniejszyć… Niech tam będzie 1 
czy 2 asystentów. Jeżeli jest osoba, która jest, że tak 
powiem, przyboczna, przy wójcie czy prezydencie, 
to nawet byłoby lepiej, gdyby ona wraz z nim ode-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do pana senatora Florka.
(Senator Piotr Florek: Następne pytanie…)
Słucham?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę zadawać py-

tanie. Pan senator słucha.)
Panie Senatorze, kto właściwie wprowadził in-

stytucję doradców w samorządach do polskiego sys-
temu prawnego? Czy to było wprowadzone ustawą 
z 21 listopada 2008 r., uchwaloną przez koalicję PSL 
– Platforma Obywatelska, i dlatego państwo tak wal-
czycie o te stanowiska?

(Głosy z sali: Nie były.)
Może była wcześniej ta instytucja doradców. Ale 

tego się dowiemy z odpowiedzi pana senatora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja chciałbym zapytać pana senatora Pająka. 

Dwukrotnie pojawiła się kwota 40 milionów zł. Patrzę 
w druk sejmowy nr 1324 i jest tutaj uzasadnienie 
do pierwotnego projektu uchwały, w którym jest 
informacja, że projektowana ustawa nie przyniesie 
negatywnych skutków do budżetu, a pociągnie za 
sobą pozytywne skutki finansowe dla budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego, pozwoli bowiem 
na oszczędności szacowane na minimum 50 milio-
nów zł. Czyli 50 milionów zł albo więcej. Czy na 
posiedzeniu komisji pojawiła się w takim razie inna 
kwota? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Pająk, a potem pan senator 

Florek.

Senator Andrzej Pająk:
Może zacznę od końca.
Jeśli chodzi o tę liczbę 40 milionów zł, powtarzaną 

i przez pana senatora Florka, i przeze mnie, to ona 
wynikała z informacji przedstawionej na posiedzeniu 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja mam pytanie… Może to będzie to samo pyta-

nie. Jestem ciekawa, jak obaj panowie odpowiedzą. 
Szanuję doświadczenie pana senatora Pająka i szanuję 
doświadczenie mojego kolegi klubowego senatora 
Florka. Najlepiej się rozmawia na przykładach. Ja się 
zgadzam, że można podawać…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Koledzy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę. Bardzo proszę.)
Dziękuję bardzo.
Najlepiej się rozmawia na przykładach. Ja my-

ślę, że można by tutaj podawać jakieś przykłady, 
nie wiem, jakiejś niezwykłej liczby asystentów, 
nadużywania tego czy coś. Być może takie przy-
kłady by się znalazły, ale ja podam taki przykład 
z mojego miasta, gdzie doradcą od wielu lat jest wy-
bitny profesor, były rektor jednej z wrocławskich 
uczelni, człowiek o ogromnej wiedzy i ogromnym 
doświadczeniu, również zagranicznym, w prowa-
dzeniu… I on od lat doradza naszemu prezyden-
towi, nawet nie jestem pewna, czy pobiera za to 
wynagrodzenie, ale jest doradcą prezydenta miasta. 
I myślę, że z bardzo dużym pożytkiem. Nie wy-
obrażam sobie, żeby taką osobę w ogóle wybierać 
w konkursie. Bo naprawdę, Szanowni Państwo, 
doradców nie wybiera się w konkursach, doradca 
to jest po prostu… Doradcą powinien być jakiś 
wybitny specjalista w jakieś dziedzinie, lepszy od 
prezydenta, a nie jakiś młody człowiek typu, nie 
wiem… Mieliśmy takie przypadki, w rządzie też, 
gdzie mniej doświadczone osoby były doradcami 
ministrów. Tenże profesor… Chciałabym zapytać, 
czy on również zostanie pozbawiony wspomniane-
go stanowiska. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby 
on aspirował do zatrudnienia go na stanowisku 
urzędnika w gminie. I chciałabym też zwrócić uwa-
gę na taką sprawę: załóżmy, że ktoś nie pobiera za 
doradzanie prezydentowi wynagrodzenia, ale cza-
sami powinien towarzyszyć temu prezydentowi czy 
wójtowi np. w jakimś wyjeździe zagranicznym. Co 
w takim przypadku? Jak z pokrywaniem tego typu 
kosztów itd., czy to będzie możliwe? Chciałabym 
zapytać też o to, czy takie osoby, to znaczy wybitni 
specjaliści, też stracą pracę doradców. Bo nie są-
dzę, żeby chciały się później fikcyjnie zatrudniać 
na stanowisku urzędniczym w urzędzie. Dziękuję 
bardzo.
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(senator A. Pająk) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek!)
Tak? Proszę, Panie Senatorze. Pan chciałby do-

pytać?
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym zadać jed-

no pytanie.)
Zaraz, zaraz.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ale ja jeszcze do 

pana senatora Florka to samo pytanie…)
Tak. 
W następnej kolejce, Panie Senatorze.
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pani Senator, oczywiście są duże miasta, są duże 

powiaty w Polsce, są małe miasteczka, małe gminy, 
gminy, które mają 4 tysiące mieszkańców, są miasta, 
które mają 0,5 miliona mieszkańców, ponad 1 milion 
mieszkańców. I to jest całkiem inna sytuacja. To, co 
pani senator powiedziała… No, słusznie. Jeżeli prezy-
dent jakiegoś dużego miasta chce skorzystać z wiedzy 
jakiegoś doradcy, wybitnego profesora – nie wiem – 
do spraw… Chociażby sieć szpitali, o! To temat, który 
był też… Jeżeli chciałby skorzystać z takiej wiedzy, 
a tej osoby nie może zatrudnić na etacie, a jednak 
jest to pewna uciążliwa praca i tych obowiązków tro-
szeczkę jest… W związku z tym, jeżeli sobie taką 
osobę zatrudni, to zgodnie z tą obowiązującą ustawą 
mógł to zrobić, będzie mógł ją zabrać na wyjazd, 
o którym pani senator mówiła, no bo to jest wtenczas 
pracownik, więc wszystkie sprawy, delegacje itd. bę-
dzie można rozliczyć. Natomiast jeżeli ona nie będzie 
pracownikiem, tylko jakimś społecznym doradcą, to 
tego nie będzie mógł zrobić, więc po prostu trzeba to 
rozważyć. 

Myślę, że można zawsze podać wybiórczo jakieś 
negatywne i pozytywne przykłady. Chociażby na 
tych bilbordach, które teraz oglądamy na naszych 
ulicach, też są takie negatywne przykłady wybiórczo 
pokazane. Możemy zawsze w ten sposób pokazywać. 
Ale chodzi o zasadę. Generalnie jest tak, że jeżeli asy-
stent był z tym prezydentem, np. Wrocławia, który go 
zatrudnił, żeby mu pomagał w pewnych sprawach, to 
asystent jest po to, żeby pamiętać o kalendarzu, żeby 
zdążyć na następne spotkanie, żeby zrobić zdjęcia 
itd. … Niech on odejdzie z tym prezydentem, nie 
byłoby problemu. No, okej. Chcemy to zlikwidować, 
ale likwidujmy to również na szczeblu gabinetów po-
litycznych w ministerstwach.

Jeżeli chodzi o tę ustawę i o to, czy zostało to 
wprowadzone ustawą z 2008 r., bo ustawa o pracow-
nikach samorządowych jest z 2008 r., to szczerze 
mówiąc, ja nie za bardzo odpowiem na to pytanie, bo 

komisji ze strony pana dyrektora. To było 40 milio-
nów jakby w odniesieniu do tych, powiedzmy, 900, 
którzy są zatrudnieni. Ale była też informacja, że 
w tej statystyce, w tym podliczaniu nie wszystkie 
samorządy uczestniczyły, podały dane. Tak więc 
możliwe, że tak jakby na podstawie tego założono, 
że mogło to być około 50 milionów zł. No i taka suma 
była podawana.

Druga sprawa, o której tutaj panu Czerwińskiemu 
powiem: na pewno grzech pierworodny tego proble-
mu jest we wspomnianej ustawie z 2008 r. Bo ona też 
rodziła kontrowersje i uważam, że wtedy była niepo-
trzebnie przyjęta. Ale ona już jest faktem. I uważam, 
że to jest grzech pierworodny.

A jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pani senator 
Zdrojewskiej, to moje zdanie jest takie, że jeśli brać 
pod uwagę pewną klasyczną definicję polityki, że 
jest to działanie – powiedzmy, że jeżeli jest gmina, 
to w gminie, jeżeli powiat, to w powiecie, jeżeli pań-
stwo, to w państwie – racjonalne, sensowne, dla dobra 
tej społeczności czy kraju w skali państwa, powiatu 
w skali powiatu i gminy w skali gminy… Ja zawsze 
się buntowałem, jak np. wójtowie mówili: „my nie 
uprawiamy polityki”. No to ja im odpowiadałem w ten 
sposób: „Szanowny Panie Wójcie – czy Szanowny 
Panie Starosto – kiedy były wybory, to społeczeń-
stwo nie wybierało pierwszego piekarza w gminie 
czy pierwszego szewca w gminie, czy pierwszego 
lekarza w gminie, tylko wybierało pierwszego poli-
tyka, który będzie sterował tym działaniem w urzę-
dzie, poprzez urząd, poprzez inne instytucje dla do-
bra mieszkańców”. Prawda? I to jest – tak uważam 
– polityka, oczywiście w wymiarze gminy, powiatu, 
ale to jest polityka. Ludzie wybierają pierwszego po-
lityka w gminie, w powiecie, a nie – tak jak mówiłem 
– jakiegoś cukiernika, szewca, żeby szył buty czy, 
powiedzmy, wypiekał chleb, czy cokolwiek, tylko 
żeby właśnie to realizował.

Jeśli chodzi o takie pytanie, jakie pani miała… No, 
to jest samorząd. Tak jak mówiłem, przypuszczalnie, 
jeśliby nie było tej ustawy o asystentach czy dorad-
cach, no to… Jeśli jest konkretna osoba, jest konkret-
ny problem np. w mieście, we Wrocławiu, którego 
na pewno nie było w takiej gminie, której ja byłem 
wójtem, w Zawoi w powiecie suskim… Jeśli potrzeba 
konkretnej osoby… I na pewno takich osób potrzeba. 
Jaka jest przeszkoda, żeby ją prezydent czy burmistrz 
przyjął, jeśli mu rada pozwoli, da mu pieniądze, 
a on to uzasadni? Uważam, że państwo do tego jako 
państwo czy rząd nic nie ma. On odpowiada przed 
społeczeństwem i może to zrobić. Przypuszczalnie 
nawet ta ustawa o asystencie czy o doradcy nie jest 
mu potrzebna, bo on na bazie innych ustaw spokojnie 
taką osobę zatrudni i może mieć…
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(senator P. Florek) Dziękuję bardzo. 
Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw we-
wnętrznych i administracji. Jest z nami pan minister 
Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam pana 
na mównicę i proszę o zabranie głosu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!
Przedstawię stanowisko rządu dotyczące posel-

skiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracow-
nikach samorządowych. Postaram się, żeby za dużo 
czasu nie zabierać, wspomnieć tylko o najważniej-
szych kwestiach.

Tak jak już tutaj padło, stanowiska doradców 
i asystentów zostały wprowadzone z dniem wejścia 
w życie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych, czyli z dniem 1 stycznia 2009 r., gdy 
ustawa ta zaczęła funkcjonować. Od tego czasu minę-
ło już kilka lat. To jest przedłożenie poselskie klubu 
Kukiz’15, który w swym uzasadnieniu przedstawił 
argumentację w zakresie oszczędności finansowych 
po likwidacji tego rodzaju stanowisk. Z danych ze-
branych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za 2015 r., przesłanych przez część 
jednostek samorządu terytorialnego – nie wszystkie 
samorządy odpowiedziały – wynika, że doradców 
i asystentów zatrudniają jedynie niektóre jednostki 
samorządu terytorialnego. Wobec tego likwidacja 
tych stanowisk nie powinna spowodować uszczerbku 
dla ustawowo realizowanych zadań samorządowych, 
może zaś ona realnie zmniejszyć koszty ich finan-
sowania. Z zebranych danych, o których mówiłem, 
wynika, iż zatrudnienie na stanowiskach doradców 
i asystentów funkcjonujących w administracji samo-
rządowej w skali kraju wynosi w przybliżeniu ok. 
900 osób. W konsekwencji należy zauważyć, iż oma-
wiana forma zatrudnienia nie jest powszechnie wy-
korzystywana. Niewątpliwe jest jednak to, że likwi-
dacja stanowisk doradców i asystentów przyczyni się 
do oszczędności w skali roku poprzez zmniejszenie 
zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialne-
go. Oszczędności te wyniosłyby w przybliżeniu, jak 
wynika z przekazanych danych, ok. 41 milionów zł. 
Różnica między podanymi 50 milionami wynika 
z szacunku, który wnioskodawcy przedstawili, po-

nie pamiętam. Musiałbym to sprawdzić. Możliwe, że 
zostało to wprowadzone w 2008 r. Nie wiem, jak ta 
sytuacja wyglądała wcześniej, ale zauważmy jedno: 
to nie są gabinety polityczne. Pamiętajmy o tym, że 
to mieli być tacy asystenci i doradcy, o jakich mówi-
my w tej chwili. Jeżeli ktoś wypatrzył, że zatrudnia 
się nie w tej formie… To jest całkiem inna sprawa. 
Zastanówmy się, dyskutujmy, analizujmy, zobaczmy, 
jak to w Polsce wygląda, i pomyślmy, co trzeba zmie-
nić ewentualnie. Tyle mogę pani senator powiedzieć. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, ja zwrócę się do pana senatora 

Andrzeja. 
Panie Senatorze, zwróciłem uwagę na to ostatnie 

zdanie, które pan powiedział. Jako doświadczony 
samorządowiec wie pan przecież, że jeżeli wójt, bur-
mistrz czy prezydent będzie chciał Jana Kowalskiego 
– przepraszam wszystkich Kowalskich – pracownika 
zwolnionego ze stanowiska, zatrudnić na innym sta-
nowisku, to on to przecież zrobi, bo na tym polega 
samorządność. Proszę mi tak szczerze powiedzieć, 
jako samorządowiec z 20-letnim doświadczeniem, 
po co to robicie. Czy mógłbym usłyszeć szczerą, bol-
szewicką odpowiedź? Po co to robicie?

Senator Andrzej Pająk:
Panie Kochany, jak ja bym został bolszewikiem, 

toby się mnie rodzony tata wyrzekł. Ja tak miałem 
w domu zakazane…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja wiem.)
Ja akurat jestem spod Babiej Góry. Nas było 5 bra-

ci, 5 synów, i tata powiedział: „synowie moi, niech 
jeden się wpisze do partii, to się go rodzony ojciec 
wyrzeknie”. Tak że po bolszewicku to panu nie od-
powiem. Jest to projekt poselski i ja w tym momen-
cie proszę, żeby mnie zwolniono z odpowiedzi. Nie 
odpowiem.

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję, to też jest 
odpowiedź.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Kto z państwa pragnie jeszcze zadać pytanie? Nie 

widzę chętnych.
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(sekretarz stanu S. Chwałek) zwolnienia z pracy pracowników zatrudnionych na 
czas określony są normowane, że tak powiem, skoko-
wo. Czyli zatrudnionych do pół roku obowiązuje ter-
min 14-dniowy, po pół roku – miesiąc, a tych, którzy 
mogli być zatrudnieni 8 lat – co najmniej 3 miesiące. 
Skąd ten myk, że pański rząd zapomina o godności 
pracowników, którzy są wyrzucani na bruk ze skut-
kiem natychmiastowym, prawie tak, jak przestępcy?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Przypominam o limicie czasu na zadanie pytania: 

minuta.
(Senator Jan Rulewski: A, zmieściłem się.)
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
Przepraszam, że nie odczytałem formułki, ale my-

ślałem, że to jest kontynuacja pytań.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów…

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Do ministra.)
…do ministra, przepraszam.
(Senator Leszek Czarnobaj: Senator Rulewski nie 

wiedział o tym, Panie Marszałku.)
(Senator Jan Rulewski: To muszę jeszcze raz.)
(Wesołość na sali)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ta informacja w zasadzie dzisiaj już się pojawiła: 

14-dniowy okres, w ciągu którego należy rozwią-
zać umowę z pracownikami, był w dotychczasowej 
ustawie ujęty. Za 2-tygodniowym wypowiedzeniem 
można było rozwiązać umowę z takim pracownikiem, 
było to rozwiązanie szczególne w stosunku do roz-
wiązań kodeksowych, no i takie zostało zastosowane 
w tym projekcie. Obowiązywało, jest wprowadzo-
ne ustawą, która zmienia dotychczasowe zasady… 
Kwestią oceny pozostaje, czy tamte 14 dni są innymi 
14 dniami w stosunku do tych… Oczywiście można 
było tego pracownika zachować na stanowisku do 
końca kadencji, ale też w każdej chwili można było, 
po tym 14-dniowym okresie wypowiedzenia, roz-
wiązać z nim umowę. Tak więc tutaj szczególnych 
obostrzeń nie ma, nie zostały one wprowadzone. To 
jest podobny okres jak w przypadku dotychczasowego 
rozwiązania. Dziękuję.

nieważ tylko około 80% samorządów udzieliło tej od-
powiedzi, stąd ta 50-milionowa oszczędność, o której 
mowa w uzasadnieniu projektu poselskiego.

Zaproponowane zmiany spowodują ograniczenie 
grup stanowisk wymienionych w ustawie do dwóch 
grup stanowisk, na których zatrudnienie następuje na 
podstawie umowy o pracę, mianowicie do stanowisk 
urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, 
oraz stanowisk pomocniczych i obsługi, porządkując 
tym samym kwestie statusu stanowisk funkcjonują-
cych w jednostkach samorządu terytorialnego i dzie-
ląc je na stanowiska o charakterze merytorycznym 
oraz o charakterze obsługowym.

Reasumując – w świetle przedstawionej powyżej 
argumentacji – propozycje zmian zawarte w posel-
skim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracow-
nikach samorządowych Rada Ministrów opiniuje 
pozytywnie, zwracając jednak uwagę na wątpliwości.

I tutaj od razu spieszę wyjaśnić, że wątpliwości 
dotyczyły kwestii wejścia w życie ustawy, a co za 
tym idzie, okresu rozwiązania umowy z tymi pra-
cownikami. W trakcie prac legislacyjnych wątpliwość 
ta została przez wnioskodawców usunięta, poprzez 
wprowadzenie 14-dniowego okresu wypowiedzenia 
czy równoważnego z okresem wypowiedzenia; po 
takim czasie od wejścia ustawy w życie te osoby, 
z którymi ma być rozwiązany stosunek pracy, mają 
utracić zatrudnienie. Dziękuję bardzo. 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mam nadzieję, że Ministerstwo Administracji 

i Spraw Wewnętrznych też zatrudnia doradców po-
litycznych. 

Moje pytanie jest takie: jaki to doradca polityczny 
skreślił, wydał tę opinię, powiedziałbym, z taki my-
kiem, o którym pan powiedział przed chwilą – usta-
wę rząd, czyli ministerstwo administracji popiera, 
ale ma zastrzeżenia do formy rozwiązania umowy 
o pracę? Rząd o masce solidarnościowej zgodził się 
na pierwotny projekt ustawy, w którym ludzi z wielo-
letnim stażem pracy wyrzucano na bruk ze skutkiem 
natychmiastowym. Nie wiem, czy to jest filozofia 
polska, czy europejska, ale coraz częściej spotykana 
w pracach rządu. Wprawdzie pan się asekuruje, że to 
zastrzeżenie zostało wykonane, ale moje pytanie… 
Panie Ministrze, w międzyczasie rząd, i tym razem 
słusznie, wprowadził do kodeksu pracy zasadę, że 
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przed styczniem 2009 r. nie można było zatrudniać 
na stanowisko doradców i asystentów w polskich sa-
morządach? Prosiłbym o odpowiedź.

I trzecie pytanie. Kto nam powie i w jaki sposób 
będzie to monitorowane, ile po pół roku czy po roku 
wyniosły autentyczne oszczędności w samorządach 
ze względu na zwolnienia tych wszystkich, którzy 
zostali wymienieni w projekcie tej ustawy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Pierwsze pytanie, dotyczące liczby zatrudnionych 

osób w administracji centralnej. Takie dane nie były 
zbierane, gdyż nie stanowiły przedmiotu tego pro-
jektu ustawy. Nie ma takich danych zgromadzonych. 
Jeżeli jest takie zainteresowanie, to będą one musia-
ły zostać zebrane przez, jak rozumiem, ewentualnie 
nasze ministerstwo. Ewentualnie można tego doko-
nać w związku z zapytaniem senatorskim, nie ma 
najmniejszego problemu. Ja osobiście nie posiadam 
ani asystenta ani doradcy, nie jest mi to potrzebne 
do szczęścia.

Poprzednio, przed wejściem w życie ustawy – ona 
weszła w życie 1 stycznia 2009 r. – te przepisy nie 
obowiązywały. Ewentualnie tajemnicą poliszynela 
jest, na jakich zasadach osoby takie były zatrudniane. 
Pewnie w konkursach lub na umowy cywilnoprawne. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

przepraszam.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Na trzecie pytanie nie dostałem odpowiedzi. Czy 

państwo będziecie śledzić skalę oszczędności w pol-
skich samorządach?

Żeby drugi raz nie zabierać głosu, prosiłbym, żeby 
odpowiedź dotyczącą liczby pracowników w admini-
stracji rządowej ogólnie, szeroko rozumianej, łącznie 
z jednostkami administracji centralnej, przekazać na 
piśmie.

Senator Jan Rulewski:

Ale pan… Ja pytam, dlaczego państwo nie 
uwzględnili tego, co sami wprowadziliście i co 
wzbudza poklask, również z mojej strony. Dlaczego 
nie zastosowaliście zasady kodeksowej, która jest 
wyższego rzędu niż zasada szczególna? Państwo 
senatorowie argumentujecie, że tamto rozwiązanie 
było rozwiązaniem koalicji PO-PSL, a teraz rządzicie 
państwo. Wprowadziliście kodeksową zasadę co do 
innego terminu w przypadku wypowiedzenia. Nie 
odpowiedział pan na to pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wydaje mi 

się, że na to pytanie odpowiedziałem. Jest to projekt 
poselski, zakładał on tego rodzaju rozwiązanie zmo-
dyfikowane w trakcie prac w parlamencie, w izbie 
niższej parlamentu. Trzeba też pamiętać o tym, że 
ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od podpisania 
przez prezydenta. Tak więc mamy jeszcze dodatkowy 
miesiąc na to, aby przygotować osoby do odejścia 
z pracy, plus te 14 dni…

(Rozmowy na sali)
Jest to rozwiązanie, tak jak powiedziałem, szcze-

gólne w stosunku do rozwiązań kodeksu pracy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 3 py-

tania. 
Pierwsze. Jeżeli będą kłopoty z odpowiedzią w tej 

chwili, tobym prosił, jeśli to możliwe, o odpowiedź 
na piśmie. Ilu asystentów, pełnomocników w tych 
biurach politycznych, jak one się tam nazywają, w mi-
nisterstwach i w organach administracji centralnej 
pracuje? Ilu ich jest tam zatrudnionych? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, co pan powiedział, 
wprowadzając nas w arkana tejże ustawy. Powiedział 
pan, że asystenci i pełnomocnicy zafunkcjonowali…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Doradcy. Asystenci i doradcy.)

…że asystenci i doradcy zafunkcjonowali w sa-
morządach terytorialnych w styczniu 2009 r. Czy 
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co do kwestii prac w ramach rządu nad likwidacją 

tzw. gabinetów politycznych ministerstw czy urzę-
dów centralnych odpowiadam, że nie są prowadzone 
takie prace. A jeśli chodzi o informację pisemną, to 
ją przekażemy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Fantazja ludzka, a także samorządowców nie zna 
granic. Tu nawet spotkaliśmy się już z takim oto 
przypadkiem, że trudno było skonsumować czy też 
wykonać przepisy ustawy dotyczące wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska przez zaniechanie, 
przez obstrukcję. Przeżyliśmy to też, jeśli chodzi np. 
o kwestię eliminacji z rad tych radnych, którzy byli 
po wyrokach, a np. rady nie podejmowały odpowied-
nich uchwał. 

Czy w związku z tym dopuszcza pan minister taki 
oto scenariusz, że marszałek województwa nie zwol-
ni swoich ludzi z gabinetu politycznego, ze swojego 
gabinetu? Dlaczego? Dlatego że nie zmieniono sche-
matu organizacyjnego urzędu. A dlaczego? Dlatego 
że to zmienia zarząd województwa, a takiego przepisu 
przejściowego w ustawie nie ma.

Czy nie uważa pan, że należałoby uzupełnić usta-
wę o przepis przejściowy, który nakaże odpowiednim 
organom w drodze uchwały, tu mówimy o samorzą-
dzie województwa i samorządzie powiatowym, lub 
w drodze zarządzenia zmianę schematu organiza-
cyjnego, co wymusi – poza ustawą – zmianę liczby 
stanowisk, czyli zwolnienie odpowiednich osób?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Ten element nie był analizowany. Jest to pierwsze 

takie pytanie. Oczywiście wymagałoby analizy to, 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Oczywiście, Panie Senatorze. Udzielenie tej infor-
macji będzie wymagało zebrania tych danych.

Co do monitorowania, to jeżeli będzie taka potrze-
ba, po roku obowiązywania ustawy chętnie zapytamy 
samorządy… Jak będą łaskawe nam odpowiedzieć, to 
będziemy mieli tę informację. Teraz nie wszyscy byli 
łaskawi nas poinformować, czy zatrudniają asysten-
tów. Nie ma możliwości nacisku, aby te dane uzyskać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja pamiętam tę ustawę z 2008 r.
(Senator Jan Rulewski: Dziewiątego.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tak, ósmego, a w dziewiątym to ona…)

Ona została uchwalona w 2008 r. Stanowiska 
asystentów i doradców w samorządach to była kon-
sekwencja istnienia takich stanowisk na poziomie 
ministerstw. Przeniesiono to jakby na poziom samo-
rządowy, można powiedzieć, przeniesiono gabinety 
polityczne, choć one nie nazywają się gabinetami 
politycznymi. Ale tak to wyglądało. Przykład został 
wzięty z poziomu ministerstw. 

W związku z tym zadaję panu pytanie: czy w rzą-
dzie są prowadzone jakieś prace nad likwidacją gabi-
netów politycznych ministrów? To jest moje pierwsze 
i w zasadzie jedyne pytanie.

Chciałbym też poprosić o informację, jak wy-
glądają, jak się kształtują te gabinety na poziomie 
ministrów w poszczególnych resortach, ile osób tam 
pracuje. Potem to już sobie policzymy, ile osób łącznie 
pracuje w tych gabinetach politycznych. Wydaje mi 
się, że jeżeli ministerstwo zgadza się na to, że trze-
ba się zabrać za asystentów i doradców, choć mam 
tutaj zastrzeżenia, dlatego że co innego asystent czy 
doradca w mieście, które ma powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców, a co innego i zupełnie inna funk-
cja – pytanie, czy jest taka potrzeba – w samorzą-
dzie znacznie mniejszym, powiatowym, gminnym, 
w gminie wiejskiej… 

Więc mam 1 pytanie i prośbę do pana o taką in-
formację na piśmie, podobnie jak senator Czarnobaj.
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(sekretarz stanu S. Chwałek) (Senator Leszek Czarnobaj: Ale ministerstwo 
udzieli odpowiedzi?)

Tak, oczywiście. Tu jest karność.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja mam 2 kwe-

stie, 2 uwagi, 2 spostrzeżenia.
Pierwsza kwestia jest taka. Już na posiedzeniu 

komisji pan dyrektor powiedział… Pan dzisiaj, Panie 
Ministrze, to powtórzył. To też, jeśli ktoś poszukał in-
formacji choćby w internecie… No, dziwną sytuacją, 
delikatnie rzecz ujmując, jest to, że my jako państwo, 
jako organy państwowe, nawet nie możemy uzyskać 
informacji. Bo niektóre samorządy przekazały takie 
informacje, a niektóre powiedziały, że takich infor-
macji nie przekażą. 

Czy pan minister nie widzi tu konieczności wpro-
wadzenia jakichś zmian? To przecież pewna kwestia 
informacyjna, tu nie chodzi o podanie nazwisk i imion, 
tylko o to, czy zatrudniają, czy nie zatrudniają, ewen-
tualnie o informacje o zarobkach. Kiedy przeglądałem 
informacje, przygotowując się do tej dyskusji, to wi-
działem, że problem gabinetów, tzw. gabinetów po-
litycznych w samorządach, był kwestią wielokrotnie 
podnoszoną przez lokalnych dziennikarzy. I byli tacy 
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci czy starostowie, 
którzy powiedzieli: a ja nie ujawnię tych informacji. No, 
jednak są to pracownicy zatrudnieni w oparciu o ustawę 
o pracownikach samorządowych. A mamy dzisiaj taki 
stan prawny, że nawet się nie możemy dowiedzieć… 
Padła informacja, że 900 osób, 50 milionów…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku… 
Może tak w debacie przekazywać te argumenty, co?)

Chwileczkę. No i możemy sobie tutaj… Pan sena-
tor Florek pewnie powiedział, że dokładamy te 20%, 
więc jakaś liczba nam wychodzi. Moim zdaniem jest 
to poprawny tok rozumowania. Obawiam się tylko, 
że w tych 20%, które nie ujawniło danych, była nad-
reprezentacja, bo faktycznie z tych informacji, które 
się ujawnia, zazwyczaj wynika, że wójtowie, burmi-
strzowie albo nie zatrudniają takich osób, albo – bo 
są też tacy – lecą na maksa.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czy pan senator mógł-
by o coś zapytać?)

I jest pytanie… Pytanie jest takie, Panie 
Senatorze: czy nie widzi pan minister konieczności 
wprowadzenia zmian, aby organy władzy państwo-
wej mogły takie informacje zbierać? Sytuacja, że my 
nie możemy takich informacji dostać, bo samorząd 
może odmówić, moim zdaniem jest…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie może.)

czy rzeczywiście dotychczasowe przepisy zawarte 
w projekcie ustawy załatwiają tę sprawę, mówiąc po-
tocznie. Jeżeli nie, to oczywiście potrzebna by była 
inwencja np. państwa senatorów i uzupełnienie tego 
elementu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, pan senator Czerwiński, tak 

jak widzę, podał już ewentualną ścieżkę docie-
kania, samorządowcom, którzy słuchają, to już 
pan podpowiada, jak ewentualnie należy postąpić. 
Dobrze.

Panie Ministrze, chciałbym dołączyć do pana 
senatora Borusewicza i Czarnobaja. Chodzi o to, 
co pan powiedział… I chciałbym, żeby rozszerzyć 
odpowiedź na piśmie, żebym nie musiał pisać spe-
cjalnego oświadczenia. Chodzi właśnie o to, ilu tych 
doradców i asystentów jest zatrudnionych w mini-
sterstwach i w organach centralnych. Chodzi też 
o to, żeby pan potwierdził jeszcze raz, ilu jest ich 
zatrudnionych w samorządach, czyli czy jest to te 
900 osób. I chciałbym, żeby pan rozszerzył to jesz-
cze o informację na temat wynagrodzeń, żeby pan 
powiedział, jak to wygląda w samorządach, jakie jest 
średnie wynagrodzenie. Rozumiem, że trzeba zebrać 
te informacje i że to troszeczkę potrwa, ale chcieliby-
śmy wiedzieć, jak wygląda średnie wynagrodzenie 
w samorządach, a jak w organach centralnych, czyli 
w ministerstwach, w organach centralnych admini-
stracji. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, rozumiem, że chodzi o pisemne 

informacje, tak?
(Senator Piotr Florek: Tak, o pisemne informacje. 

Pan senator tu mówił...)
Rozumiem. Nie posiadamy wszystkich informa-

cji dotyczących samorządów, ale tak jak powiedzia-
łem, nie wszystkie samorządy odpowiedziały. Nie 
ma też gwarancji, że wszystkie samorządy udzielą 
nam odpowiedzi, ale postaramy się uzyskać te in-
formacje.
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(senator K. Mróz) wewnętrznych zadało samorządom za pośrednictwem 
wojewodów – nie w ramach dostępu do informacji 
publicznej, tylko urzędowo. Niestety w tej sytuacji 
nie ma obowiązku odpowiedzi na wniosek obywatela.

(Rozmowy na sali)
Oczywiście, pod warunkiem że samorząd zde-

cyduje się odpowiedzieć. Jeżeli nie odpowie, można 
oczywiście w trybie administracyjnym dochodzić 
swoich praw do uzyskania tej odpowiedzi. Różnie 
z tym bywa.

(Głos z sali: Posłowie i senatorowie mogą…)
No właśnie, np. senator może oczywiście z takim 

wnioskiem wystąpić. Można powiedzieć, że ta samo-
rządność jest tak duża, że w zasadzie samorząd nie 
musi udzielać takiej informacji rządowi czy mini-
strowi. Być może trzeba by było się zastanowić nad 
wprowadzeniem rozwiązań, które by obligowały do 
informowania o wydatkowaniu pieniędzy publicznych, 
tak żeby mieszkańcy danego terenu wiedzieli, na co 
one są przeznaczane. Być może trzeba by było się nad 
tym zastanowić. Nie wykluczam oczywiście takiego 
rozwiązania. Myślę, że można by pokusić się o dysku-
sję na ten temat w ramach Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Być może na najbliższym 
posiedzeniu zaszczepię stronę samorządową tą ideą.

Co do odpowiedzi na drugie pytanie to wydaje mi 
się, że i pan senator, i wszyscy tu zasiadający mają 
świadomość, że przepisy prawa sobie, a życie sobie, 
i że w każdej sytuacji, nawet w sytuacji, w której na 
stanowisko urzędnicze jest konkurs… Przed wejściem 
w życie dotychczasowej ustawy zdarzały się osoby 
– tak wynika z informacji, które się pojawiały w me-
diach – które były zatrudniane, a pełniły trochę inną 
funkcję niż ta, która w ramach konkursu została im 
powierzona. Czy w tej sytuacji będzie taka możliwość? 
No, zależy to tylko od uczciwości samorządów. Myślę, 
że tego rodzaju nadużywanie przepisów czy ich…

(Senator Krzysztof Mróz: …wykorzystywanie.)
…wykorzystywanie będzie pewnie miało miejsce. 

Tak jak już wszyscy o tym słyszeliśmy, zawsze znaj-
dzie się jakiś przykład negatywnej postawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan jest przedstawicielem rządu 

w komisji stałej…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
W Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.)

Moim zdaniem jest…
(Senator Jan Rulewski: Nie może. Ustawa o pra-

wach obywatelskich…)
(Senator Grażyna Sztark: Nie może. Ustawa o do-

stępie do informacji publicznej…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
To jest pierwsza kwestia.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, będzie pan mógł zadać swoje 

pytanie.
I druga kwestia. Jedną z takich patologii, która 

była… Pewnie zaraz ktoś powie, że podaję metodę, 
jak ominąć tę ustawę. Otóż tę ustawę właśnie jeden 
z samorządów zrealizował… Zaraz zadam panu py-
tanie. Mianowicie chodzi tu o pewnego prezydenta, 
który zatrudniał bez konkursu osoby do tzw. gabinetu 
politycznego. Później była nowelizacja tej ustawy 
z 2008 r. I tam była pewna luka prawna. Nie pamię-
tam, w którym to było roku, chyba…

(Senator Piotr Florek: W 2012 r.)
…3 czy 4 lata temu była nowelizacja tej ustawy…
(Senator Piotr Florek: W 2012 r.)
…słuszna skądinąd, wprowadzająca możliwość 

wewnętrznych przesunięć w urzędzie. Bo do czasu 
tej nowelizacji, jak ktoś został zatrudniony na stano-
wisku, powiedzmy, referenta w wydziale X, to musiał 
tam pracować i nie było możliwości przeniesienia. 
Nawet gdyby chciał się przenieść na to samo stano-
wisko do innego równorzędnego wydziału, musiałby 
być organizowany konkurs. Potem wprowadzono tę 
nowelizację, która dawała możliwość wewnętrznych 
przesunięć bezkonkursowych, no i pewien prezydent 
wymyślił sobie taki sprytny sposób, że zatrudniał 
asystenta, a po pewnym czasie przesuwał go w ra-
mach urzędu, już jako pracownika samorządowego. 
Wykonywał takie przesunięcie wewnętrzne…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
wydaje mi się, że limit 60 sekund został przekro-
czony.)

Już kończę.
…I zatrudniał następnego. To była metoda wpro-

wadzania do urzędu pracowników bez konkursu. Czy 
taka możliwość w świetle przepisów obecnie obowią-
zującej ustawy dalej istnieje? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Senatorze, padły 2 pytania.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Otóż to pierwsze pytanie, pytanie o to, czy jest ko-

nieczność zmiany tych przepisów, ministerstwo spraw 
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(senator G. Sztark) Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Załóżmy, że przekonałyby mnie argumenty za-

warte w tym projekcie poselskim. Podejrzewam, że 
jeżeli rząd to zaakceptował, to znaczy, że podziela 
tę argumentację. W takim razie bardzo proszę pana 
ministra o informację, czy w tej chwili jest przygo-
towany w rządzie projekt, który likwidowałby sta-
nowiska asystentów i doradców w ministerstwach 
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy taki projekt 
jest w planach. Bo być może rzeczywiście argumenty, 
które tutaj dzisiaj słyszeliśmy, są słuszne, te dotyczące 
oszczędności, bezsensu zatrudniania takich ludzi itd. 
Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Ja już odpowiadałem na to pytanie. W tej chwili 

nie trwają prace w ramach rządu nad projektem do-
tyczącym likwidacji gabinetów politycznych w mini-
sterstwach czy urzędach centralnych. Ten temat nie 
był też przedmiotem tego projektu. Wnioskodawcy 
zakreślili zakres w ten sposób, dotyczy to tylko pra-
cowników zatrudnianych w samorządach, a rząd od-
rębnej nowelizacji nie planuje, przynajmniej…

(Senator Barbara Zdrojewska: A dlaczego?)
…w chwili obecnej nie planuje.
(Senator Barbara Zdrojewska: A dlaczego?)
(Senator Leszek Czarnobaj: A po co?)
Ten temat nie był analizowany jako…
(Senator Barbara Zdrojewska: No to wrzucam 

panu taki temat. Proszę bardzo.)
…potrzebny…
(Senator Grażyna Sztark: To jest projekt posel-

ski…)
Pani senator, państwo senatorowie macie inicjaty-

wę, zawsze można taki projekt przedłożyć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku, ja troszeczkę ad vocem do słów 

pani senator Sztark, dlatego że… Proszę tutaj nie…
(Senator Jan Rulewski: W pytaniach nie można.)

Tak, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

Mam pytanie do pana: czy pan ten projekt prezen-
tował na posiedzeniu tej komisji, a jeśli tak, to jaka 
była opinia samorządu? Czy ona była odmienna od 
tego, co tu czytamy? Bo mamy dosyć jasną i klarow-
ną odpowiedź przedstawicieli wójtów, burmistrzów 
i prezydentów.

I jeszcze jedno. Mówi pan, że to jest projekt…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
…poselski.)

…poselski. No, wszystkie te projekty są posel-
skie. Mam takie pytanie: jakie jest w zasadzie jego 
uzasadnienie? Czy pan pozostaje przy tej informacji 
i tym przekazie, że chodzi o zaoszczędzenie tych 40 
czy 50 milionów? Czy to jest jedyne uzasadnienie, 
które zostało zaprezentowane w tym niby-projekcie 
ustawy o samorządzie?

I chciałabym… Tutaj trochę zabrzmiało, Panie 
Senatorze – kieruję te słowa do pana senatora Mroza… 
Można wszystkie informacje uzyskać z samorządu 
w trybie dostępu do informacji publicznej i można 
osobiście pomóc rządowi, zwrócić się do tych samo-
rządów i wówczas przekazać. A to trochę zabrzmiało 
jak ostrzeżenie do samorządów ze strony pana mi-
nistra, bo faktycznie samorządy jeszcze kawałek tej 
niezależności mają… Pytanie: czy już powinny się 
obawiać? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, odpowiadając na takie długie, czę-

ściowe pytanie… Padło pytanie ze strony pana sena-
tora Mroza, odpowiedziałem na nie. Nie zamierzam 
straszyć samorządów. Przekazałem tylko informację, 
że ten wątek zostanie ewentualnie poruszony przeze 
mnie w komisji wspólnej. Zapytamy samorządy, co 
w tej sprawie, jakie mają stanowisko co do takiego 
pomysłu.

Co do konsultowania przedmiotowego projektu 
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, to przypominam, że projekty po-
selskie nie podlegają opiniowaniu przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Temu 
opiniowaniu podlegają przedłożenia rządowe. 
Niemniej jednak w ramach komisji wspólnej na jed-
nym z posiedzeń krótka dyskusja na ten temat miała 
miejsce, no ale formalnego stanowiska komisji wspól-
nej z powodów oczywistych nie ma.
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(senator K. Mróz) Panie Marszałku, Panie Senatorze! Jeżeli dotych-
czasowy pełnomocnik był zatrudniony właśnie na 
takich zasadach, no to w tej formie nie może pozostać 
pełnomocnikiem. A jeżeli pełnomocnikiem był urzęd-
nik zatrudniony na podstawie ustawy o pracownikach 
samorządowych, to pozostaje tym pełnomocnikiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja chciałabym poprosić, Panie Ministrze o odpo-
wiedź, ilu w pańskim ministerstwie… Bo pan odpo-
wiadał, że pan nie ma asystentów. Ale ilu doradców 
i asystentów jest zatrudnionych w pańskim minister-
stwie? W jakim wieku są te osoby? I jaki jest przekrój 
zarobków tych osób? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Panie Marszałku! Pani Senator! W Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma osób 
zatrudnionych na stanowiskach asystentów i dorad-
ców, jest tylko 1 pracownik gabinetu politycznego, 
dyrektor. Co do wieku, ciężko mi jest w tej chwili 
powiedzieć, ten wątek nie był przeze mnie analizo-
wany. Nie mam też niestety wiedzy co do zarobków 
tej osoby. Jeżeli jest to przedmiotem zainteresowania, 
to oczywiście będziemy mogli odpowiedzieć.

(Senator Barbara Zdrojewska: To proszę o odpo-
wiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.)

Dobrze.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Krótkie pyta-

nie. Państwo, jak rozumiem, pytaliście samorządy, 
ile jest stanowisk, ilu doradców i asystentów, jakie są 
stawki, pomnożyliście to i wyszło, że to jest 41 mi-
lionów zł. 

A czy w tym pytaniu, które państwo posłaliście 
do samorządów, pytaliście, czy wójt, burmistrz, pre-
zydent zwolnią wspomniane osoby po wejściu tejże 
ustawy w życie, czy tego pytania nie było?

…insynuować także i mnie, że chcemy straszyć 
samorządy. Ja wyraziłem zdziwienie, że dzisiaj nie 
ma przepisów, które obligują samorządy do przekaza-
nia informacji. Przekazywanie informacji to nie jest 
żadna represja, Pani Senator, już nie przesadzajmy, 
nie straszmy tych samorządów nie wiadomo czym. 
Ja uważam, że jeżeli minister prosi o jakąś informa-
cję i nie może uzyskać odpowiedzi, no to jest jakaś 
luka w przepisach prawnych. Ale to nie jest żadne 
straszenie samorządów. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: A już jesteśmy w de-
bacie, Panie Marszałku?)

(Senator Jan Rulewski: Sprostowanie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Debata już jest?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, dla pewności. Ten przepis doty-

czy doradców i asystentów. Czy to oznacza, że sa-
morządy w dalszym ciągu będą mogły zatrudniać 
pełnomocników?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Pełnomocnikiem 

może być urzędnik zatrudniony w urzędzie. Nie musi 
to być osoba z zewnątrz.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale czy może 
być?)

Dostępną formą w tej sytuacji jest umowa cywil-
noprawna.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam. To, 

jak rozumiem, na umowę o pracę nie może być?)
Nie.
(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli miałem ra-

cję?)
Taka osoba może zostać zatrudniona jako urzęd-

nik i otrzymać dodatkowo funkcję pełnomocnika.
(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem. Bo 

tutaj powstała, Panie Ministrze, w pytaniach do spra-
wozdawców taka kontrowersja, że prezydent mojego 
miasta interpretuje tę ustawę tak, że niestety nie może 
na dotychczasowych zasadach zatrudniać pełnomoc-
nika. I okazuje, że nie może, bo taka osoba musiałaby 
przejść na umowę-zlecenie.)
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uważam, że ingerencja ustawowa, w tym działania 
posłów, są naruszeniem samorządności.

Dalej, uważam – przepraszam za dość ostre okre-
ślenie – że rząd, który mieni się rządem prozwiąz-
kowym, na pewno propracowniczym, i dał temu 
przykład, tym razem dokonał aktu zdrady. Zdrada 
polega, Panie Senatorze Mróz, na tym, że rząd po-
rzucił interesy czy też ich… interesy pracowników 
na rzecz kontraktu politycznego z partią Kukiza. Dał 
tutaj wyraz…

(Senator Krzysztof Mróz: Kukiz nie jest partią, od 
tego trzeba zacząć.)

Jest partią w rozumieniu działalności… 
Stowarzyszeniem na pewno nie jest, bo stowarzy-
szenia w Sejmie nie zasiadają.

(Senator Krzysztof Mróz: Jest komitetem wybor-
czym.)

Jest komitetem… Dobrze, jest klubem parlamen-
tarnym o charakterze, powiedzmy, stowarzyszenio-
wym.

I rząd właśnie zawarł porozumienie z klubem 
parlamentarnym kosztem interesów pracowników. 
Interesy pracowników zostały naruszone w ten spo-
sób, że rząd, mając świadomość tego – co wyraził 
w opinii – że oni są krzywdzeni, w sumie poparł tę 
ustawę. Poparł ustawę w momencie, gdy był w niej 
zapis, że następnego dnia po wejściu w życie usta-
wy ci pracownicy pójdą na bruk, i ci z miesięcznym 
okresem zatrudnienia, i ci z prawie 9-letnim okresem 
zatrudnienia. I to jest zdrada interesu, choć ratio legis 
tej ustawy nie podlega dyskusji. Tak ustawa prze-
widywała, ale rząd zapomniał, że w międzyczasie, 
od czasu tego ruchu społecznego zainteresowania 
się losem pracowników, zmienił zasady zwalnia-
nia pracowników zatrudnionych na czas określony. 
I przypominam, że minimalny… Panie Senatorze, 
dziękuję za te gesty, ale proszę zajrzeć do kodeksu 
pracy, w którym się mówi, że w przypadku zatrud-
nienia do pół roku obowiązuje okres wypowiedzenia 
14 dni, a powyżej pół roku ten okres wynosi już mie-
siąc, a można przyjąć, że wśród tej grupy pracow-
ników są pracownicy z większym stażem i wtedy 
ten okres wynosi 3 miesiące, i to jest słuszne. To też 
zresztą wynika z tej brzydkiej Europy, która chroni 
stabilność zatrudnienia pracowników. Oczywiście 
jest to pakt z Kukizem, bo intencja jest taka, że partie 
sobie budują zaplecze polityczne czy wspierają się 
pieniędzmi w tym przypadku mieszkańców, praw-
da, czyli z ich podatków. Otóż nie jest to do końca 
prawda… Prawdopodobnie… Nie wykluczam, że są 
takie przypadki, może jest ich nawet dużo, chociaż 
ich liczba wskazuje, że ta instytucja nie cieszy się taką 
popularnością, dlatego że zapomina się na tej sali, 
że samorządy są w dużej mierze – choć nie jestem 
w stanie powiedzieć… – apolityczne. To są władze, 
które są… instytucje, a przynajmniej organy wybrane 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Takiego pytania 
nie było, gdyż wnioskodawcy, którzy prosili o zbada-
nie tej sprawy, też o to nie pytali. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Dziękuję bardzo.)

Informuję, że pan minister, przedstawiciel rządu, 
zobowiązał się do udzielenia pisemnych odpowiedzi 
na pytania zadane przez panią senator Zdrojewską 
oraz panów senatorów Czarnobaja, Borusewicza 
i Florka.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Nie mam nic większego i bardziej znaczącego do 

powiedzenia niż to, co już gdzieś tam powiedział 
pan senator Florek, jako że, tak powiem, gramy na 
tych samych logicznych i prawnych przesłankach, 
składając poprawki. Wydaje mi się, że z perspektywy 
dobrej zmiany nie jest dobrym rozwiązaniem fakt, że 
czy to grupa posłów… ale jednakże przy poparciu 
rządu, o czym świadczy jego opinia, ingeruje w sa-
morządność, w samorządy terytorialne. Już tu padały 
argumenty, że to jest forma niedopuszczalna. Ale 
ona jest częściowo usprawiedliwiona, bo skoro usta-
wą ograniczono czy wprowadzono instytucję, no to 
myślę, że najlepiej ustawą to wyprowadzić. I to tylko 
takie uzasadnienie.

Ale przypominam… Tu zwłaszcza kolega pytał, 
jaka jest różnica między gabinetami politycznymi 
w rządzie i gabinetami w samorządzie lub też – pre-
cyzyjnie – zatrudnianiem doradców i asystentów. To 
jest taka różnica, że rząd pracuje na podstawie ustaw 
i planów finansowych opracowywanych w zakresie 
etatów i dopuszczanych przez Ministerstwo Finansów, 
szerzej właściwie poprzez ustawę budżetową, której 
towarzyszy tzw. etatyzacja. Tego w samorządach nie 
ma, bo samorządy to są instytucje, które działają na 
własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, które 
podlegają tylko ustawom, względnie zadaniom, które 
do nich należą. I to jest zasadnicza różnica. Dlatego 
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(senator J. Rulewski) to już skrajne wyjście, z tytułu oszczędności zorgani-
zować jakąś imprezę, która będzie cieszyła się uzna-
niem mieszkańców danej jednostki samorządowej. 
Nie ma tu żadnych oszczędności. Samorząd jest zbyt 
chytry, zbyt przebiegły i zbyt konsekwentny, żeby 
pieniądze, które wypracował, które mu przeznaczono, 
oddać komukolwiek, w szczególności żeby one zale-
gały w budżecie jako rezerwa czy jako oszczędność.

Dlatego, Szanowna Izbo, namawiam do pewnego 
porozumienia, o czym pan Florek zaczął mówić, ja 
jestem w tej sprawie może bardziej konsekwentny: nie 
róbmy tej zawieruchy. Jeśli już się godzimy, a jest co 
do tego zgoda, że te tzw. gabinety czy też ci doradcy 
nie mają istnieć, to niech to się stanie z początkiem 
nowej kadencji. To po pierwsze. Po drugie, zacho-
wajmy prawo tych ludzi do stabilności zawodowej, 
a samorządom pozwólmy, przypominam jeszcze raz, 
funkcjonować według przyjętych u nich planów pra-
cy, działania. Po trzecie, zachowajmy, choć może to 
już potem, prawo do nieingerencji w struktury we-
wnętrzne samorządów, w to, kto, ilu pracowników itd. 
I po czwarte, nie twórzmy podstaw do tego, żeby ob-
chodzić tę ustawę. Tu o kilku sytuacjach wspomniano. 
Pan senator Czerwiński wykazał się przenikliwością, 
ale zapomniał, że można zatrudnić np. firmę dorad-
czą, w której – jak już ktoś będzie złośliwy, w co nie 
wierzę – będzie pracował na zasadzie pracy zleconej 
ten zwolniony asystent bądź doradca. Ten doradca 
może też pracować, co jest nawet korzystne dla bu-
dżetu gminy, na podstawie umowy o dzieło. Przez 
rok idzie to jakoś przebyć.

Stąd ta prośba. Skoro komisja miała wątpliwości, 
a widzę, że sporo ich miała, to może te poprawki, 
które zainicjował pan senator Florek, a którym ja na-
daję jeszcze bardziej konsekwentną formułę, pomogą 
wyjść z tej opresji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Prawda jest taka, że większość Polaków ogląda 

telewizję albo w jakiś inny sposób oddaje się rozryw-
ce lub kulturze, więc ja też zacznę w sposób lekki. 
Przypomnę pewną scenkę z kabaretu „Pod Egidą”, 
która pojawiła się w polskim kabarecie w 1981 r. W tej 
scence Fronczewski i Jan Pietrzak grali w szachy, 
rozdając różne funkcje rządowe. Konik to jest ten 
minister, coś tam to jakieś samochody, fabryka… 
I tak się dzielili. W pewnym momencie Fronczewski 
stwierdził, że wygrał partię, i dał Pietrzakowi furę, 
grając w szachy. Fura – powiem, bo może ktoś nie wie 

w drodze wyborów bezpośrednich, jeśli to jest wójt 
lub prezydent miasta, ale czasem… często utworzone 
są komitety mieszkańców. I z racji stawiania tego na 
jednej jakby fali – to wynika z braku wiedzy, jak pan 
to nazywa, nie partii Kukiza, ale klubu działającego 
bardzo partyjnie – przyjęliście państwo i rząd złe 
określenie. I co w tej sytuacji robić? No, po pierwsze, 
nie róbmy zawieruchy. Wybory samorządowe – na 
razie wszystko na to wskazuje – będą za rok.

(Senator Krzysztof Mróz: Jedenastego.)
I teraz w imię kontraktu politycznego wyrzucajmy 

tych ludzi z pracy. Wyrzucajmy, Panie Ministrze… 
Pan ma dużo racji, gdy mówi pan, że to nie są 2 ty-
godnie, to jest więcej, bo ustawa wchodzi w życie 
za miesiąc. Tak, Panie Ministrze, ale w przypadku 
zwolnienia do urzędu pracy idzie się dopiero wtedy, 
gdy się dostanie kwit. Nie sądzę, że żonę czy dzieci 
tego pracownika pocieszy fakt, że nie zostanie zwol-
niony za 2 tygodnie, tylko za 1,5 miesiąca. Tak czy 
inaczej ochrona stosunku pracy, który nawiązałeś, 
który masz, zostanie bardzo naruszona w kategoriach 
etycznych i moralnych.

Po pierwsze, zawierucha. Uważam, że nie ma 
przyczyn, które by uzasadniały wykonanie tej usta-
wy natychmiast.

Drugie zagadnienie. Nie wiem, pan senator, choć 
nie adresuję tego do pana, każdy z nas, może z wyjąt-
kiem mnie, pełnił jakieś funkcje zarządzające i wie, 
że pracę się organizuje, rozdziela nie tylko na jutro, 
ale czasem na długi okres. Proszę sobie teraz wyobra-
zić sytuację np. doradcy we Wrocławiu. Jak rozu-
miem, może to być ktoś, kto doradza prezydentowi np. 
w sprawie jakiegoś ruchu muzycznego. Tymczasem 
on ma opuścić to stanowisko pracy natychmiast, po-
wiedzmy, z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Jak 
ten samorząd ma sobie organizować pracę, jeśli my 
tak ingerujemy? Gdybyśmy tu przygotowali ustawę, 
na mocy której pańskiego asystenta, Panie Senatorze 
Mróz, zwalniamy za 2 tygodnie, to nie wiem, czy 
pan by się tak uśmiechał, jak pan w tej chwili się 
uśmiecha. Jak zorganizowałby pan sobie pracę np. 
bez prawnika? To druga sprawa.

Trzecie zagadnienie to jest zagadnienie często tu 
podkreślane. Rząd, jak widzę, to przejął, ale na szczę-
ście rząd nie jest autorem. Mówi się o oszczędno-
ściach. No jakie oszczędności? Sądzicie, że samorząd 
pieniądze wypracowane w wyniku tej gilotynowej 
ustawy odda mieszkańcom, zmniejszy podatek? Albo 
przeznaczy na podwyżki dla pracowników tam, gdzie 
te wynagrodzenia nie są duże… Po prostu zmieni 
uchwałę rady, będzie mowa o zachowaniu wydatków 
i o podwyżkach dla pracowników. Dalej. Może te 
pieniądze wydać na inne cele, bo samorząd sam się 
rządzi, tak że tych oszczędności nie będzie. Może też, 
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(senator J. Wcisła) ustawy. Wszystkie one są moim zdaniem niepraw-
dziwe. Argument pierwszy: doradcy i asystenci za-
trudniani są w trybie bezkonkursowym. Otóż ten 
argument mógłbym uznać za mający jakąś wartość, 
ale w ustach senatorów PiS brzmi on tak samo wiary-
godnie, jak teorie faryzeuszy u początków naszej ery.

(Rozmowy na sali)
Przecież nie ma w Polsce partii, która bardziej niż 

Prawo i Sprawiedliwość nie wyprowadziłaby konkur-
sów jako zasady zatrudniania osób… 

(Senator Grażyna Sztark: Z urzędu.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Pracowników.)
…pracowników w służbach cywilnych. To wy 

uważacie, że konkursy nie są ważne, że ważniejsza 
jest opinia ministra czy kogoś, kto już jest zatrudnio-
ny. I tak budujecie kadry rządowe.

Co to znaczy? Że jak minister zatrudnia doradcę 
czy asystenta bez konkursu, to jest cacy, a jak woje-
woda, to jest be.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jak wojewoda, to 
też jest cacy.)

(Głosy z sali: Marszałek.)
Tak.
Uważanie, że nagminne omijanie konkursów na 

stanowiska kierownicze w państwowej służbie cy-
wilnej jest dobre, a w samorządach jest złe, to czysta 
hipokryzja.

Drugi argument. Doradcy i asystenci tworzą 
w samorządach gminnych gabinety polityczne. Nie 
wiem, co dla samorządowców znaczy słowo „poli-
tyczny”. Ale sięgnijmy do najgłębszych źródeł, czyli 
do Arystotelesa. Co to jest polityka? Jest to sztuka 
rządzenia. Panowie Senatorowie i Panie Senator, poli-
tykiem jest praktycznie każdy pracownik samorządu, 
a już każdy zatrudniony na stanowisku kierowni-
czym. Bardziej politykiem jest naczelnik, kierownik 
wydziału niż asystent i doradca, który – jak sama 
nazwa mówi – może doradzać, asystować, ale rzadko 
kiedy może podejmować decyzje.

W Elblągu w ostatnim czasie prezydent zatrud-
nił doradcę. Zatrudnił go dlatego, że chciał, aby sa-
morząd został przygotowany do wdrożenia reformy 
oświatowej, która tak była wprowadzana, że samo-
rządy nie mogły się do niej normalnie przygotować. 
I ta osoba, która została zatrudniona jako doradca, 
były wiceminister, w ogóle nie była zainteresowana 
pracą na dłużej w samorządzie, więc jej ta funkcja 
odpowiadała i prezydentowi, samorządowi ta funkcja 
odpowiadała, bo ta osoba miała zrobić swoją robo-
tę i odejść. Znakomita formuła rozwiązania takiego 
problemu. I takich problemów w samorządach jest 
mnóstwo. Kiedy słyszę tutaj, że wielu dzisiejszych 
senatorów to byli samorządowcy, to się dziwię, że 
wy tych argumentów nie widzicie.

Trzeci argument, powtarzany na posiedzeniu ko-
misji, tutaj już może trochę rzadziej. Doradcy nie 

– to jest pojęcie z oczka karcianego. Pietrzak zapytał: 
w co pan gra – w szachy czy w domino? Fronczewski 
mu odpowiedział: ja gram w to, w co wygrywam.

Proszę państwa, kiedy czytam projekt ustawy 
o samorządach, słucham uzasadnień senatorów, to 
mam wrażenie, że tu nie chodzi o żadne zasady, tylko 
chodzi o to, żeby ograć samorządy, obojętnie w co: 
w domino, w szachy, w oczko, żeby tylko była nasza 
wygrana. Gdyby chodziło o zasady, projektodawcy 
ustawy i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości dążyli-
by do wykazania, że funkcje asystenta i doradcy same 
w sobie są złe, są złem wcielonym i trzeba je wszędzie 
zlikwidować albo zmienić ich status prawny. A jaką 
mamy rzeczywistość? Proponujecie likwidację tych 
stanowisk w samorządach, zostawiając je w niena-
ruszonym stanie w administracji rządowej. Doradca 
zatrudniony bez konkursu, bez wykazanej kwalifika-
cji, z ogromną, ponoć, pensją u ministra i wojewody 
to jest wcielone dobro, a w samorządzie – synonim 
politycznego wyuzdania i marnowania społecznych 
pieniędzy. 

Na coś takiego nie można się zgodzić, bo jeśli 
chcemy stosować prawo, to pamiętajmy, że jedna 
z podstawowych zasad prawnych mówi o tym, że 
prawo powinno być powszechne. A mi przychodzi na 
myśl, kiedy myślę o tym zastosowaniu prawa, taka 
zasada, że co wolno ministrowi i wojewodzie, to nie 
wolno…

(Głos z sali: …samemu.)
…wójtowi.
(Senator Jan Rulewski: … tobie smrodzie.)
Na to nie może być zgody. Jeżeli chcecie zlikwi-

dować stanowiska doradców i asystentów, to zlikwi-
dujcie wszystkie te stanowiska.

Pan minister mówił tutaj, że nie było takiego 
zapotrzebowania, nikt o to nie pytał, i on nie po-
trafi odpowiedzieć, ilu asystentów i doradców jest 
zatrudnionych w sferze rządowej. Ja też nie potrafię. 
Ale słuchając tutaj państwa, przejrzałem internet. 
Ta ustawa krąży… Piszą o niej polskie media i jedna 
z gazet podała, że w Polsce w gabinetach politycz-
nych, głównie na stanowiskach asystentów i dorad-
ców, zatrudnionych jest około 10 tysięcy ludzi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tylko?)
Jeżeli odejmiemy… Załóżmy, że te samorządy, 

które zatrudniają więcej doradców, nie odpowiedzia-
ły, i że zatrudnionych przez samorządy jest 1 tysiąc 
500 osób, to 8,5 tysiąca osób jest zatrudnionych w sfe-
rze rządowej, łącznie z wojewodami.

(Senator Grażyna Sztark: To jest skandal. To jest 
skandal.)

O takiej skali problemu mówimy tutaj dzisiaj.
Chciałbym też powiedzieć parę słów o argumen-

tach, których używacie tutaj w obronie tego projektu 
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(senator J. Wcisła) powiem o tym, co prawdopodobnie leży u podstaw 
tego projektu ustawy. Bo na pewno nie można po-
wiedzieć, że u tych podstaw leży jakaś logika, jakaś 
dbałość o państwo lub inne rzeczy, które państwo 
wymyślacie, podając przykłady. 2 tysiące 500 gmin 
i ponad 300 powiatów, województwa… Robi się 
z tego ok. 3 tysięcy jednostek, a państwo znajdujecie 
1 przykład tego, że ktoś coś złego zrobił, i mówicie, 
że w związku z tym trzeba to zmienić. To jest tak, 
jak z tą kampanią reklamową odnośnie do sądów. 
Znaleźliście 1 sędziego, który zresztą od 11 lat nie 
pracuje w sądach, i na tej podstawie mówicie, jak 
sądy działają.

To, co dotyczy projektu tej ustawy z inicjatywy 
Kukiz’15… Ja rozumiem, że oni mogą taki projekt 
zgłaszać. Nie wiem, czy ktokolwiek z nich pracował 
w samorządzie, czy ktokolwiek w Kukiz’15 rozumie 
ideę samorządności. Wielu senatorów i posłów Prawa 
i Sprawiedliwości to są ludzie, którzy przepracowali 
lata w polskich samorządach. Kiedy przez 20 lat pra-
cowałem w polskich samorządach… Przepraszam, ale 
zacytuję, cośmy wtedy mówili: mądrale w polskim 
Sejmie lub Senacie wymyślają głupoty. I to jest wła-
śnie przykład, Szanowni Państwo, takiej głupoty. On 
jest potrzebny do tego, jak powiedział pan senator 
Wcisła… Państwo tak kochacie samorządy i tak lu-
bicie samorządność – użyję tutaj takiego potocznego 
określenia – jak mój pies kocha kota sąsiada. Wy tak 
kochacie te samorządy, że tworzycie taką atmosfe-
rę przyjaźni… To, że ograniczyliście uprawnienia 
samorządów w zakresie oświaty – teraz to kurator 
będzie opiniował projekt konsultacyjny – wynika 
właśnie z tej przyjaźni, Kochani Senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości. To, że ograniczyliście wpływ sa-
morządów na wydatki związane z wojewódzkim fun-
duszem ochrony środowiska, też wynika z tej waszej 
troski o samorząd i obywatela. I tak można mnożyć 
i mnożyć te przykłady. Państwo chcecie tworzyć pań-
stwo centralistyczne, zarządzane z Warszawy, i jesz-
cze dyktować, ile pań sprzątaczek, ile osób obsługi, 
asystentów itd. ma pracować w każdej gminie. Jeżeli 
ktoś pracował w porządnej gminie albo w porządnej 
jednostce samorządu terytorialnego jako organ wyko-
nawczy, czyli wójt, burmistrz czy starosta, to umawiał 
się z radą w sposób następujący: kochani radni, ja 
chcę 8% z naszego budżetu przeznaczać na admi-
nistrację, obsługę całej jednostki danego samorządu 
terytorialnego. A rada mówiła: okej, bardzo proszę, 
tyle dajemy. Przecież państwo tworzycie kompletną 
fikcję… Podejrzewam, że jest tak, że Kukiz’15 jako 
antysystemowe ugrupowanie przyszło do ugrupo-
wania tak kochającego polskie samorządy i powie-
działo tak: zróbmy deal – my potrzebujemy sukcesu, 
my zlikwidujemy asystentów w samorządach, a wy 
w zamian za to poprzecie weto w stosunku do weta 
pana prezydenta… Albo były inne deale. No, ja przez 

dość, że są niekompetentni, to jeszcze bardzo dużo 
zarabiają. Otóż, biorąc pod uwagę dane podawane 
przez przedstawiciela rządu, dotyczące tego, że w po-
nad 2,5 tysiącach samorządów pracuje 900 doradców 
i asystentów, a na ich płace wydaje się rocznie około 
40 milionów zł, proste wyliczenie wykazuje, że prze-
ciętny doradca czy asystent zarabia 3 tysiące 700 zł 
brutto. Ależ komin płacowy. Myślę, że senatorowie, 
którzy tutaj epatowali przykładami, że doradcy za-
rabiają po 6–7 tysięcy zł miesięcznie, to oni chyba 
trafili na tych wszystkich doradców, którzy zarabiają 
kwotę 7 tysięcy miesięcznie, bo reszta w takim razie 
musiałaby zarabiać po 2 tysiące zł.

Reasumując… Ustawa w tej postaci nie likwidu-
je żadnego zła, bo tak naprawdę żadnego zła w tej 
ustawie nie ma. I nie zaoszczędzi żadnych pieniędzy 
w kasie samorządów, bo gdybyście się pofatygowali 
i nie robili tego w projekcie poselskim, tylko w nor-
malnym, który wymaga konsultacji, to samorządow-
cy, wójtowie, prezydenci by wam powiedzieli, dlacze-
go zatrudniają tych ludzi jako doradców i asystentów. 
I oni będą ich zatrudniali. Nie dlatego, żeby wykiwać 
państwo, ale dlatego, że ci ludzie są samorządom 
potrzebni. Samorząd to jest ostatni organ, w któ-
rym można bez kontroli społeczeństwa zatrudniać 
Misiewiczów i nic od nich nie wymagać.

Ta ustawa – i myślę, że taki jest cel tej ustawy – 
robi zły klimat wokół samorządów. Myślę, że PiS wła-
śnie o to chodzi. Była jedna próba stworzenia złego 
klimatu wokół samorządów za pomocą ograniczenia 
kadencyjności do 2 kadencji. Tu mamy do czynienia 
z tym samym zjawiskiem. Krzyczeliście, że trzeba 
ograniczyć kadencje samorządowców, bo oni potem 
osadzają swoich wujków, znajomych i kolesiów. Ale 
już nie mówiliście o tym, że ta zasada ma dotyczyć np. 
parlamentarzystów. Dlaczego? Bo to o was chodzi? 
Jak zasada, to zasada.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę. Tę ustawę należy traktować jako ele-

ment czarnego PR wokół samorządów i jako element 
de facto kampanii wyborczej. Wracając do początko-
wego przykładu… To już ostatnie zdanie. PiS razem 
z Kukiz’15 rozkładają przed Polakami szachownicę, by 
rozegrać ją tak, że samorządy dostaną furę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zmienię kolejność… Nawiązując do tego, co 

powiedział mój szanowny kolega, senator Wcisła, 
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(senator L. Czarnobaj) (Senator Mieczysław Augustyn: Jak Misiewicz.)
Już nie będę mówił o nazwiskach… Już go nie 

widać, może więc chłopak już poszedł do porządnej 
pracy.

W związku z tym wszystkim chciałbym, żeby 
ta zasada dotyczyła przede wszystkim administracji 
rządowej. Ale jak już zrobimy to wszystkim, w tym 
w administracji rządowej, to zróbmy i w samorzą-
dowej. A każdy samorządowiec, Szanowni Państwo, 
znajdzie spokojną drogę wyjścia, bo rady gminy, rady 
powiatu, samorządy, sejmiki województw… Również 
sejmik podkarpacki zrobi to tak, że nie zwolni niko-
go z obecnie pracujących, choćby był na stanowisku 
doradcy czy asystenta.

Chciałbym jeszcze raz powiedzieć: Kochani, wy-
każcie trochę mądrości i trochę miłości do polskich 
samorządów, obdarzcie je zaufaniem, a zobaczycie, 
że dopiero Polska współrządzona przez administra-
cję rządową i samorządową daje efekty. Rządzenie 
z Warszawy, zarządzanie z Warszawy, jak pokazały 
ostatnie problemy związane z wichurami, kończy się 
zawsze tragicznie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja poproszę, żeby mnie już nie zapisywać do gło-
su po panu senatorze Czarnobaju, bo po nim nie ma 
się szans z wystąpieniem. I to naprawdę trudna rola 
skupić wtedy uwagę.

Ale postaram się mówić krótko.
Szanowni Państwo, ja pewnie nie zabierałabym 

głosu – zadawałam tylko pytania panu ministrowi – 
gdyby do wypowiedzi nie sprowokował mnie jeden 
z senatorów, mówiąc o tym, że my wypowiadamy 
się dlatego, że w 2008 r. Platforma z PSL zrobiły 
ustawę i przez to są ci asystenci, że my tego bronimy 
itd. Nie, ja myślę, że ja byłabym skłonna zagłosować 
za dobrą ustawą, która likwidowałaby te funkcje, 
ale pod warunkiem że nie mielibyśmy do czynienia 
z taką hipokryzją, z jaką tutaj mamy do czynienia. 
Ta hipokryzja polega na tym, że likwidujemy te etaty 
w samorządach, a nie likwidujemy ich w minister-
stwach. Zagłosowałabym za taką ustawą, ale muszę 
też powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili. Skoro 
państwo mówicie, że my tutaj wypowiadamy się po-
litycznie, no to ja też pozwolę sobie na polityczny 
komentarz. Nie będę za bardzo wymieniać po nazwi-

te 2 lata poznałem to wasze prostolinijne, dobrotliwe 
postępowanie w polskiej polityce. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć tak. Dlatego 
pytałem pana ministra i zapytam o to za rok – mam 
nadzieję, że nie zapomnę – ile autentycznie wyniesie 
oszczędność… I chcę państwu powiedzieć, że samo-
rządowcy was wyśmieją. A ja będę głosił wszem i wo-
bec, że niejako obiema rękami głosowałem przeciw 
głupocie i przeciw projektom ustaw, które nie mają 
nic wspólnego z racjonalizacją zatrudnienia, z racjo-
nalizacją wydatków itd., itd. Ale jeżeli już chcemy 
pójść tą drogą i włączyć wszystkich, to jest to, o czym 
mówił senator Wcisła – i musimy to powtarzać, każdy 
z nas powinien to wam powtarzać… Bo jak chcemy 
kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów, to 
się idzie do tej kadencyjności, ale jak chodzi o posła 
czy senatora, to nie, nie, my jesteśmy z innej gliny! 
No przecież jak takiego mądrego senatora byśmy po 
2 kadencjach… Przecież Polska by się zawaliła, jeśli 
senatorowie z PiS po 2 kadencjach musieliby odejść!

(Senator Waldemar Kraska: Z Platformy też.)
Oni by odeszli bez wyborów.
I to jest ta wasza kochana mentalność, która prze-

jawia się w miłości i trosce o polskie samorządy. 
A oprócz tego wy chcecie stosować tę starą, dobrą za-
sadę… No, pięknie powiedział senator Wcisła o tym 
graniu w szachy, w oczko czy tam w cokolwiek inne-
go. Wy tak właśnie gracie z polskim społeczeństwem 
w każdej dziedzinie. A więc najlepiej podzielić tych, 
którzy pracują w samorządach. Bo jaka jest ta zasa-
da? Jak się podzieli, to się lepiej rządzi. A to, że nie 
będzie to miało żadnego efektu, i to, że ludzie nadal 
będą psioczyć i mówić, że Senat i Sejm wymyślają 
największe głupoty świata, które nie mają nic wspól-
nego z rzeczywistością, mądrością, dbaniem o budżet 
państwa itd., itd. … Ale przecież to i tak nam nie 
zaszkodzi. Przecież i tak mamy najniższe notowania 
w społeczeństwie, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. 
A więc czy mamy 30%, czy będziemy mieli 25%, to 
wam i tak jest wszystko jedno. Możemy mieć i 10%, 
a i tak ktoś wygrywa i rządzi.

Ale jeżeli naprawdę chce się robić rzeczy, które 
mają jakikolwiek sens, to – tu szczególnie apeluję do 
posłów i senatorów, którzy przez ileś lat mieli coś 
wspólnego z samorządami – nie wystawiajmy się 
na śmieszność z powodu ustaw, które są nielogiczne 
itd., itd. Mam nadzieję, że wkrótce powstanie pro-
jekt ustawy – i mam nadzieję, że będzie to projekt 
rządowy, Panie Ministrze – naprawdę likwidującej 
to, co jest szkodliwe dla Polski: gabinety polityczne 
w administracji rządowej. Dlatego że tu dobiera się 
ludzi nie według kompetencji, ale tak: bierny, mierny, 
ale wierny, służy dobrze, więc go do administracji 
rządowej!
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(senator B. Zdrojewska) I powiem jeszcze, że tak też wyglądało to poprzed-
nio. Nie mówię, że tak jest tylko teraz. No, może jest 
więcej tych patologii, o których się dowiedzieliśmy…

(Poruszenie na sali)
Nie no, naprawdę. Te sytuacje z panem dorad-

cą Misiewiczem czy z tym młodym człowiekiem, 
Jannigerem, naprawdę są już przysłowiowe i myślę, 
że przejdą do historii.

Mówiłam o hipokryzji. To jest mocne słowo. 
Dlaczego mamy do czynienia z hipokryzją? Bo pań-
stwo po prostu umówili się prawdopodobnie z koali-
cjantem, że to poprzecie, jednak odmówiliście panu… 
Bo przecież Kukiz żąda likwidacji gabinetów w ogó-
le. On mówi też o ministerstwach. Tak więc państwo 
poszliście na jakieś ustępstwo. Jeżeli to przegłosuje-
cie – chociaż mam nadzieję, że po tej dyskusji już 
tego nie zrobicie – to się okaże, że to była po prostu 
jakaś umowa polityczna z koalicjantem. A jesteśmy 
do tego przyzwyczajeni, bo pamiętamy wasze umowy 
i rozmowy, np. z panią Renatą Beger, i wiemy, jak 
wyglądają takie koalicyjne…

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Nieprawda!)
…rozmowy. A dlaczego tylko państwo możecie 

o taśmach mówić? Ja też mogę mówić o taśmach.
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Senator, niech pani 

wejdzie na wyższy poziom. To nie wypada.)
Tak jest.
(Senator Jan Dobrzyński: To nie wypada.)
Ja to przypominam dlatego, że nie lubię hipokry-

zji. I uważam, że jeżeli państwo nie zagłosujecie za 
tą ustawą…

(Senator Krzysztof Mróz: Zagłosujemy.)
…a zagłosujecie, jak mówi pan senator Mróz… To 

w takim razie my wystąpimy z projektem, i będziemy 
trzymali za słowo niektórych z państwa, likwidacji 
w ogóle gabinetów. Myślę, że wtedy to zrobimy, jeżeli 
państwo z tym nie wystąpią, i zobaczymy, co państwo 
– gabinetów w KPRM, gabinetów w ministerstwach 
– na to powiedzą.

(Senator Jan Dobrzyński: Poprzemy.)
Szanowni Państwo, partia Kukiz’15 to jest partia 

populistyczna. PiS mieni się partią niepopulistyczną, 
która pewnych rzeczy nie robi. Więc jeszcze apeluję 
do tych osób… A słyszałam dzisiaj w wypowiedziach 
niektórych senatorów, że są wątpliwości także po 
państwa stronie. Apeluję do poczucia jakiejś odpo-
wiedzialności. Żeby państwo nie musieli się nazwać 
hipokrytami, to wystąpcie też, proszę, o likwidację 
gabinetów politycznych w ministerstwach. My to 
poprzemy, bo wtedy uznamy, że robicie to państwo 
z oszczędności, dla dobra społeczeństwa, po to, żeby 
nie było patologii, żeby nie tracić pieniędzy, żeby 
można było je przeznaczyć np. na leki albo na coś 
innego itd.

(Głos z sali: Nie ma…)

skach, ale powiedzmy, że słyszeliśmy o panu dorad-
cy… Pamiętacie państwo takiego doradcę, który… 
Nie mam na myśli pana Bartłomieja M., tego naj-
słynniejszego doradcy. Nie mówię o najsłynniejszym 
z doradców. Pamiętacie państwo pewnie Edmunda 
Jannigera. To też był taki doradca, który pracował 
w MON, znany pod pseudonimem „złote dziecko 
ministra Macierewicza”.

(Senator Jan Dobrzyński: My pamiętamy 
Edmunda Klicha, Pani Senator.)

Szanowni Państwo, w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów znajduje się największy gabinet poli-
tyczny. Tam pracuje 20 osób. I teraz podam rocz-
niki, ale tylko doradców, nie asystentów, bo to, że 
asystent ma, powiedzmy, 25 albo 30 lat, nie jest 
dziwne, no ale doradca powinien już mieć jakieś 
doświadczenie, jakąś wiedzę itd. To są same rocz-
niki, bez nazwisk, chociaż one też są ujawnione 
gdzieś tam w danych BIP: 1994, 1987, 1986, 1986, 
1974, 1991, 1993, 1991, 1991, 1991 – to są roczniki 
doradców w KPRM.

(Senator Jan Dobrzyński: To stare konie już, Pani 
Senator.)

Ja wiem, że pan o koniach zawsze, Panie 
Senatorze… (wesołość na sali) …ale proszę mi nie 
przerywać.

Tutaj były podawane dane dotyczące zarobków. 
Skąd one się wzięły? Podejrzewam, że ci asystenci 
i doradcy w samorządach rzeczywiście zarabiają ok. 
3 tysięcy, ale co do doradców w KPRM to wiemy 
dokładnie, ile oni zarabiają. To właśnie oni zarabiają 
od 6 tysięcy 608 zł do 7 tysięcy 476 zł – to są dane 
oficjalne, podane przez KPRM jednemu z czasopism.

(Senator Jan Dobrzyński: 3 tysiące na rękę.)
Nie, Panie Senatorze. Do tego dochodzą jeszcze, 

jak wiemy, dodatki, specjalne premie, samochody, 
różnego rodzaju przywileje, wyjazdy itd., itd.

Nie będę już mówiła o innych ministerstwach. 
Jedyna sytuacja, której akurat bym obroniła, doty-
czy bardzo krytykowanego pana Tymona Radzika, 
lat 16, zatrudnionego w Ministerstwie Cyfryzacji 
u pani minister Streżyńskiej. Uważam, że jeżeli 
w tym ministerstwie zatrudnia się doradcę, który 
jest np. hakerem albo wybitnym specjalistą, to on 
może mieć nawet 16 lat. I ja bym go absolutnie 
broniła. Niemniej jednak w pozostałych przypad-
kach nie wyobrażam sobie, że pani premier czy 
jakikolwiek urzędnik Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów wzywa dwudziestoparolatka i mówi do 
niego: „Co ja mam zrobić? Niech pan mi poradzi”. 
No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jest to 
dosyć zabawne, jest to po prostu fikcja. Po kilku 
latach takich asystentów przenosi się na stanowiska 
doradców – tak to wygląda.
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(senator B. Zdrojewska) okres rozwiązywania umów o pracę z tymi pracow-
nikami. Ale tak jak… W pytaniach do pana ministra 
przedstawiłem pewną myśl. Po sprawdzeniu tego, bo 
też nie byłem tego pewny, ale potem sprawdziłem te 
przepisy, okazało się, że w świetle dzisiaj obowiązu-
jących przepisów prawa każdy z tych 900 pracowni-
ków zatrudnionych w tzw. gabinetach politycznych 
może stracić pracę w ciągu 14 dni. Zasada wprowa-
dzona w tej ustawie jest tożsama z zasadą zapisaną 
w obecnie obowiązujących przepisach prawa. Więc 
tutaj nikomu niczego nie zabieramy. Każda z osób 
zatrudnianych w systemie bezkonkursowym, a tak 
są zatrudniani asystenci i doradcy, musi się liczyć 
z mniejszą ochroną. Jeżeli została zatrudniona bez 
konkursu, to ochrona jej praw pracowniczych jest 
o wiele niższa.

Dotyczy to także wypominanych nam rozwiązań 
zawartych w innych ustawach dotyczących admini-
stracji rządowej, gdzie zlikwidowaliśmy konkursy. 
Tyle że konsekwencją ich likwidacji w różnych or-
ganach administracji rządowej jest łatwość odwoły-
wania tych osób, tak jak i łatwość ich powoływania. 
To jest pewna konsekwencja tej formy zatrudnienia.

Szanowni Państwo, mówiono tu o kosztach. Dane 
z 2015 r., powszechnie dostępne: doradca prezydenta 
Krakowa, zarobek – 7 tysięcy brutto, doradca prezy-
denta Łomży – 6,5 tysiąca brutto, doradca prezydenta 
Konina – 8 tysięcy 400 zł brutto. To są dane z inter-
netu. To w kontekście tego, że ci ludzie to prawie za 
darmo pracują, niemalże dopłacają do tej funkcji. To 
są zarobki podobne do zarobków na tych stanowi-
skach w administracji rządowej.

Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, które 
tutaj wielokrotnie padało, ilu asystentów zatrudnia 
rząd. Oczywiście pan minister odpowie na piśmie 
pewnie bardzo dokładnie, po zliczeniu, bo w przeci-
wieństwie do samorządów pan minister może zebrać 
te dane. Jak się okazało, samorządy odmawiały panu 
ministrowi przekazania informacji. W tym kontekście 
pojawiło się moje pytanie do pana ministra i mam 
nadzieję, że pan minister podniesie tę kwestię szerzej, 
nie w formie straszenia, Pani Senator, tylko w charak-
terze informacji. A ilu jest doradców w administracji 
rządowej? Odpowiem bardzo prosto: tylu samo, ilu 
było za Platformy Obywatelskiej. Więc jeśli pani se-
nator ma jakieś pytania, może pani zapytać swoich 
kolegów, którzy byli w rządzie, a jest tu na sali kilka 
takich osób, to pani odpowiedzą. My tutaj niczego 
nie dodajemy.

Jaka jest różnica między samorządem a admini-
stracją rządową? Istota polega na tym, że w samorzą-
dach, jak sami mówicie, nie ma być polityki. Dlatego 
gabinety polityczne nie są potrzebne. Natomiast nikt 
nie mówi, że minister jest apolityczny czy pani pre-
mier jest apolityczna. My tego nie ukrywamy. Każdy 
minister jest polityczny, każdy wojewoda jest poli-

A jaki jest inny powód… Będzie pan teraz przema-
wiał, Panie Senatorze? Jaki jest inny powód wprowa-
dzenia tego niż ustępstwo na rzecz koalicjanta? I jaki 
jest powód tego, że za tym zagłosujecie, a nie zrobicie 
tego samego w przypadku ministerstw? Proszę po-
wiedzieć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz zabierze głos. Bardzo 

proszę.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 
Senatorowie! Przysłuchiwałem się tej dyskusji 
i szczerze mówiąc, uważam, że to dobrze, że jest 
wieczorowa pora, bo niektóre wypowiedzi były – 
bym powiedział – troszkę śmieszne. Postaram się 
najpierw uporządkować, a w drugiej części odnieść 
się do niektórych wypowiedzi…

Pierwsza kwestia to gabinety polityczne. No, 
Szanowni Państwo, rządziliście 8 lat, mogliście te ga-
binety polityczne zlikwidować. I to jest jakby… Więc 
bardzo bym prosił, abyście teraz nam nie doradzali, 
co my mamy robić, bo mieliście swoje 8 lat, a dzisiaj 
my mamy, Panie Senatorze, swój czas i podejmujemy 
takie decyzje, jakie uznajemy za dobre dla Polski.

Jeżeli chodzi o tzw. gabinety polityczne w sa-
morządach i o to, że jest to zamach na samorządy, 
to przypomnę, że wprowadziliście je w roku 2008. 
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Jakoś 
samorządy funkcjonowały od lat dziewięćdziesią-
tych. Jakoś ci wójtowie, burmistrzowie, starostowie 
i marszałkowie przez tyle lat radzili sobie bez gabi-
netów politycznych. I nagle pojawiła się jakaś myśl 
w Platformie Obywatelskiej i w koalicyjnym PSL, że 
trzeba politykę wprowadzić także do samorządów. 
Tutaj był pewien brak logiki u państwa, bo z jednej 
strony wprowadzacie gabinety polityczne do samo-
rządów, a z drugiej strony jednym z przewodnich 
haseł Platformy Obywatelskiej były słowa: nie róbmy 
polityki w samorządach. Przypomnę – to jedno z ha-
seł jednej kampanii w wyborach samorządowych.

Pominę kwestię dealu z partią Kukiz’15. Już wy-
jaśniałem to, że Kukiz’15 to nie jest żadna partia po-
lityczna. Po prostu złóżcie dobrą ustawę, to Prawo 
i Sprawiedliwość tę ustawę poprze, tak jak Kukiz’15 
złożył ustawę i ta ustawa uzyskała poparcie.

Była tutaj podnoszona jedna kwestia – mówił 
o niej pan minister – która wprowadzała pewne wąt-
pliwości w naszych szeregach. Chodzi o 14-dniowy 
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(senator K. Mróz) trudniać bez konkursu. Tak, w 2009 r., jak powstała 
ustawa, okazało się, że jest taka możliwość i zaraz 
zostało to skorygowane. O ile dobrze pamiętam, to 
w 2012 r. ta ustawa została zmieniona i już nie można 
tego robić. Co do tej ustawy też już mamy przykłady 
tego, że pewnie jakąś furtkę można znaleźć. I pewnie 
też trzeba będzie korygować. Tak więc zdarza się tak, 
że rzeczywiście jakaś furtka jest. W związku z tym 
tutaj była szybka reakcja i te osoby zostały, że tak 
powiem… Zostało to skorygowane.

Panie Senatorze, pan przed chwilą znowu wybiór-
czo – to jest to, o czym mówiłem – potraktował, że 
znowu gdzieś tam… Wymienił pan miasto Konin, że 
jakiś asystent czy doradca zarabia tam 8 tysięcy zł 
miesięcznie. No, oczywiście, możemy znaleźć takie 
przykłady, że gdzieś tam jakiś doradca w innej gmi-
nie, może nawet w małej gminie też zarabia więcej, 
niż powinien zarabiać. Ale to są takie wybiórcze przy-
kłady. Trzeba operować jakąś średnią. Ja panu mogę 
podać w ministerstwie… Bo też sprawdzałem, nawet 
z nazwiskami, i wiem, że zarabiają znacznie więcej. 
I to są kwoty bardzo duże, powyżej 10 tysięcy zł, 
bo tam są jeszcze dodatki itd. nie tylko podstawowa 
kwota, o której mówimy. Tak więc to jest takie trochę 
manipulowanie informacją, Panie Senatorze… że to 
się podaje.

Przejdę do jeszcze jednej kwestii. Mówiliście 
państwo, że to Platforma Obywatelska wprowadziła 
wspomnianą ustawę, że dotyczy to tylko i wyłącznie 
samorządów i należy ją zmienić. I dlatego ta propo-
zycja waszym zdaniem jest słuszna. A ja bym chciał 
w takim razie was spytać: kogo wy bardziej kochacie 
– może „kochacie” to za daleko… – czy Platformę, 
czy np. SLD? Bo czy państwo pamiętacie, kto wpro-
wadził gabinety polityczne w ustawie, kto to zrobił? 
W którym roku to było? Ja sobie to przypominam. 
1997 r. To SLD wprowadziło gabinety polityczne. 
I tego państwo nie… To, że Platforma wprowadziła, 
to państwo pamiętacie, a to, że SLD wprowadziło, 
w 1997 r., to wam nie przeszkadza. Czyli to jest dobre, 
co Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadził. To 
jest w takim razie okej. Tak więc trzeba… Prosiłbym 
w takim razie być tutaj konsekwentnym w wypowie-
dziach, w tym, co państwo mówicie. 

Bo dla nas nie ulega żadnej wątpliwości, że – re-
asumuję teraz – poparlibyśmy tę ustawę o likwidacji. 
Bo są jakieś nadużycia, to się zdarza, rzeczywiście. 
Możemy to wybiórczo traktować. Ale generalnie 
można powiedzieć, że to wcale nie było głupie, że 
burmistrz, wójt czy tam, powiedzmy, marszałek czy 
starosta, zatrudnił asystenta. A jeszcze raz powta-
rzam: 900 na 2 tysiące 500 gmin… I jakie oszczęd-
ności? Ile gmina będzie miała oszczędności, jeżeli 
zatrudniła 1 asystenta? A przeważnie tak to wygląda. 
No, proszę sobie podzielić 2 tysiące 500 zł, bo tyle 
on średnio zarabia… No, proszę sobie podzielić. Jaki 

tyczny i odchodzi razem ze zmianą nawet nie rządu, 
tylko premiera. To jest automatyczne. Nawet gdy 
w ramach koalicji zmienia się premier, to automa-
tycznie wojewodowie muszą się podać do dymisji. My 
nie ukrywamy, co jest polityczne, gdzie jest zaplecze 
polityczne, a gdzie jest zaplecze niepolityczne.

Już nie pamiętam, kto z państwa senatorów poru-
szył taką kwestię, bodajże pani senator Zdrojewska, 
że jest jakaś osoba, która musi wykonać określone 
zadanie w samorządach, dlatego została zatrudniona. 
Szanowni Państwo, samorządy mają naprawdę bar-
dzo różne formy i szerokie możliwości zatrudniania 
osób. Podstawową formą zadaniową jest powoły-
wanie pełnomocników, jest forma do zatrudniania 
pełnomocników.

Ja w pytaniu do pana ministra podałem przykład 
pewnego obchodzenia ustawy o pracownikach sa-
morządowych poprzez gabinety. Nie wiem, bo pan 
minister nie odpowiedział mi na to pytanie, czy nie 
zostało to zmienione, czy nie została zablokowana 
ta możliwość. Ale tylnymi drzwiami wprowadzano 
ludzi i nadawano im status pracowników samorządo-
wych. Tymczasem, Szanowni Państwo, żeby zostać 
pracownikiem samorządowym – jak państwo praco-
waliście w samorządach, to wiecie – nie tylko trzeba 
wygrać konkurs, lecz także przejść staż zakończony 
egzaminem. A, jak powiedziałem, jeden z prezyden-
tów zatrudniał sobie asystenta, a później w ramach 
przesunięć wewnętrznych robił z niego pracownika 
samorządowego, on był zatrudniany już bez konkur-
su, bez wymaganego stażu pracowniczego i egzaminu 
i nabywał te uprawnienia. To moim zdaniem była 
duża luka w przepisach.

Szanowni Państwo, jeszcze jedna taka kwestia 
na koniec, bo już jest późno, żeby nie przedłużać. 
Któryś z senatorów, bodajże, jeżeli dobrze zapisałem, 
pan senator Czarnobaj, mówił o zaufaniu, o niskich 
notowaniach. Szanowny Panie Senatorze, my w prze-
ciwieństwie do wielu innych formacji – żeby nie wy-
mieniać nazwisk – konsekwentnie realizujemy swój 
program. I myślę, że 40-procentowe notowania Prawa 
i Sprawiedliwości są najlepszą odpowiedzią, że to, 
co robimy, cieszy się zaufaniem Polaków. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Florka. 

Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pan senator przed chwilą mówił o tym, że można 

było przenosić ze stanowiska asystenta i potem za-
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(senator P. Florek) nia, które były. Oczywiście im dalej w las, tym… 
Pewnie w jakichś tam miejscach tworzono jakąś tam 
strukturę polityczną, gdzieś tam asystenta zatrud-
niano po myśli politycznej itd. Ja tego nie neguję. 
Panie Senatorze, proszę jednak nie stosować tej samej 
metodologii jak w przypadku tej afery bilbordowej. 
Na 10 tysięcy sędziów znaleźliście 1 sędziego, który 
ukradł spodnie, podczas gdy on już od 11 lat nie pra-
cuje w zawodzie sędziego, albo panią sędzię, która też 
nie orzeka, która jest chora po prostu… I pokazujecie 
oto takie przykłady. Znalazł pan jakieś 3 przykłady, 
zapewne naganne, nie wiem… Czy zna pan wszystkie 
900 osób, o których mówił pan minister, i wie, że to są 
osoby zachowujące się nagannie, w związku z czym 
nie powinny pracować? To po pierwsze.

Po drugie, jeszcze raz chcę powiedzieć krótko 
i po polsku – nie będę całego wystąpienia powta-
rzał – że samorządy i tak znajdą rozwiązanie, jeżeli 
dana osoba jest im potrzebna. Pan, Panie Senatorze, 
ze swoją przenikliwością i cudownym natchnieniem 
dotyczącym porządkowania polskich samorządów nie 
jest w stanie tego zrobić metodą administracyjną… 
Chcę, żeby pan zrozumiał to bardzo skomplikowane 
zdanie. Jeszcze raz… Może go nie będę powtarzał, 
bo się zaplączę. Jeszcze raz chcę powiedzieć: mądra-
le z Warszawy nie uzdrowią polskich samorządów, 
nawet jeśli są senatorami. Więcej zaufania do samo-
rządów i budowania wspólnoty w realizacji celów.

I słowo na koniec. Pan powiedział, że tyle samo 
co za rządów Platformy Obywatelskiej… Chcę panu 
powiedzieć – załóżmy się; dolary przeciw orzechom 
– że asystentów i tych doradców na pewno jest więcej. 
Skoro za państwa rządów mamy najwięcej ministrów 
i wiceministrów spośród krajów Unii Europejskiej 
w historii 27 lat, to czy pan myśli, że asystentów 
jest mniej? Nie. Mogę się założyć, że jest ich więcej. 
Posiadamy największą liczbę ministrów i wicemini-
strów, sekretarzy stanu z krajów Unii Europejskiej, 
jeszcze raz to powtarzam.

Na koniec odnośnie do tego zaufania itd., itd. 
Oczywiście, przecież nikt nie neguje, że macie 
państwo zaufanie… Sam się dziwię, czemu takie 
duże… Powiem tak: w końcówce XIX wieku Alexis 
de Tocqueville napisał, że jeżeli Senat Stanów 
Zjednoczonych zrozumie, pomyśli i zrealizuje to, 
że można wyborców kupić pieniędzmi budżeto-
wymi, to będzie koniec amerykańskiej demokracji. 
I chciałbym panu polecić tę książkę, żeby pan ją 
przeczytał, bo wtedy pan zrozumie, dlaczego Prawo 
i Sprawiedliwość będzie miało tak wysokie poparcie 
na krótką metę, że ono się kiedyś skończy, zapew-
ne. Proszę nie przytaczać takich rzeczy, bo jeszcze 
raz chcę powiedzieć, że zaufanie w społeczeństwie 
do posłów i senatorów jest na jednym z najniższych 
poziomów. Również dotyczy to posłów i senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości. A tego rodzaju ustawami 

to będzie zysk dla gminy? To budżet trzeba będzie 
poprawiać, bo będą dodatkowe dochody? No przecież 
dochody z tego tytułu nie będą duże.

Reasumując, chcę powiedzieć, że my byśmy na 
pewno poparli ten projekt, gdyby on dotyczył tak 
asystentów i doradców w samorządzie, jak i tych, 
których SLD wprowadziło w 1997 r., czyli dorad-
ców, którzy są zatrudnieni w ministerstwach. Oni też 
są młodzi… Zresztą przykłady mieliśmy tu podane. 
Takie postępowanie na zasadzie politycznego dealu, 
co nie ulega żadnej wątpliwości… Przecież Kukiz’15 
chciało, żeby dotyczyło to wszystkich, żeby dotyczyło 
to również administracji rządowej, czyli ministerstw 
i organów centralnych. No, po prostu tak to uzgod-
niono, żeby był pewien sukces po stronie Kukiz’15… 
Jak ta ustawa wejdzie w życie, to pewnie będą się 
chwalić tym, że oto tyle zaoszczędzili pieniędzy dzię-
ki tej ustawie. To oczywiście będzie nieprawdą. To, 
co ewentualnie było do zrobienia, to zlikwidować 
wszystkie takie gabinety… Nie ulega wątpliwości, że 
to byłoby z poparciem nas wszystkich, że poparliby-
śmy to. A tak, w tej sytuacji możemy tylko liczyć na 
posiedzenie komisji – pewnie jutro – i na to, żeby ten 
akt sprawiedliwości… Chodzi o to, żeby ci ludzie nie 
zostali wyrzuceni z pracy w ciągu 2 tygodni, tylko 
żeby zgodnie z kodeksem pracy, o czym mówił pan 
senator Rulewski, to wszystko się odbyło. Jest jesz-
cze nadzieja, że jutro wszyscy razem zagłosujemy za 
poprawką do tej ustawy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jak to zwykle bywa przy tego rodzaju dyskusji, 

kiedy już zbliżamy się do końca, pojawia się jakieś 
natchnienie i trzeba coś powiedzieć. Nie ukrywam, 
że natchnął mnie swoim wystąpieniem pan sena-
tor. Wiem, które z tych wystąpień do tej pory było 
śmieszne – nie powiem które. Powiem tylko dla uła-
twienia, że nie było to żadne z wystąpień senatorów 
Platformy Obywatelskiej. No i trudno zgadnąć, które 
było śmieszne…

I teraz właśnie co do tej śmieszności. Nigdy… 
Utarło się w takim rozumieniu potocznym sfor-
mułowanie „gabinety polityczne w samorządach”. 
Przypomnę, że tutaj w ustawie jest mowa o doradcach 
i asystentach. Ci, którzy pracowali od 1990 r. w samo-
rządach, jak moja skromna osoba, tworzyli strukturę 
organizacyjną każdego urzędu pod potrzeby i zada-
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(senator L. Czarnobaj) wiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej.

Propozycje zawarte w przedmiotowym projek-
cie mają na celu umożliwić ministrowi właściwemu 
do spraw zdrowia przekazywanie dotacji na sprzęt 
i aparaturę medyczną nie tylko podmiotom leczni-
czym przez niego utworzonym lub nadzorowanym, 
ale także innym, które udzielają świadczeń opieki 
zdrowotnej najbardziej obecnie istotnym dla zdrowia 
publicznego, np. ośrodkom onkologicznym.

Zaproponowane w projekcie regulacje wynikają 
z tego, że stan infrastruktury w ochronie zdrowie 
oceniamy jako niezadawalający. Niezbędnym ele-
mentem sprawnie funkcjonującego systemu ochrony 
zdrowia jest odpowiedni stan aparatury medycznej. 
Dodatkowo szybki postęp technologiczny i tech-
niczny we wszystkich dziedzinach cywilizacyjnych 
przekłada się także na dynamiczny rozwój nowych 
metod terapeutyczno-diagnostycznych oraz nowych 
technologii medycznych, co stwarza konieczność sta-
łego inwestowania. W związku z tym, aby zapobiec 
m.in. wyeksploatowaniu sprzętu i aparatury medycz-
nej bądź braku możliwości stosowania nowoczesnych 
technologii istnieje pilna konieczność dofinansowania 
zgłoszonych potrzeb w tym zakresie w celu poprawy 
jakości i poziomu udzielanych świadczeń medycz-
nych.

Istotna część środków finansowych przeznaczo-
nych na zakup sprzętu i aparatury medycznej posłuży 
unowocześnieniu możliwości diagnostycznych i tera-
peutycznych wybranych dziedzin polskiej medycy-
ny, mianowicie pediatrii i chirurgii dziecięcej oraz 
onkologii, która jest niesłychanie istotna epidemio-
logicznie. Stwierdzamy, że w naszym kraju zachoro-
walność na nowotwory niestety ma ciągle tendencję 
rosnącą. Planowane zakupy stawiają na nową jakość 
sprzętu do diagnostyki i mało inwazyjnego leczenia, 
takiego jak laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, 
gazoskopy, kolonoskopy itp. sprzętu, a w przypad-
ku dzieci także na nowoczesny bezinwazyjny sprzęt 
diagnostyczny, jak np. nowoczesne rozbudowane ul-
trasonografy. W przypadku onkologii postawiono też 
na rozwój brachyterapii, która jak dotąd jest dostępna 
w szczątkowej postaci.

Ponadto przewiduje się zakup wyposażenia dla 
powstających centrów leczenia raka piersi, zakup 
wyposażenia lub doposażenia ośrodków laserote-
rapii u dzieci celem leczenia wrodzonych anomalii 
naczyniowych, które są najczęstszą wadą wrodzo-
ną. Ze względu na niedostępność niektórych metod 
laseroterapii w naszym kraju i długi okres czekania 
na te procedury polskie dzieci nadal jeżdżą na lecze-
nie za granicą, w tym także za środki Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Sumy środków na leczenie po-
jedynczego pacjenta sięgają niekiedy dziesiątków 
tysięcy euro.

jeszcze zmniejszamy zaufanie do porządnej legislacji. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył – nie wiem, czy wnioski, czy 
wniosek – pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale zaraz, Panie 

Marszałku, myśmy też prosili pana ministra o odpo-
wiedź na piśmie.)

Ale to już wcześniej było powiedziane.
(Senator Leszek Czarnobaj: Aha, było. To prze-

praszam.)
W tej chwili to nie na temat…
Czy pan minister pragnie jeszcze zabrać głos, czy 

już nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Nie, już nie.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 

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

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone… tu jest, że 
pod koniec posiedzenia Senatu, ale jutro będziemy 
głosować. Będziemy głosować jutro pod koniec…

(Senator Krzysztof Mróz: Dnia.)
…na koniec dnia… nie na koniec dnia, tylko na 

koniec naszego posiedzenia w dniu jutrzejszym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach zapewniających poprawę jakości i dostępno-
ści świadczeń opieki zdrowotnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 599, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 599 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
pana senatora Waldemara Kraskę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Zdrowia pragnę przedstawić 

zawartą w druku nr 599 ustawę o szczególnych roz-
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(senator sprawozdawca W. Kraska) nek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień 
ochronnych zgodnie z ustalonym na dany rok progra-
mem szczepień ochronnych. Konieczność zwiększa-
nia przedmiotowych limitów w 2017 r. związana jest 
m.in. z wejściem w życie rozporządzenia ministra 
zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczepień ochronnych, które wprowadziło obowią-
zek szczepienia przeciwko pneumokokom wszyst-
kich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Zgodnie 
z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych 
przeprowadzenie całej procedury przetargowej po-
przez rozstrzygnięcie i podpisanie umowy i dostar-
czenie szczepionek to czas około 4 miesięcy, dlate-
go po to, aby umożliwić ciągłość szczepień przeciw 
pneumokokom z początkiem 2018 r. wskazane byłoby 
dokonanie zakupu jeszcze w tym roku, czyli w roku 
2017.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia właściwie nie 
było głosów przeciw. Komisja jednogłośnie przyjęła 
projekt uchwały i prosi Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, 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?

Pani senator Czudowska.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przy ośrodkach leczenia raka 

piersi czy chorób piersi?

Senator Waldemar Kraska:
Centrach leczenia raka piersi.
(Senator Dorota Czudowska: Raka piersi.)
Tak.
(Senator Dorota Czudowska: Dziękuję.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana sprawoz-

dawcy? Nie. Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony pan minister 
zdrowia.

Witam pana ministra Piotra Gryzę.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie.

Proponuje się także zwiększenie środków finanso-
wych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 
dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń 
zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z prze-
znaczeniem dla oddziałów neonatologii III poziomu 
referencyjnego. Obecnie w większości województw 
okresowo brakuje miejsc do prowadzenia intensywnej 
terapii noworodka, co wynika z szybkiego, trudne-
go do przewidzenia wzrostu zapotrzebowania na te 
świadczenia. Jak wiemy, matki w Polsce rodzą w co-
raz późniejszym wieku, a także występuje dość duża 
liczba cięć cesarskich. Istnieje zatem konieczność 
utrzymania pewnej liczby łóżek intensywnej terapii 
neonatologicznej. W związku z tym konieczne jest 
poszerzenie infrastruktury intensywnej terapii no-
worodka.

Ustawa przewiduje także realizację nowego zada-
nia, jakim jest wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Art. 6 ustawy przewiduje 
100-procentowe dofinansowanie wyposażenia ga-
binetów profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty 
nie wyższej niż 6 tysięcy 700 zł na jeden gabinet. 
Oprócz zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego projekt przewiduje także 
zakup pojazdów, w których będą udzielane świadcze-
nia zdrowotne z zakresu stomatologii, tzw. dentobu-
sów. Wykorzystanie nowoczesnych, wyposażonych 
dentobusów, które będą służyć pacjentom w wielu 
miejscowościach, pozwoli na optymalizację kosz-
tów utworzenia i wyposażenia gabinetów stomatolo-
gicznych, a dzięki stałej współpracy lekarza dentysty 
z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania 
albo higienistką szkolną uczniowie będą mieli za-
pewnioną opiekę stomatologiczną bez ponoszenia 
przez rodziców dodatkowych kosztów, w tym także 
bez poświęcania czasu na dojazd do lekarza denty-
sty. Przewiduje się w pierwszym etapie zakupienie 
16 takich dentobusów, czyli po jednym dla każdego 
województwa.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa 
będących skutkiem finansowym wejścia w życie prze-
pisów przedstawionej ustawy w roku 2017 wyniesie 
łącznie 281,8 miliona zł, w tym dla części będących 
w dyspozycji ministra zdrowia – 147 milionów, 
a w dyspozycji wojewodów – 134 miliony zł.

Ostatni artykuł, czyli art. 9 ustawy, wprowadza 
zmiany w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw. Zmiany te mają na celu zwiększenie 
limitu maksymalnych wydatków na lata 2017 i 2018 
ponoszonych z budżetu państwa na zakup szczepio-
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(marszałek S. Karczewski) Dlatego też, wspólnie z panem senatorem 
Tomaszem Grodzkim, składamy poprawkę, która 
właśnie mówi o tym, że wyrazy „świadczeniodaw-
ca, o którym mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazem 
„wojewoda”. I to jest jedyna nasza wątpliwość.

Druga to jest taka delikatna…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jedyna i dru-

ga…)
Przy tej bardzo dobrej kondycji budżetu mamy 

nadzieję, że w latach następnych… Bo, jak wiemy, 
to, co jest związane z ochroną zdrowia… Patrzę tutaj 
na pana marszałka, na pana przewodniczącego, pana 
ministra… To jest dziedzina – przepraszam, na panią 
doktor również – która bez żadnego zadęcia poli-
tycznego wymaga wsparcia finansowego. I myślę, że 
będziemy tutaj wyrazicielami wszystkich: dobrze, że 
tego rodzaju zadanie będzie realizowane od tego roku 
i w latach następnych. Mamy nadzieję, że przy dobrej 
kondycji budżetu również z większymi nakładami.

Panie Marszałku, przedkładam projekt poprawki. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Leszek 
Czarnobaj i Tomasz Grodzki.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Gryza: Tak.)
Tak? To bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Dziękuję, po pierwsze, za konstruktywne podej-

ście do tej ustawy. W końcu wszystkim nam zależy 
na tym, żeby dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
był jak najlepszy. Ta ustawa ma charakter inwestycyj-
ny. Mówimy tutaj o środkach inwestycyjnych, które 
mają być wydatkowane w tych obszarach, o których 
wspomniał pan senator.

Po drugie, chciałbym się odnieść do tej uwagi pana 
senatora i postarać się przekonać pana do wycofania 
tej poprawki. Przedstawię zaraz swoją argumentację. 
Otóż ten sposób…

Aha, i jeszcze jedno. O pewnych doświadczeniach 
związanych z używaniem samochodów, nazwijmy to, 
medycznych, mówił na posiedzeniu komisji pan se-
nator Wojtyła. Przygotowując się do tego posiedzenia 
Senatu, starałem się również dowiedzieć, jak prze-

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?

(Głos z sali: Nie.)
Nie, nie ma pytań. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Króciutko. Myślę, że chyba wszystkie wątpli-

wości były rozwiane podczas posiedzenia komisji, 
ale pozostał jeden element, który budzi nasze wąt-
pliwości. A mianowicie to, o czym mówiliśmy i co 
poruszaliśmy podczas posiedzenia komisji – kwestia 
dentobusów.

Z informacji, które uzyskaliśmy, rozmawiając 
ze środowiskiem lekarzy dentystów… No, mówiąc 
krótko, Panie Ministrze, nie ma entuzjazmu, je-
śli chodzi o kwestię wzięcia tejże usługi. Nie ze 
względu na niechęć do świadczenia tej usługi, ale 
obarczenie osób, które mają świadczyć usługę sto-
matologiczną, wszelkiego innego rodzaju kosztami 
związanymi z busem, autobusem, uprawnieniami 
itd., itd., o czym mówiliśmy na posiedzeniu komisji. 
To po pierwsze.

Po drugie, pan minister na posiedzeniu komisji 
powiedział, że dopiero będą prowadzone rozmowy 
z NFZ. Oczywiście ten projekt wchodzi, tak jak wie-
my – mówię o dentobusach – od 2018 r. Czyli będą 
prowadzone rozmowy, kalkulacje, o jakiej stawce 
rozmawiamy, żeby również zachęcić do realizacji 
tego zadania. Uważamy, że o wiele prostsze, bez-
pieczniejsze… Ale zanim o tym powiem, to jeszcze 
przytoczę, bo pan minister nie był na posiedzeniu 
komisji… Podawano przykłady, że były już próby 
uruchamiania takiego programu i zawsze kończyło 
się tym, że był problem z obsługą pojazdu, w którym 
świadczona była ta usługa.

Ja osobiście uważam, że taka koncentracja w po-
staci niebudowania w każdej szkole, malutkiej, śred-
niej czy dużej, osobnego gabinetu… że tego rodzaju 
usługa jest dobrym rozwiązaniem i myślę, że warto 
w tym kierunku iść. Ale jest ten trudny okres przej-
ściowy i może warto, żeby nie spaliło to na panewce, 
ustalić, że w tym pierwszym okresie – można to prze-
cież później zmienić – właścicielem dentobusa jest 
pan wojewoda, jako reprezentant rządu, a kontrakt 
na usługę medyczną jest podpisywany z lekarzem, 
który będzie świadczył tę usługę.
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(podsekretarz stanu P. Gryza) I jeśli jeszcze miałbym jakiś obszar stomatologii, to ja 
bym w to na pewno wszedł, bo to jest bardzo, bardzo 
ciekawe pod względem budowania pewnej pozycji 
danego podmiotu. No, wykorzystanie tej okazji… 
I w takim sensie, skoro tak bym to widział, to mu-
siałbym ponieść bezpośrednie koszty funkcjonowania 
tego pojazdu.

I wreszcie jedna sprawa natury legislacyjnej. No, 
jeśli te koszty znalazłyby się po stronie wojewody, 
to trzeba byłoby je umieścić w regule wydatkowej 
i trzeba byłoby je opisać w perspektywie kolejnych 
10 lat. Dlatego uważam, że zaproponowane tutaj 
rozwiązanie jest dobre. A ponieważ wiem, że panu 
również zależy na tym, żeby ta ustawa weszła w życie 
i żeby to zadziałało, proszę, żeby pan senator wycofał 
swoją poprawkę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Ad vocem, tak? Proszę bardzo. Bo w tej chwili 

pan już nie może zabrać głosu, ale ad vocem zawsze. 
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
To, co pan powiedział, w 100% trafia do mojej 

wiedzy i mojego serca. Tylko ja również mógłbym 
przytoczyć pewne wątpliwości. Ja nie mówię, że 
one się sprawdzą, tylko mówię o pewnych wątpli-
wościach, które przedstawiano, o których była mowa 
na posiedzeniu komisji. I mogę podać rozwiązania, 
które konsumują to, że pan wojewoda będzie wła-
ścicielem, a wpiszą się w to wszystko, o czym pan 
minister mówi. I to jest jedna kwestia. I szczególnie 
w tym pierwszym etapie może warto połączyć te 2 
sprawy. To jest po pierwsze.

Po drugie, tak jak pan minister zauważył, autorami 
tych poprawek jesteśmy my, pan prof. Grodzki i ja. 
No, wiem, że prof. Grodzki obdarza mnie dużym 
zaufaniem, ale gdybym wycofał, powiedział: słuchaj, 
ja mam dokładnie odmienne zdanie… Dlatego też 
z punktu widzenia legislacyjnego to też jest główny 
powód. Nie mogę tego teraz uczynić. Myślę, że jutro 
szybko przedyskutujemy na posiedzeniu komisji…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone…
Już, Panie Ministrze? Tak? Dziękuję bardzo, Panie 

Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone… Został, bo to jest 1 

wniosek, tak? Ponieważ został zgłoszony 1 wniosek 
o charakterze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję 

biegło posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. Otóż 
ten pomysł został zaczerpnięty z rozwiązania, które 
minister zastosował przy organizacji Światowych Dni 
Młodzieży, kiedy to wojewoda udostępnił karetki 
odpowiednim instytucjom, a one pokrywały kosz-
ty funkcjonowania tych karetek. Można oczywiście 
powiedzieć, że te podmioty, które wykorzystywa-
ły karetki, były podmiotami wyspecjalizowanymi 
w używaniu pojazdów, ale tutaj sprawa jest bardziej 
złożona, bo taki pojazd pełni funkcję pomocniczą 
w stosunku do wykonywanych usług zdrowotnych. 
No, niemniej jednak chcę zwrócić uwagę na to, że 
dentobus może mieć formę wielkiego autobusu czy 
tira, ale może też mieć formę mniejszego pojazdu, 
posadowionego na mniejszym samochodzie. I wtedy 
koszty, a także problemy związane z obsługą tego po-
jazdu, są dużo mniejsze. Raczej idziemy w tę stronę, 
żeby to były pojazdy mniejsze, które będzie można 
łatwiej obsługiwać.

Sprawa dotycząca tego, kto ma ponosić koszty 
bieżące związane z obsługą pojazdu, dotyka isto-
ty podejścia do działalności przedsiębiorcy. Bo jeśli 
przedsiębiorca – ten organizator, który ma zapewnić 
dostęp do świadczeń stomatologicznych i który staje 
do konkursu – nie będzie ponosił kosztów bieżących 
związanych z utrzymaniem samochodu, to po pro-
stu może o ten samochód nie dbać w sposób nale-
żyty. I dlatego przyjęliśmy to rozwiązanie, kierując 
się przekonaniem, że jeśli zostaną przygotowane… 
To zapewne będzie program przygotowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, a na realizację tego pro-
gramu zostanie zorganizowany konkurs. Jeśli reali-
zujący ten program podmiot, nie będzie odpowiadał 
za użytkowanie tego pojazdu, to ten pojazd ulegnie 
dewastacji. W ogóle uważamy, że prowadzenie dzia-
łalności bez ponoszenia kosztów bezpośrednio zwią-
zanych z tą działalnością jest rozwiązaniem złym, 
i dlatego przyjęliśmy takie rozwiązania.

Poza tym musimy uwzględnić, że organizatorzy 
tego świadczenia, czyli podmioty, które wygrają ten 
konkurs, mogą być różne. Można sobie np. wyobrazić, 
że wykonawcą tych świadczeń będą stacje pogotowia 
ratunkowego. A dlaczego nie mają one wygrać kon-
kursu? Dlaczego nie mają zatrudnić stomatologów? 
Dlaczego nie mają zapewnić dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej w tym zakresie? A dlaczego tego 
konkursu nie może wygrać np. szpital i poprzez 
udział w tym konkursie premiować zarówno siebie, 
jak i powiat, który jest jego organem prowadzącym? 
Ponieważ taki dentobus to jest w moim przekonaniu 
znakomite promowanie pozycji danego szpitala. Ja na 
miejscu dyrektora szpitala, jeśli miałbym odpowied-
nią bazę, tobym w tym konkursie wystartował. Bo to 
dałoby mi szansę zaistnienia w całym województwie. 
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Komunikaty

(marszałek S. Karczewski) rządowych odbędzie się jutro, to jest 22 września, 
w piątek, o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniają-
cych poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej, druk senacki nr 599, odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 179.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-

dziny 9.00.
Dziękuję bardzo.

Zdrowia o ustosunkowanie się do przedstawionego 
wniosku i przygotowanie sprawozdania.

A głosowanie odbędzie się jutro pod koniec dnia 
senackiego.

Bardzo proszę o przedstawienie komunikatów.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Komunikaty. Posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samo-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 58)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Dzień dobry państwu.
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Z uwagi na niewielką liczbę zrealizowanych punk-

tów porządku obrad informuję, że podjąłem decyzję, 
informując i konsultując to z Konwentem Seniorów, 
że przedłużamy obrady o dzień 26 września, wtorek, 
i dzień 27 września, środę. We wtorek obrady zostaną 
wznowione o godzinie 11.00, a w środę rozpoczniemy 
o godzinie 9.00. Jednocześnie informuję, że we wtorek 
obrady będą trwały do godziny 16.00, ponieważ klub 
Platformy Obywatelskiej prosi o przerwę na klub wy-
jazdowy. Dzisiaj o godzinie 10.00 zostanie ogłoszona 
przerwa do godziny 11.00 również na prośbę klubu 
Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj między godziną 
16.00 a 17.00 zostaną przeprowadzone głosowania 
nad rozpatrzonymi ustawami.

Szanowni Państwo, w związku z przygotowaniem 
sprawozdań przez komisje senackie, zgodnie z wcze-
śniejszą zapowiedzią, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkty: ustawa o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego; ustawa o zmianie ustawy o gospo-
darce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawy te zostaną 
umieszone w porządku obrad przed informacjami. 
Jeśli Wysoka Izba wyrazi zgodę na te uzupełnienia, 
to później powiem, które to będą punkty.

Bardzo proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, ustawa o zmianie ustawy o go-
spodarce opakowaniami jest poważną ustawą. Ona 
budzi kontrowersje przede wszystkim ze względu 
na to, że wzrost cen opakowań może spowodować 

wzrost cen towarów, w tym żywności, ale uważa-
my, że należy ją rozpatrzeć na tym posiedzeniu. Ale 
mamy fundamentalne zastrzeżenia, które sygnalizo-
wałem odnośnie do punktu szesnastego, czyli usta-
wy o tak zwanym Narodowym Instytucie Wolności, 
który podważa podstawową zasadę społeczeństwa 
obywatelskiego, tzn. oddolną organizację i oddolne 
obywatelskie inicjatywy w ramach trzeciego sektora 
i de facto podział organizacji pozarządowych na te, 
które są rządowe, i na te, które będą chciały zacho-
wać swoją autonomię, co nie zdarza się, że tak po-
wiem, w demokratycznym świecie. W związku z tym 
wnoszę o to, aby ten punkt nie był wprowadzany do 
porządku obrad. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
To nie jest ustawa o tak zwanym, tylko to jest 

ustawa o narodowym, Panie Senatorze… Proszę cy-
tować treść. To nie jest ustawa o tak zwanym, tylko 
ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Prosiłbym 
o precyzję i niedodawanie swoich przemyśleń.

Proszę państwa, kto w takim razie… Moja kar-
ta… Momencik. Przepraszam. Przygotujemy się do 
głosowania.

Kto jest za moją propozycją, aby uzupełnić porzą-
dek obrad o ustawę o Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 61 senatorów, 43 – za, 18 – przeciw. 

(Głosowanie nr 2)
W związku z wynikiem głosowania stwierdzam, 

że ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
została włączona do porządku obrad. Również usta-
wa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych 
ustaw została włączona do porządku obrad.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 09)
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dnia 11 marca 1993 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 598, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 598 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, która w dniu 20 września pracowała nad 
ustawą o wypowiedzeniu Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki 
Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 
11 marca 1993 r.

Umowa weszła w życie z dniem 9 października 
1993 r. Jej postanowienia dotyczą zapewnienia in-
westorowi z państwa strony umowy na terytorium 
państwa drugiej strony umowy pełnej ochrony oraz 
możliwości dochodzenia roszczeń przed międzyna-
rodowym arbitrażowym trybunałem inwestycyjnym.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy, tego 
typu umowy były zawierane przez Polskę z więk-
szością państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwe-
stycji zawarte pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej są obecnie kwestionowane przez 
Komisję Europejską z uwagi na ich niezgodność z pra-
wem Unii Europejskiej. Komisja Europejska wyraża 
obawy, iż postanowienia umów o popieraniu i wza-
jemnej ochronie inwestycji, w tym wypowiadanej 
umowy, pokrywają się z postanowieniami Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub mogą być 
z nim sprzeczne, w szczególności z zasadami swobo-
dy przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości, 
swobody świadczenia usług oraz podstawowymi za-
sadami prawa Unii Europejskiej, takimi jak zasady 
nadrzędności, jedności, skuteczności i pewności pra-
wa Unii Europejskiej.

Komisja Europejska ma również zastrzeżenia do-
tyczące kwestii rozstrzygania sporów inwestycyjnych, 
co jej zdaniem wydaje się sprzeczne z wyłączną kom-
petencją sądów Unii Europejskiej.

W odniesieniu do Polski Komisja Europejska 
zakończyła nieformalne postępowanie i rozważa 
wszczęcie formalnego postępowania w sprawie nie-
zgodności wypowiadanej umowy z prawem Unii 
Europejskiej. Umowa, zgodnie z jej art. 11 ust. 2, 
obowiązuje przez 10 lat od dnia wejścia w życie. Jest 
automatycznie przedłużana na kolejne 5-letnie okre-

Proszę państwa, proponuję zmianę kolejności 
rozpatrywania punktów. Ja w tej chwili przeczytam 
wszystkie punkty, które pozostały nam do rozpatrze-
nia, powiem, które to będą punkty. Ustawa o wypo-
wiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej będzie 
rozpatrywana jako punkt piąty; ustawa dotycząca 
„Portów Lotniczych” – jako punkt szósty; ustawa 
dotycząca komorników sądowych i egzekucji – jako 
punkt siódmy, tak jak było. Ustawa o zmianie usta-
wy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
będzie rozpatrywana, tak jak było poprzednio, jako 
punkt ósmy. Punkt dziewiąty o pracownikach samo-
rządowych został już rozpatrzony. Ustawa o zmianie 
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej… Ta ustawa pozostałaby jako punkt dzie-
siąty. Ustawa dotycząca ochrony zdrowia zwierząt 
oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zostanie 
rozpatrzona jako punkt jedenasty. Ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw będzie punktem dwunastym. Ustawa 
dotycząca pomocy społecznej – punkt trzynasty. 
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecz-
nym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 
2016 r. – to będzie punkt czternasty. Ustawa o ra-
tyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową 
Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo 
dnia 25 października 2016 r. będzie rozpatrzona jako 
punkt piętnasty. Proponujemy, aby następny w kolej-
ności w zmienionym porządku był punkt dotyczący 
ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – jako 
szesnasty; ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wy-
kroczeń – jako punkt siedemnasty; ustawa o zmianie 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opa-
kowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – jako 
punkt osiemnasty; ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
– jako punkt dziewiętnasty; projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – punkt 
dwudziesty; Informacja z działalności Krajowej 
Rady Sądownictwa w 2016 r. – punkt dwudziesty 
pierwszy; informacja Rady Ministrów o stanie re-
alizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 – jako punkt dwudziesty drugi.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem 
Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wza-
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(senator sprawozdawca A. Szwed) to nie była jedyna umowa zawarta przez rząd polski. 
Polska w tym okresie, w okresie przed wejściem do 
Unii Europejskiej, zawarła wiele tego typu umów. 
W związku z tym mam pytanie. 

Czy wszystkie umowy będą musiały być wypo-
wiedziane? Czy była dyskusja na ten temat na posie-
dzeniu komisji? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Senatorze! Tak, rzeczywiście Polska z większo-
ścią krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty 
i Irlandii, podpisała umowy. Włochy już wypowie-
działy umowę. Z informacji, jakie mamy tu w mate-
riałach, także udzielonych na posiedzeniu komisji, 
wynika, że wszystkie umowy będą musiały być wy-
powiedziane.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze?
Pan senator Maciej Łuczak. Bardzo proszę.

Senator Maciej Łuczak:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, czy Komisja Europejska wszczę-

ła formalne postępowania w sprawie niezgodności 
tego typu umów z prawem Unii Europejskiej wobec 
innych państw? Dziękuję.

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

Senator Grzegorz Bierecki:
Mam pytanie o harmonogram tych wypowiedzeń 

umów. Skoro wszystkie umowy z państwami Unii 
Europejskiej mają zostać wypowiedziane, to chciał-
bym wiedzieć, czy na posiedzeniu komisji przedsta-
wiany był harmonogram wypowiedzeń.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy ktoś z państwa jeszcze pragnie zadać pytanie? 

Nie widzę chętnych.
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

sy, a wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie 
w okresie poprzedzającym zakończenie jej 10-letnie-
go lub 5-letniego cyklu obowiązywania.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Państwo Senatorowie! Proszę o ciszę!)
Stąd skuteczne oświadczenie o wypowiedzeniu 

umowy powinno być złożone najpóźniej dnia 8 paź-
dziernika 2017 r., a następne najpóźniej dnia 8 paź-
dziernika 2022 r., czyli musielibyśmy czekać kolejne 
5 lat.

Na podstawie art. 11 ust. 3 umowy inwestycje za-
warte przed wejściem w życie jej wypowiedzenia są 
nadal chronione na mocy umowy przez 10 lat od dnia 
jej wypowiedzenia.

Projekt ustawy pochodzi z przedłożenia rządowe-
go i stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw 
Zagranicznych. Komisja rekomendowała przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a Sejm uchwalił ustawę na 
czterdziestym siódmym posiedzeniu w dniu 15 wrze-
śnia 2017 r. w brzmieniu przedłożenia.

Ustawa w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyj-
nym. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przyjęła proponowaną ustawę podczas 
sto dwudziestego posiedzenia w dniu 20 września 
2017 r., 5 senatorów głosowało za, 2 wstrzymało się 
od głosu.

W związku z tym w imieniu senackiej Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rekomen-
duję Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy, która ma na 
celu wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy 
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i rządem 
Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wza-
jemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie 
dnia 11 marca 1993 r. 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 zadać takie 
pytanie?

Pan senator Sługocki. Bardzo proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, ja mam pytanie. Wiemy, że ta 

umowa, jak pan zresztą podkreślał w swojej wypo-
wiedzi, została zawarta w dniu 11 marca 1993 r., ale 
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Jak rozumiem, wszystkie inne państwa, dzisiaj 
państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale te, któ-
re przystąpiły do Unii wraz z Polską 1 maja 2004 r. 
i później, także są zobowiązane do wypowiedzenia 
tego typu umów bilateralnych, które zawarły z innymi 
państwami członkowskimi w czasie przed przystąpie-
niem do Unii Europejskiej. Tak?

Senator Aleksander Szwed:
Tak. Komisja tego typu umowy określiła jako nie-

zgodne z prawem Unii Europejskiej i zobowiązała do 
tego wszystkie państwa członkowskie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Grabowski. Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja mam pytanie dotyczące wy-

powiedzenia tej umowy. 
Czy ja dobrze zrozumiałem, że Komisja Europejska 

zakończyła postępowanie w sprawie niezgodności 
tego aktu prawnego? Tyle że chciałbym wiedzieć, 
czy to było postępowanie prowadzone w stosunku 
do Polski, czy w stosunku do Polski i Portugalii. 
Odebrałem to tak, że to postępowanie było prowadzo-
ne w sprawie. Czy ono było prowadzone przeciwko 
naszemu krajowi? Umowa jest dwustronna, prawda? 
Portugalia nie jest specjalnie zainteresowana wypo-
wiedzeniem tej umowy. My się chcemy zastosować 
do wytycznych Unii Europejskiej, ale to postępo-
wanie jest toczone przeciwko nam, przeciwko nam 
i Portugalii. Jak by pan to wyjaśnił? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Kazimierz Kleina, proszę. 

I potem jeszcze pan senator Wach.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Przewodniczący 

Sprawozdawco! Ta ustawa regulowała taką oto za-
sadę, że… I ona była właściwie skierowana… była 
wprowadzona po to, żeby zachęcić inwestorów za-
granicznych do inwestowania w Polsce w tym pierw-
szym okresie po przemianach. I ona oddawała część 
polskiego władztwa sądowego arbitrażowi międzyna-
rodowemu. Oczywiście tutaj przykład Portugalii jest 
taki, że mieliśmy nawet dość poważny spór w związ-
ku z prywatyzacją jednego z dużych przedsiębiorstw. 
I ten arbitraż międzynarodowy, któremu myśmy 

Senator Aleksander Szwed:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan senator Maciej 
Łuczak zadał pytanie o inne państwa. Rzeczywiście 
takie formalne postępowania toczą się przeciw 
Austrii, Holandii, Słowacji, Szwecji i Rumunii. Takie 
mamy informacje w materiałach. Nie było to wpraw-
dzie przedmiotem obrad komisji, ale takie mamy in-
formacje.

Harmonogram nie został przedstawiony. Myślę, 
że to może być pytanie bardziej do pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie?
Proszę bardzo, pan senator.

Senator Piotr Wach:
Ja chciałbym zapytać o to, dlaczego Portugalia, 

która jest również członkiem Unii Europejskiej i sta-
nowisko Komisji Europejskiej obowiązuje ją w tym 
samym stopniu co Polskę, nie jest tutaj stroną inicju-
jącą, a raczej, jak się zorientowałem, jest stroną, która 
oponuje tej legislacji, temu wypowiedzeniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Na posiedzeniu komisji była ta sprawa poruszana. 
I teraz tak. Strona portugalska, jak wynika z niefor-
malnych rozmów, nie jest zainteresowana wypowie-
dzeniem umowy. 

My jesteśmy zobowiązani do wypowiedzenia 
wszystkich umów, a wiadomo, że obowiązują 5-letnie 
okresy. Jeżeli do 8 października 2017 r. nie wypo-
wiemy tej umowy, to narażamy się na to, że Komisja 
Europejska rozpocznie postępowanie, narażamy się 
na wszczęcie postępowania wobec Polski.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Waldemar Sługocki, a potem pan se-

nator Grabowski.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! Ja 

mam takie pytanie. 
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(senator K. Kleina) wszystkim państwom członkowskim, które miały te 
umowy – i rozważa wszczęcie formalnego postępo-
wania w sprawie niezgodności umowy z prawem Unii 
Europejskiej. Czyli praktycznie zarówno Polska, jak 
i Portugalia czy każdy inny kraj narażają się tutaj na 
to, że będzie takie formalne postępowanie. I tak jak 
tutaj wcześniej odpowiadałem, takie formalne postę-
powania toczą się już przeciwko Austrii, Holandii, 
Słowacji, Szwecji i Rumunii.

Jeszcze pan senator Kleina pytał tutaj o procedurę. 
Powiem szczerze, że… Może pan minister tutaj sze-
rzej opisze tę procedurę. Ona nie była tak opisywana 
w materiałach. Tak że prosiłbym, żeby może skiero-
wać to pytanie do strony rządowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie. Dziękuję.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister rozwoju 
i finansów oraz minister spraw zagranicznych.

Są dzisiaj z nami przedstawiciele obu resortów: 
pan minister Jacek Czaputowicz, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz pani 
minister Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju.

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

Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ponieważ pan senator sprawozdawca odpowiedział 

właściwie na wszystkie wątpliwości i pytania, ja tylko 
uzupełnię odpowiedź o ten ostatni wątek, który poja-
wił się w pytaniu pana senatora, dotyczący sposobu 
rozstrzygania sporów po rozwiązaniu umowy, na co 
mamy nadzieję. Wówczas normalnie postępowania 
toczą się przed sądami krajowymi i to jest, tak jak 
pan senator wspomniał, rozwiązanie oczywiście ko-
rzystne z perspektywy polskiej strony, dla naszych 
przedsiębiorców, dla strony polskiej. Dlatego też, tak 
jak mówię, prawo krajowe w sposób właściwy za-
bezpiecza interesy wszystkich stron działających na 
terenie polskiej jurysdykcji. Z tego powodu sprawy 
będą rozpatrywane właśnie przez sądy krajowe.

Tak że mamy nadzieję, że sprawozdanie… usta-
wa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki 

oddali tę władzę, po wypowiedzeniu wspomnianej 
umowy, przestanie obowiązywać. 

Czy to oznacza, że od tego momentu wszystkie 
sprawy, spory związane z inwestycjami i relacjami 
między polskimi a portugalskimi inwestorami będą 
rozstrzygane przez sądy polskie czy przez inny jakiś 
sąd arbitrażowy czy inny sąd europejski?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. 
I jeszcze pan senator…)

No bo wydaje mi się, że wypowiedzenie tej umo-
wy jest po prostu w interesie Polski. Jestem o tym 
przekonany, że to jest dobrze, że my to wypowiadamy, 
ale w jaki sposób będzie to wszystko regulowane po 
wejściu w życie tego wypowiedzenia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach. Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję.
Pan podał bardzo interesującą informację, której 

nie było na posiedzeniu komisji, a zresztą o to nie 
pytałem, o 10-letnim okresie ochrony w stosunku do 
inwestycji już istniejących. 

Czy pan się orientuje, czy pan może odpowiedzieć, 
czy to wynika z postanowień traktatowych, czy to 
wynika z treści tej umowy, czy może to wynika z ge-
neralnej linii, że umowy tego typu zawiera się w ten 
sposób, tzn. z 10-letnią kontynuacją dla istniejących 
inwestycji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, najpierw odpowiem tutaj na pyta-

nie pana senatora Wacha. Wynika to bezpośrednio 
z umowy. Ja w sprawozdaniu to przekazałem, że na 
podstawie art. 11 ust. 3 umowy inwestycje dokona-
ne przed wejściem w życie wypowiedzenia są nadal 
chronione na mocy umowy przez 10 lat od dnia wy-
powiedzenia. Tak że to wynika z umowy.

Przeciw komu toczy się postępowanie – o to py-
tał pan senator Grabowski. W listopadzie 2016 r., 
takie informacje mamy w materiałach, Komisja 
Europejska zakończyła nieformalne postępowanie EU 
Pilot rozpoczęte w czerwcu 2015 r. – to nieformalne 
postępowanie było przeciwko Polsce, ale też chyba 
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(podsekretarz stanu J. Emilewicz) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bierecki i będą odpowiedzi.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Minister, mam takie samo pytanie, jakie 

miałem do sprawozdawcy: kiedy zakończy się życie 
tych wszystkich BIT-ów czy tych umów bilateralnych 
o ochronie inwestycji? Jaki jest harmonogram wy-
powiedzeń? Czy możemy się spodziewać, że w tym 
roku pożegnamy się z tą pamiątką po okresie, kiedy 
Polska nie była w Unii Europejskiej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz:
Dziękuję bardzo za pytania. 
Pierwsze dotyczyło wielkości inwestycji. No, tu 

mamy duże dysproporcje. Wszystkie inwestycje por-
tugalskie – wszystkie, bo nie jest tak, że jakaś część 
to są inwestycje chronione, tylko tą umową objęte 
są wszystkie inwestycje danego kraju – to jest ok. 
1 miliarda euro versus ok. 50 milionów euro polskich 
inwestycji w Portugalii. Myślę, że to jest również 
wystarczająca odpowiedź na państwa pytanie o to, 
skąd zainteresowanie tylko jednej strony, a nie także 
drugiej rozwiązaniem umowy.

Drugie pytanie, dotyczące tego, co się stanie, je-
żeli Polska nie odrobi swojej lekcji, co wobec tego, 
jakie konsekwencje dotyczą drugiej strony. Myślę, 
że – nawiązując do tego, o czym mówił tutaj pan 
senator sprawozdawca o tym, że mamy 2 tryby – 
my staramy się i zabiegamy o ten łagodny sposób 
wygaśnięcia umowy, a zatem o jej rozwiązanie. Jeśli 
jednak umowa nie zostanie rozwiązana, to zostanie 
ona wypowiedziana. Zatem to jest ta praca, którą my 
staramy się odrobić, ponieważ zostało przeciwko nam 
wszczęte nieformalne postępowanie. Jednocześnie 
dopóki nie ma jednoznacznej oceny – mamy reko-
mendacje Komisji Europejskiej dotyczące BIT-ów 
– dopóki nie ma również jednoznacznej oceny, jeżeli 
chodzi o wygaśnięcie tych umów, sankcje, skoro mó-
wimy o potencjalnych sankcjach, będą skierowane do 
tzw. nowych państw członkowskich.

Kiedy się zakończą… Na pytanie, kiedy wygasną 
czy kiedy zostaną rozwiązane bądź wypowiedziane 
BIT-y… Przepraszam, ale nie mam harmonogramu 
co do pozostałych umów, zawieranych z pozostałymi 

Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji spotka się z przychylnością pań-
stwa senatorów. Będziemy zobowiązani za przyjęcie 
ustawy i pozytywną rekomendację. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Minister, proszę zostać, bo może jeszcze będą 

pytania… O, są pytania do pani minister. Proszę zo-
stać na mównicy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicieli rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Najpierw pan senator Grabowski, zauważyłam go 
jako pierwszego. Potem pan senator Włosowicz i pan 
senator Bierecki. 

Bardzo proszę.
Pani Minister, zapraszam na mównicę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam krótkie pytanie dotyczące wielkości in-

westycji. 
Czy ministerstwo zna skalę inwestycji chronio-

nych tą umową, jakie są realizowane w Polsce przez 
Portugalię, portugalskie przedsiębiorstwa, i czy zna 
wartość inwestycji polskich w Portugalii? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, mam pytanie natury prawnej. Pan 

senator sprawozdawca powiedział, że na wypowie-
dzenie tej umowy mamy czas do 7 października br. 
W związku z tym mam pytanie. Rozumiem, że jeżeli 
my ją wypowiemy dzisiejszą decyzją, to wypełniamy 
zalecenia, oczekiwania Unii Europejskiej. 

Ale czy jednocześnie nie jest tak, że w pewien spo-
sób odrabiamy pracę domową za Republikę Portugalii, 
która tego nie zrobi i też wywiąże się z tego? Czy ma 
pani taką wiedzę, że Komisja Europejska może podjąć 
jakieś kroki prawne przeciwko Portugalii? Pytam 
dlatego, że… Czy gdyby np. nam się zdarzyło zapo-
mnieć o jakiejś umowie, którą mamy wypowiedzieć, 
i ktoś inny by ją wypowiedział, a my byśmy tego nie 
zrobili, to wtedy też ewentualnie byłaby podstawa do 
ukarania naszego czy innego kraju? Dziękuję.
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(podsekretarz stanu J. Emilewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz:

Pierwsze pytanie dotyczące wypowiedzenia i jego 
korzystności bądź niekorzystności. Uznanie jurysdyk-
cji sądowej polskiej jako symetrycznej i właściwej do 
rozstrzygania sporów jest dla nas korzystne. Co wię-
cej, żadne z państw, które ma z nami zawarte umowy 
tego typu i jeszcze obowiązujące, nie kwestionuje w tej 
chwili jurysdykcji polskiej, nie uznaje tej jurysdykcji 
jako tej, która podawałaby w wątpliwość jasność i przej-
rzystość procedur. Przedłużanie momentu rozwiązania 
tych umów wynika często z tego, że jest zainteresowanie 
unormowania tych relacji ze stroną polską. Nie mając 
wątpliwości… Są wątpliwości wobec innych, nowych 
państw członkowskich. Stąd wszczęcie… przeprowa-
dzenie tego przypadku z Polską dałoby pretekst do za-
stosowania szybszych procedur wobec innych państw 
członkowskich naszego regionu, a tutaj, powiedzmy, 
to zainteresowanie jest mniejsze. A zatem to uznanie 
jurysdykcji polskiej jako właściwej zdecydowanie jest 
korzystne dla naszej strony. Historia występowań przed 
sądem arbitrażowym w sporach jest taka, że Polska wie-
le tych przypadków skutecznie wygrała, ale wiąże się 
to z ogromnymi kosztami. Rozwiązanie tej umowy, tak 
jak mówię, jest dla strony polskiej, w tym dla polskich 
przedsiębiorców, korzystne.

Sprawa dotyczy… To nie jest niesymetryczność 
w traktowaniu. Tak jak mówię, rzecz dotyczy obu 
stron zawierających umowę. Przy czym, tak jak mó-
wię, jest to sytuacja dla nas korzystniejsza, stąd my 
jesteśmy tymi, którzy tę wymianę not dyplomatycz-
nych z Portugalią rozpoczęli.

Czy jakieś tego typu umowy już wygasły? Tak, 
mam… Przepraszam, muszę skorzystać z materiałów, 
bo nie pamiętam, które z nich wygasły… Poproszę 
państwa o wsparcie. Bardzo proszę.

(Główny Specjalista w Departamencie Współpracy 
Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju Joanna 
Bek: Dziękuję bardzo. Joanna Bek, Ministerstwo 
Rozwoju…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę mówić do mikrofonu. Można usiąść i do 

mikrofonu mówić, tak żeby to się zarejestrowało.

Główny Specjalista  
w Departamencie  
Współpracy Międzynarodowej  
w Ministerstwie Rozwoju  
Joanna Bek:
Dzień dobry. Joanna Bek, Ministerstwo Rozwoju.
Odpowiadam na to pytanie. Polska ma 23 takie 

umowy. Nigdy takiej umowy nie zawierała z Irlandią 

państwami członkowskimi. O ile pamięć mnie nie 
myli, to w ciągu najbliższych 2, 3 lat powinniśmy 
doprowadzić do rozwiązania tych umów.

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

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

Pytanie pierwsze dotyczy kwestii wypowiedzenia, 
a właściwie nacisku Unii Europejskiej w tej sprawie. 

Rozumiem, że wypowiedzenie umowy jest dla nas 
korzystne – proszę to ewentualnie potwierdzić. Ale 
dlaczego ten nacisk jest tylko na nas? Dlaczego jest 
taki niesymetryczny? No, może jest także na stro-
nę portugalską, ale my nic o tym nie wiemy. Czy 
państwo, powiedziałbym, zasięgaliście w tej spra-
wie języka, czy też oficjalnie występowaliście do 
Unii Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego 
w przypadku symetrycznej, dwustronnej umowy 
naciskana jest tylko jedna strona? No, są kraje 2 ka-
tegorii w tym przypadku.

I pytanie drugie. Czy to rzeczywiście jest dla 
nas korzystne na dłuższą metę? To znaczy czy to 
będzie tak, że… Niektóre państwa się dadzą odpór 
temu naciskowi Komisji Europejskiej i dalej będą 
obowiązywały wiążące je umowy dwustronne. W ta-
kim przypadku będą 2 reżimy prawne. Który reżim 
bardziej sprzyja naszym, polskim przedsiębiorcom?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Pani Minister!
Chciałbym zapytać, czy jakieś tego typu umowy 

z innymi krajami już automatycznie wygasły, bo na 
taki okres były zawarte, lub zostały wypowiedziane, 
rozwiązane w drodze porozumienia między naszymi 
państwami.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Proszę, Pani Minister.
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(główny specjalista J. Bek) Jakie są główne założenia zawarte w projektowanej 
ustawie? Wprowadzane są zasadnicze zmiany w za-
kresie organów przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze”. 
Dotychczasowo, zgodnie z ustawą z 1987 r., głównymi 
organami byli: dyrektor naczelny, zebranie delegatów 
i rada pracownicza. Obecnie będzie to prezes i rada 
nadzorcza. Takie są główne zmiany.

Pani Marszałek, teraz pokrótce streszczę przebieg 
posiedzenia komisji. Rozpoczęliśmy od zasięgnięcia 
opinii rządu, ponieważ nie był to projekt rządowy. 
W dniu 20 września oficjalne stanowisko rządu nie 
zostało zaprezentowane. Zostaliśmy poinformowani, 
że projekt został omówiony na posiedzeniu Komitetu 
Stałego Rady Ministrów, gdzie został pozytywnie 
zaopiniowany. Ponieważ 20 września w trakcie posie-
dzenia komisji nie było nikogo z autorów ustawy, nie 
było nikogo z posłów, nie padły ewentualne pytania 
do autorów.

Komisja zajęła się m. in. analizą prawną ustawy, 
ponieważ Biuro Legislacyjne zaproponowało 14 po-
prawek – 7 merytorycznych, dotyczących szczegóło-
wych rozwiązań zawartych w ustawie i 7 o charakte-
rze językowym oraz legislacyjnym.

W dyskusji nad projektem głos zabrało 3 sena-
torów: pan senator Florek, pan senator Dobkowski 
i pan senator Włosowicz. Ponieważ nie mieliśmy 
możliwości zadawania pytań autorom ustawy, prze-
wodniczący komisji, pan senator Kogut, przerwał 
posiedzenie komisji.

Wznowiliśmy je nazajutrz, czyli wczoraj, o godzi-
nie 9.00. Był z nami przedstawiciel autorów, który 
przedstawił to, co powiedziałem na początku, po-
wiedział, co leży u podstaw zmiany ustawy, iż ze 
względu na nowe inwestycje, szczególnie na zamiar 
budowy, co polski rząd oficjalnie ogłosił 3 dni temu, 
Centralnego Portu Lotniczego… że jest to wyjście 
naprzeciw tej nowej inwestycji, temu wielkiemu wy-
zwaniu. Te zmiany są m.in. tym powodowane.

Były również wyrażane niepokoje, co przyniosą 
ewentualne zmiany. Były to uwagi czy zapytania ze 
strony załogi. Padła odpowiedzieć, że uwzględnia się 
te postulaty, gdyż współdecydowanie o przedsiębior-
stwie będzie również zależne od załogi, ponieważ bę-
dzie miała ona w zarządzie swojego przedstawiciela.

Zostały zgłoszone 2 wnioski: pierwszy, pana 
senatora Florka, o odrzucenie ustawy i drugi, pana 
przewodniczącego senatora Koguta, o przyjęcie jej 
bez poprawek. Najpierw, jako najdalej idący, był prze-
głosowany wniosek pana senatora Florka. Nie został 
zaakceptowany: 1 głos za, 7 głosów przeciw. Jako 
kolejny został przegłosowany wniosek pana senatora 
Kogut: było 7 głosów za, 1 głos przeciw, czyli został 
on zaakceptowany, co jest równoznaczne z wyraże-
niem stanowiska przez Komisję Infrastruktury, która 
zwraca się do Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

i z Maltą. Włochy w 2013 r. wypowiedziały nam umo-
wę o ochronie inwestycji. Tam była 5-letnia klauzula 
ochrony dla inwestorów. Ta klauzula wygaśnie za rok, 
a wtedy umowa będzie już w pełni wypowiedziana, 
rozwiązana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma.
Pani Minister, dziękuję bardzo serdecznie.
Czy pan minister Jacek Czaputowicz pragnie za-

brać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jacek Czaputowicz: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu ministrom.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję państwu ministrom i państwa 
współpracownikom.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie 
państwowym „Porty Lotnicze”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 585, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 585 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Jacka Włosowicza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Infrastruktury omówiła projekt w dniach 

20 i 21 września. Jest to projekt autorstwa posłów.
Co zmienia projektowana ustawa? Jakie ma cele? 

Jakie ma zadania? Zastępuje ona ustawę z 23 paź-
dziernika 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym 
„Porty Lotnicze”. Procedowana ustawa określa przed-
miot działalności, organizację i zasady funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”. 
Określa, tak jak powiedziałem, przedmiot działalno-
ści i wskazuje, że głównymi zadaniami przedsiębior-
stwa jest budowa, przebudowa, utrzymanie, eksplo-
atacja lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych, 
a także świadczenie usług z zakresu startu, lądowania 
i parkowania statków powietrznych.
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Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję.
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o tę wspólną ka-

dencję rady nadzorczej, to byłem akurat osobą, która 
pytała panią legislator o to. Jeżeli chodzi o ugrunto-
waną wykładnię prawną, to jest tak, że ta wspólna 
kadencja w danym momencie rozpoczyna się i trwa 
do danego momentu, jeżeli jednak ktoś, z różnych 
przyczyn, przestanie być członkiem rady nadzorczej 
i w to miejsce pojawi się nowa osoba, to nie będzie 
znaczyło, że czas trwania kadencji tej osoby biegnie 
od początku, tylko ona jakby zastępuje osobę, która 
ją poprzedzała, i członkostwo tej nowej osoby trwa 
do pierwotnie określonego momentu trwania rady 
nadzorczej. Na tym polega ta kwestia wspólnej… 
W ustawie jest to zapisane. W art. 17 jest mowa o tym, 
że członkowie rady nadzorczej są powoływani na 
wspólną 5-letnią kadencję.

Jeżeli zaś chodzi o rejestr, do którego ma to być 
wpisane, to rzeczywiście autorzy zgodzili się z tym, że 
jest to nie do końca poprawnie zapisane, bo mamy tu 
do czynienia z pewną hybrydą, pewnym dualizmem. 
To przedsiębiorstwo będzie tak jakby w 2 miejscach 
wpisane. Z jednej strony będzie wpisane do rejestru 
przedsiębiorstw państwowych, a z drugiej strony – do 
Krajowego Rejestru Sądowego. Zwróciła na to uwagę 
pani mecenas, proponując odpowiednią poprawkę. 
Autorzy zgodzili się z tym, że jest to jak najbardziej 
rozsądne rozwiązanie, niemniej po zasięgnięciu opinii 
pani mecenas ustaliliśmy, że jest możliwe przyjęcie 
tej ustawy w tym kształcie i późniejsze sprawne jej 
znowelizowanie, tak aby te prawne usterki, które nie 
dyskwalifikują tej ustawy, uzupełnić czy poprawić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Florek?
(Senator Piotr Florek: To może ostatnie jeszcze 

zadam.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Mówił pan o uzasadnieniu tego projektu i o tym, co 

pan poseł Suski powiedział, ale ja czytałem uzasad-
nienie tego projektu, który został złożony w Sejmie. 

Czy pan też to czytał? Czy te uzasadnienia są takie 
same? Czy to, co pan poseł Suski powiedział, i to, co 
zostało wniesione w Sejmie, się zgadza? Czy to jest 
to samo uzasadnienie?

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?

Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Mam takie py-

tanie.
Czy ustawa była konsultowana z załogą, czyli ja-

kie było stanowisko związków zawodowych i rady 
pracowniczej wobec tej ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Proszę bardzo.

Senator Jacek Włosowicz:
Na posiedzeniu komisji był obecny przedstawi-

ciel związków zawodowych i wyraził stanowisko 
negatywne w stosunku do tej ustawy, jednak wypo-
wiedział się również tak, że załoga widzi potrzebę 
nowelizacji ustawy w obecnym kształcie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

To ja mam dalsze pytania w takim razie. To może 
od razu kilka zadam, jeżeli innych pytań nie ma.

Chciałbym prosić o wyjaśnienie tego składu rady 
nadzorczej. Bo jest zapisane, że rada nadzorcza li-
czy 3–5 członków, czyli są tu widełki. I co oznacza, 
że członkowie rady nadzorczej powoływani są na 
wspólną 5-letnią kadencję? Co znaczy ta wspólna 
5-letnia kadencja?

Kolejne pytanie. Czy pakt w przedsiębiorstwie, je-
żeli chodzi o związki zawodowe, był wypowiedziany?

PPL podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, wia-
domo, każde przedsiębiorstwo musi być wpisane. Do 
jakiego rejestru powinno być wpisane i co jest zapi-
sane w ustawie w takim razie?

Może na razie tyle, a potem jeszcze raz, jeżeli nie 
będzie więcej pytań.
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(senator P. Florek) (Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Jest z nami pan minister Jerzy Szmit, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy – właściwie jest to już ustawa, bo 

została ona przyjęta przez Sejm – o przedsiębiorstwie 
państwowym „Porty Lotnicze” jest inicjatywą posel-
ską, co zresztą wielokrotnie było podkreślane. Rząd 
pracował nad opinią dotyczącą tego aktu prawnego. 
Ostatecznie projekt ten był opiniowany po konsulta-
cjach międzyresortowych, które trwały stosunkowo 
krótko, ponieważ projekt poselski wymagał szybkiego 
procedowania. Te wnioski zostały rozpatrzone na 
posiedzeniu komitetu stałego. I generalnie jest po-
zytywna opinia Komitetu Stałego Rady Ministrów, 
a więc tej najważniejszej komórki rekomendującej 
materiały przygotowywane na posiedzenie rządu. 
Zostały również zgłoszone uwagi przez różne resor-
ty, ale, tak jak już to wyjaśniał pan senator Jacek 
Włosowicz, nie były to uwagi, które by dyskwalifi-
kowały ten projekt – wówczas jeszcze projekt – jeśli 
chodzi o dalsze prace i wprowadzenie go w życie.

Szanowni Państwo, chciałbym też tu powiedzieć, 
że musimy widzieć ten projekt w całym kontek-
ście rozwoju polskiego lotnictwa. Otóż, Szanowni 
Państwo, obserwujemy dzisiaj ogromny wzrost ruchu 
lotniczego w Polsce. Nie tylko w Polsce, w Europie 
i na świecie, ale my to szczególnie odczuwamy; w za-
sadzie na wszystkich lotniskach komunikacyjnych 
w Polsce rośnie ruch, rośnie bardzo zdecydowanie. 
Przykładem jest Lotnisko Chopina w Warszawie. 
W tym roku, zgodnie z przewidywaniami, które opie-
rają się już nie na prognozach, ale na realnych wyni-
kach, liczba pasażerów, którzy korzystają z lotniska, 
przekroczy 15 milionów. Przypomnę, że w ubiegłym 
roku było to niecałe 12 milionów, a więc mamy gi-
gantyczny wzrost. To przyspiesza decyzję i prace nad 
Centralnym Portem Komunikacyjnym. Myślę zresztą, 
że w najbliższym czasie opinia publiczna zostanie 
poinformowana o kolejnych decyzjach, kolejnych kro-
kach w tej sprawie. Jednak do tego, abyśmy do czasu 
uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego 
mogli sprawnie obsługiwać pasażerów, niezbędne jest 
sprawne zarządzanie Lotniskiem Chopina, przede 
wszystkim Lotniskiem Chopina, bo tam jest ponad 
40% ruchu wykonywanego w Polsce, ale oczywiście 

Jeszcze może drugie pytanie od razu zadam…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę.)
…pytanie o stanowisko rządu. Bo ja sobie przy-

pominam, że pani, która była na posiedzeniu, mówi-
ła, że nie ma stanowiska rządu. Czy pan mógłby to 
wyjaśnić? Jak nie, to pana ministra będę pytał o to 
stanowisko rządu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
I pan senator Grabowski. Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam tylko jedno krótkie pytanie. Z tekstu opinii 

Biura Legislacyjnego wynika, że jest tu zapis mówią-
cy o powołaniu 3–5 osób do rady nadzorczej, w skład 
której wejdzie przynajmniej 1 przedstawiciel załogi. 
Skąd taki zapis? Czy to było przedmiotem posiedze-
nia komisji? Może być tak, że będzie tylko 1, a może 
być ich również 5. Prawda? To mogą być wszyscy 
członkowie rady nadzorczej. 

Jak w świetle nowelizacji tej ustawy i wprowadza-
nych regulacji będzie wyglądała procedura wyboru 
członków rady nadzorczej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jacek Włosowicz:
Odpowiadam panu senatorowi Florkowi: nie 

umiem w tym momencie powiedzieć, czy to, co 
przedstawił nam pan poseł Suski, jest zbieżne z uza-
sadnieniem sejmowym.

Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie, pytanie pana 
senatora Grabowskiego, to nie było na ten temat dys-
kusji. Wiemy tyle, ile możemy z projektu wyczytać, 
a więc że jest to w ten sposób dookreślone. Gościmy 
na sali pana ministra. To jest osoba, która odpowiada 
za kwestię powołania zarówno prezesa, jak i rady 
nadzorczej. Sądzę, że pan senator nie będzie miał 
pretensji, jeżeli poproszę o skierowanie tego pytania 
do pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań do pana senatora sprawoz-

dawcy.
Bardzo dziękuję.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) ust. 1: „Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu 
członków, w tym minimum jednego przedstawiciela 
wskazanego przez pracowników PPL”. Wydaje mi się, 
że tekst tego ustępu jest jednoznaczny. Ma być od 3 do 
5 członków. Minister musi być wśród tych członków, 
czy to wśród tych 3, czy też 5 członków. Bez względu 
na to, czy rada liczy 3 członków, czy 5 członków, 
może być minimum 1 przedstawiciel pracowników. 
Słowo „minimum” też jest jednoznaczne. Czyli może 
być również tak, że tych przedstawicieli pracowni-
ków będzie więcej, to też możemy założyć, bo taka 
możliwość jest dana ministrowi właściwemu do spraw 
transportu. W jaki sposób będzie chciał z tego skorzy-
stać, to już zależy od jego decyzji. W każdym razie 
taki jest jednoznaczny zapis, który został przyjęty 
przez Sejm.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie… Jest to inicja-
tywa poselska. Rząd nie wpływa na inicjatywy 
poselskie. Jest procedura zgodna z konstytucją, 
która mówi o tym, w jaki sposób trafiają do Sejmu 
projekty ustaw. W tym wypadku była to procedura 
poselska. Sejm przyjął wersję zaproponowaną przez 
inicjatorów, rząd poparł tę inicjatywę – bo przecież 
takie jest stanowisko – z pewnymi uwagami, które 
nie wykluczają w ogóle wprowadzenia jej w życie. 
Myślę więc, że wnikanie tutaj w kompetencje i za-
stanawianie się, dlaczego rząd coś zrobił, czy nie 
zrobił… Mamy jako rząd wiele różnych rzeczy, nad 
którymi pracujemy, pracujemy nad setkami ustaw, 
więc trzeba w tym wszystkim dokonać jakiejś gra-
dacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 

11.00.
A o godzinie 11.00 wracamy do pytań do pana mi-

nistra, bo jeszcze będą pytania. Już mam zgłoszenie.
Dziękuję, Panie Ministrze.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 00  
do godziny 11 minut 02)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przed przerwą byliśmy na etapie zadawania 

pytań do ministra. Poczekamy chwilę na przedsta-
wiciela ministerstwa infrastruktury. Ministerstwo 
infrastruktury reprezentuje pan podsekretarz stanu 
Jerzy Szmit.

Czy mamy wiedzę, gdzie jest pan minister? Czy 
ktoś ma wiedzę, gdzie przebywa pan minister Szmit? 
Dlaczego nie może nas zaszczycić swoją obecnością?

(Rozmowy na sali)

i innymi lotniskami. I to jest główna idea tej ustawy. 
Chodzi o to, aby procesy decyzyjne, aby procesy za-
rządcze mogły być sprawniej wykonywane. I myślę, 
że… Jestem przekonany o tym, że ta ustawa realnie 
spełnia taki cel. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Kto chce zadać takie pytanie?
Pan senator Grabowski, potem pan senator Florek.
A potem będzie przerwa.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Będzie króciutko. Ponowię swoje pytanie. 
Czym jest spowodowany zapis mówiący, że 

w skład 5-osobowej rady nadzorczej będzie wcho-
dził przynajmniej 1 członek, przedstawiciel załogi? 
Czemu jest taki zapis? I ilu tych członków ze strony 
załogi będzie faktycznie powoływanych do rady nad-
zorczej przedsiębiorstwa? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, może by pan wyjaśnił, dlacze-

go zgodziliście się na projekt poselski. Dlaczego, 
wiedząc, że to jest spółka strategiczna i ważna, nie 
przygotowaliście projektu rządowego? Bo ten projekt 
poselski jest bardzo skomplikowany; ja o tym później 
powiem w swoim wystąpieniu. Dlaczego więc nie 
zdecydowaliście się na własny projekt? Czemu taka 
właśnie droga? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze dotyczące człon-

ków rady nadzorczej, sposobów ich powoływania, to 
jest to ujęte w oddziale „Rada Nadzorcza”, w art. 16 
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(wicemarszałek A. Bielan) Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zadać pytanie dotyczące pana wypo-

wiedzi, jeśli chodzi o założenia i o to, dlaczego ten 
projekt ustawy trafił… Mówił pan, że ten rodzaj for-
my prawnej będzie ewidentnie lepszy w kontekście 
efektów zarządzania projektem związanym z polski-
mi lotniskami. Czy mógłby pan przytoczyć kilka fak-
tów, powiedzieć, dlaczego będzie lepiej? Nie w sensie 
kadrowym oczywiście, ale w sensie ekonomicznym 
i organizacyjnym.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym Wysoką Izbę prze-

prosić za moją nieobecność, za spóźnienie. W czasie 
przerwy udałem się do ministerstwa, bo musiałem 
wykonywać zadania wynikające z innych moich obo-
wiązków, które stale wykonuję.

Panie Senatorze, Wysoka Izbo, dzisiaj mamy taką 
oto sytuację, że w przedsiębiorstwie, w PPL wszystkie 
ważne decyzje dotyczące oceny wykonania planów 
finansowych, planów finansowych i ich realizacji 
mają… To jest bardzo długi i skomplikowany pro-
ces decyzyjny. Te fundamentalne rzeczy muszą być 
zatwierdzane przez zgromadzenie przedstawicieli, 
muszą być zatwierdzane przez radę pracowniczą. 
Mamy taki podwójny system zarządzania: z jednej 
strony jest dyrektor generalny, dyrektor naczelny, 
a z drugiej strony – reprezentacja pracownicza. Jak 
pokazuje historia, często bywało tak, że organizacje 
pracownicze, które niestety są podzielone w swoich 
stanowiskach… To się tyczy również tego projektu. 
W czasie tej debaty, jak i debaty sejmowej było to 
jasno pokazane. Te konflikty niestety przenoszą się 
też na sferę zarządczą, z czego wynika, że można te 
zasoby, którymi dysponują polskie porty lotnicze, po 
prostu efektywniej wykorzystać. No, można te zasoby 
lepiej wykorzystać. Przed PPL, szczególnie przed 
lotniskiem Okęcie, ale też przed innymi lotniskami 
regionalnymi, stoją ogromne zadania inwestycyjne 
związane z koniecznością podejmowania niezmiernie 
istotnych i przeliczalnych na setki milionów złotych 
decyzji. I tu musi być jednoznaczne centrum decy-
zyjne. W tych przedsiębiorstwach muszą być jed-
noznaczne procedury, które spowodują, że zasoby, 

Panie Senatorze, czy pan wie, gdzie jest pan mi-
nister Szmit?

(Senator Jacek Włosowicz: Panie Marszałku, 
przed ogłoszeniem przerwy zapytałem pana mini-
stra… Pan minister mówił, że ma u siebie w minister-
stwie wcześniej umówione spotkanie. Powiedział, że 
oczywiście wróci.)

(Senator Jarosław Rusiecki: Czy można w mię-
dzyczasie…)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Czy pan marszałek mógłby powiedzieć, jak w cią-
gu najbliższych godzin będzie realizowany porządek 
obrad?

(Senator Leszek Czarnobaj: 2 godziny temu było 
mówione.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

To było omawiane przez pana marszałka 
Karczewskiego o 9.00 rano. Nie wiem, czy pan se-
nator był na sali… Ten porządek został przekazany 
państwu senatorom. Chcemy o godzinie 16.00 przejść 
do głosowań w sprawie tych punktów, które zostaną 
rozpatrzone do tego czasu.

(Senator Jarosław Rusiecki: A jeśli chodzi o ko-
lejność?)

No, punkt szósty, czyli ustawa o PPL, później 
punkt siódmy i ósmy, po kolei.

(Głos z sali: A dziewiąty?)
Dziewiąty wcześniej był rozpatrzony. I kontynu-

ujemy obrady we wtorek od godziny 11.00, a w środę 
od 9.00.

(Rozmowy na sali)
Pan minister jest w drodze.
Ogłaszam 5 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 03  
do godziny 11 minut 08)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Jest pan minister.
Przerwaliśmy obrady w momencie rozpatrywania 

punktu szóstego. Jesteśmy w tej chwili na etapie pytań 
do ministerstwa infrastruktury.

Jak rozumiem, kolejny do zadania pytania zapisał 
się pan senator Czarnobaj.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) swojej wypowiedzi powiedział pan o opcji proste-
go przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa 
„Porty Lotnicze”, chociażby w spółkę akcyjną. Ten 
pomysł był wielokrotnie wysuwany przez długie lata, 
niemniej jednak jest z tym pewien problem. Oprócz 
wielu innych problemów, które się z tym wiążą, mu-
simy pamiętać o tym, że to jest bardzo ważne przed-
siębiorstwo i że przekształcamy firmę, która prężnie 
się rozwija i ma ogromne potrzeby. Nie można PPL 
zatrzymać, nie można wstrzymać jego funkcjono-
wania chociażby na sekundę. Jest jeszcze problem 
roszczeń byłych właścicieli części lotniska, i to zna-
czącej części lotniska. Zawsze przy przekształceniu 
własnościowym majątek musi być opisany bardzo 
precyzyjnie. Żadne roszczenia w stosunku do tego 
majątku nie mogą występować. Akcjonariusze muszą 
mieć pełnię praw do dysponowania swoim mająt-
kiem, swoimi akcjami, w które zainwestowali swoje 
pieniądze, i to niezależnie od tego, czy to dotyczy 
skarbu państwa, tak jak w przypadku spółek publicz-
nych, które działają na zasadach spółek akcyjnych, 
czy inwestorów prywatnych. I tu jest właśnie bardzo 
poważny problem tego typu. To jest jeden z hamul-
ców, który decyduje o tym, że takiego klasycznego 
przekształcenia nie można wykonać.

Jeżeli zaś chodzi o rolę załogi, to powiem tak: 
Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o związkach 
zawodowych, zgodnie z innymi ustawami, funk-
cjonują i będą tam nadal funkcjonowały normalne 
organy, które reprezentują pracowników. W takim 
klasycznym przedsiębiorstwie państwowym jest rada 
pracownicza, jest zgromadzenie przedstawicieli… 
Dzisiaj to zostanie zmienione z powodów, o których 
mówiłem wcześniej, jednak prawa pracownicze w ni-
czym nie ucierpią. Na pewno – mówię całkowicie 
obiektywnie – rzeczywiście, wpływ załogi na sposób 
zarządzania firmą zostanie ograniczony, to tak. Ale 
prawa pracownicze w żaden sposób nie będą ograni-
czone, bo są czym innym po prostu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze! Powstaje nowy 

podmiot i rozumiemy, że państwa przesłaniem – to 
do mojego pytania i do pytania pana senatora Florka 
– jest to, żeby usprawnić proces decyzyjny, który ze 
względu na udział załogi jest długi. No, te decyzje 
trzeba podejmować szybciej, stąd pomysł utworzenia 
takiej oto jednostki. Ale 2 pytania z tym związane. 
Jakie nowe zadania… A właściwie trzy, przepraszam.

którymi one dysponują, i potrzeby, jakie muszą zaspo-
kajać polskie porty lotnicze, będą zoptymalizowane.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Co do tego, że w przedsiębiorstwie państwowym 

„Porty Lotnicze” trzeba dokonać zmian, pewno się 
wszyscy zgadzają. Trzeba przyjrzeć się przepisom 
i po czasie zastanowić się, czy czegoś nie można by 
poprawić, czy czegoś nie można by zmienić. Niemniej 
jednak jest pytanie, w jakim kierunku te zmiany pój-
dą. Państwo tworzycie coś, co można by hybrydą 
nazwać, bo to jest coś pomiędzy przedsiębiorstwem 
państwowym a spółką prawa handlowego. Coś jest 
z tego, coś jest z tamtego. Dlaczego nie postawiliście 
sprawy jednoznacznie? Jeżeli to, co pan mówi, a więc 
że trzeba to poprawić, bo związki, działania, pracow-
nicy… No, rozumiem, że w pewien sposób troszeczkę 
wam przeszkadzają i w związku z tym chcecie tę 
zmianę zrobić. Przedstawiciel związków zawodowych 
obecny na posiedzeniu komisji mówił – o ile dobrze 
pamiętam, w imieniu 4 związków zawodowych, które 
tam funkcjonują – że oni są przeciwni tym zmianom, 
bo uważają, że nie idą one w dobrym kierunku. 

I moje pytanie brzmi właściwie tak: czy pan mógł-
by powiedzieć, co z tego wyniknie, jeżeli chodzi o za-
łogę, o pracowników? Bo zawsze mówi się, że jest 
dobry klimat do takich przekształceń. No, on powi-
nien być dobry. Powinno się rozmawiać. Czy mógłby 
pan powiedzieć, co właściwie stracą albo co zyskają 
pracownicy przedsiębiorstwa po tych zmianach? Bo 
jedyna kwestia, o której wiemy, jest taka, że tego nie 
było w początkowym projekcie, no ale w trakcie prac 
sejmowych wprowadzono zmianę, że przedstawiciel 
załogi będzie jednak w radzie nadzorczej. Bo przed-
tem nie było o tym mowy. I to jest ta jedna kwestia, 
która będzie tu ujęta. Czy mógłby pan wyjaśnić, co 
jeszcze ewentualnie stracą, a co zyskają ci ludzie? 
Dlaczego taki niepokój panuje wśród pracowników? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Pan podniósł bar-

dzo ważny wątek, a mianowicie w pierwszej części 
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(senator L. Czarnobaj) rzyć… zresztą tak de facto jest, ale te funkcje mają 
być rozbudowywane, żeby Lotnisko Chopina stało 
się tzw. hubem, czyli lotniskiem przesiadkowym, 
aby do Lotniska Chopina byli przywożeni pasaże-
rowie, którzy potem będą podróżowali na dalszych 
trasach, szczególnie pozaeuropejskich. W każdym 
razie chodzi o sytuację, gdy jako docelowy punkt jest 
wskazywane inne lotnisko w świecie. I do tego, żeby 
to było możliwe w najbliższych latach, jest potrzebna 
rozbudowa, bardzo intensywna rozbudowa lotniska.

Przypomnę też, że PLL LOT już rozbudowuje 
swoją flotę. Przybywają nowe samoloty. Te samoloty, 
szczególnie te największe, tzw. dreamlinery, wyma-
gają też specjalnych miejsc do tego, żeby być obsługi-
wane, jak również do tego, żeby mogły stacjonować, 
żeby mogły nocować. Do tego jest też niezbędna bar-
dzo gruntowna przebudowa lotniska, również przy 
współpracy z wojskiem, które także użytkuje część 
Lotniska Chopina. Tak że musimy tu te wszystkie 
interesy pogodzić.

Co do pytania, które pan… tego trzeciego, które 
dotyczyło… Proszę mi przypomnieć…

(Senator Leszek Czarnobaj: Chodziło o symulację 
dotyczącą…)

A, symulację dotyczącą ruchu. Takie symulacje 
są już dzisiaj, jeżeli chodzi o wzrost ruchu i w ogó-
le o ruch lotniczy. Powiem tak: jeżeli spojrzymy na 
symulacje sprzed kilku lat, to zobaczymy, że one 
się nie sprawdziły, po prostu są niedoszacowane – 
tak? I dzisiaj widzimy, że to, co było przewidywane 
kilka lat temu… No, można chyba powiedzieć, że 
całe szczęście, iż te symulacje są niedoszacowane, 
można wyrazić satysfakcję, że ruch jest większy, niż 
był przewidywany. Ale to wszystko będzie w opra-
cowaniu, o którym mówiłem, a nad którym pracuje 
minister Wild. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, 
dlatego został powołany pełnomocnik rządu w randze 
ministra, aby mógł całą tę gigantyczną inwestycję, 
której koszty są szacowane na 20–30 miliardów zł, 
przeprowadzić. Ona będzie wymagała oczywiście 
też inwestycji z zakresu dróg – budowy dróg, budo-
wy kolei. Bo to nie jest punktowa inwestycja, tylko 
inwestycja, która ma stworzyć sieć komunikacyjną.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, jeżeli pan pozwoli…
Panie Ministrze, jeszcze 2 jakby uzupełniające 

pytania.
Jeśli chodzi o kwestię przepustowości, to ja bym 

oczekiwał, że pan minister powie wprost – jeśli to jest 

Jakie nowe zadania chcecie państwo przypisać… 
Jak rozumiem, budowę tego portu centralnego będzie 
realizowała ta firma. Czy to również jest takie nowe 
zadanie, które dostanie ta firma? Tak zapytam wprost. 
To po pierwsze.

Po drugie, kiedy powstaje nowy podmiot, jednym 
z elementów, oprócz prawnego powołania, są zawsze 
pewne założenia biznesplanowe: tym się zajmujemy 
dzisiaj, takie mamy przychody, takie koszty, planuje-
my takie inwestycje. Czy państwo macie taki produkt, 
jeśli chodzi o etap pomysłu i zakładania tej firmy?

I trzecie pytanie, dotyczące pana wypowiedzi 
wcześniejszej, Panie Ministrze, przed przerwą. Mówił 
pan o rosnącym zapotrzebowaniu, jeśli chodzi o prze-
wóz podróżnych samolotami. Rośnie liczba osób ko-
rzystających z tego środka transportu. Proszę powie-
dzieć, czy dzisiejsze lotniska w okolicach Warszawy, 
bo mówimy, że głównie tutaj jest problem… W jakim 
stopniu one są nasycone i jaka jest perspektywa na-
sycenia tych lotnisk, Chopina i Modlina, jeśli chodzi 
o wykorzystanie dzisiaj i w perspektywie, nie wiem, 
10, 15 lat? Czy taka analiza jest? Jeśli można parę 
słów usłyszeć na ten temat…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Senatorze, Wysoka Izbo! Co do pierwszego 

pytania, o plany dotyczące budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego – bo rozumiem, że pan senator do 
tego się odnosił – to powiem, że bodaj w kwietniu 
tego roku został powołany pełnomocnik rządu. Jest 
nim pan minister Mikołaj Wild. On prowadzi swoje 
prace i o ile wiem, w najbliższym czasie – trudno mi 
określić dokładną datę, ale na pewno w najbliższym 
czasie – zostanie ogłoszona już koncepcja tego, w jaki 
sposób ta ogromna inwestycja ma być realizowana, 
będą też przedstawione fundamentalne założenia, 
również dotyczące podmiotu, który miałby tę in-
westycję realizować. Tak więc decyzja, czy będą to 
właśnie polskie „Porty Lotnicze”, czy będzie to jakiś 
inny podmiot, jeszcze nie zapadła. Ale niewątpli-
wie – co do tego nie ma żadnych wątpliwości i nikt 
tutaj nie zgłasza do tego zastrzeżeń – polskie „Porty 
Lotnicze”, a szczególnie lotnisko Okęcie muszą nawet 
w międzyczasie bardzo mocno się rozbudować. Jak 
mówiłem wcześniej, wzrost liczby obsługiwanych 
pasażerów to jest bardzo ważna konieczność, ale jest 
też druga konieczność, o której nie mówiłem, a trzeba 
ją na pewno bardzo mocno podkreślić. Otóż to jest 
wykorzystanie Lotniska Chopina przez naszego na-
rodowego przewoźnika, PLL LOT, który chce stwo-
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(senator L. Czarnobaj) na którym dzisiaj jest bardzo minimalny ruch, jeżeli 
chodzi o pasażerów, i lotnisko w Łodzi, gdzie rów-
nież ten ruch jest nieduży. Nasze działania idą w tym 
kierunku, żeby przede wszystkim maksymalnie wy-
korzystać możliwości Lotniska Chopina. W tym celu 
m.in. jest przygotowywana decyzja o wprowadzeniu 
tzw. ciszy nocnej na Lotnisku Chopina, tak aby ruch, 
który dzisiaj się odbywa w godzinach nocnych, albo 
został przeniesiony na dzień, na godziny dzienne, albo 
został wyprowadzony na inne lotniska. Pokazałem, 
jakie są alternatywy. Te alternatywne rozwiązania 
należą do przewoźników, bo obecnie jest tak, że nie 
ma możliwości takiego bezpośredniego sterowania 
ruchem. Jeżeli jakiś przewoźnik chce obsługiwać 
pasażerów, startować, lądować, wykorzystywać ja-
kieś lotnisko, które jest lotniskiem komunikacyjnym, 
a lotnisko nie jest w stanie wykazać, że nie ma już 
możliwości przyjmowania następnych połączeń, to 
nie można mu odmówić. Takie są międzynarodowe 
uwarunkowania. To jest sprawa zapewnienia rozwoju 
rynku lotniczego. Oczywiście nas to także obowią-
zuje.

Zatem to jest tak, jak pan senator mówił o tych 
pozostałych lotniskach, to jest proces. Dzisiaj podej-
mujemy decyzje, które na pewno będą… Jeżeli na 
Lotnisku Chopina zostanie wprowadzona cisza noc-
na, to musimy się liczyć z tym, że część tego ruchu, 
który dzisiaj jest obsługiwany na Lotnisku Chopina, 
loty, które wykonywane są w nocy, będą musiały 
znaleźć jakieś inne miejsce, oczywiście pod warun-
kiem, że ci przewoźnicy będą chcieli wykonywać te 
połączenia na innych lotniskach Mazowsza. Tutaj jest 
podstawowy klient, ale nie tylko tutaj. No, Warszawa 
dzisiaj jest centrum komunikacyjnym Polski, od po-
nad 100 lat Warszawa jest stolicą. Ja mówię o Polsce 
niepodległej, już blisko 100 lat jesteśmy jako pań-
stwo… Odrodziliśmy się jako państwo niepodle-
głe ze stolicą w Warszawie, w związku z tym cały 
system komunikacyjny jest zbudowany w kierunku 
Warszawy, co jest zrozumiałe. To jest największy 
ośrodek miejski, gospodarczy, biznesowy, więc to 
jest naturalne. W związku z tym ta sprawa obsługi 
Mazowsza, obsługi Warszawy, ale też i wszystkich, 
którzy dzięki temu, że tu jest zlokalizowane główne 
lotnisko w Polsce, mogą z niego korzystać… To jest 
pewien proces, który po prostu trwa. Jest naprawdę 
wiele analiz, wiele ekspertyz, które dotyczą tego te-
matu. Ja też zachęcam pana senatora do dyskusji, bo te 
dyskusje się dzisiaj toczą, a decyzje w tych sprawach 
są w tej chwili w trakcie wypracowywania.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jed-
no pytanie, ostatnie, uzupełniające.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

możliwe – że np. Lotnisko Chopina to dzisiaj kwestia 
15 milionów pasażerów, i to jest 80% jego możliwości, 
a więc wersje są następujące: albo rozbudowujemy je 
gdzieś tam, z boku, albo coś tam robimy… a biorąc 
jeszcze pod uwagę Modlin, to mamy jeszcze taką 
a taką przepustowość, więc w perspektywie 10 lat 
potrzeba tego i tego. A druga sprawa jest taka: jeśli 
pan minister mówi, że nieopłacalna jest rozbudowa 
lotnisk w Modlinie i Chopina, jakaś integracja czy 
robienie jeszcze czegokolwiek… A więc to w związku 
z tym budujemy gdzieś tam lotnisko, ten port central-
ny. To jest jedno.

I drugie. Nie powiedział mi pan minister, czy były 
i czy są jakiekolwiek plany finansowe dotyczące tego 
nowo powstałego podmiotu. Czy robiliście państwo 
co do tego jakieś analizy, czyli że dzisiaj zajmujemy 
się tym, jutro tym, są dzisiaj kwestie takich przy-
chodów, kosztów i obciążeń w perspektywie… No, 
krótko mówiąc: czy taki biznesplan był robiony, czy 
tylko założyliście państwo stronę prawną, a reszta 
ma powstać później?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Jeżeli chodzi o ostatnią część pana pytania, to te spra-
wy są kompetencją pana ministra Wilda. My jako 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – jak 
również inne służby, które są odpowiedzialne za lot-
nictwo polskie – wspieramy pana ministra, przekazu-
jemy mu informacje, ale nie chcę dziś wchodzić w te 
kompetencje i mówić, w jakim czasie te dokumenty 
będą pokazane. Wiem jednak, że prace na ten temat 
są prowadzone.

Jeżeli chodzi o następne pytania, które padły, 
odnoszące się do przepustowości, to my, proszę pań-
stwa, dyskutujemy na ten temat już chyba ponad pół-
tora roku, także z obecnym tu panem dyrektorem 
Mariuszem Szpikowskim, dyskutujemy z branżą, 
odbyło się kilkadziesiąt już chyba spotkań w różnych 
gremiach, one są też bardzo sukcesywnie… Powołany 
też został przy panu ministrze Andrzeju Adamczyku 
zespół, który pracuje nad sprawą zapewnienia prze-
pustowości polskich lotnisk – przede wszystkim mó-
wimy tu o Lotnisku Chopina i rzeczywiście o całej 
sytuacji lotnictwa na Mazowszu. Bo jeżeli mamy do 
czynienia z taką sytuacją, że Lotnisko Chopina ob-
sługuje, jak w tym roku, 15 milionów pasażerów, lot-
nisko w Modlinie – ok. 3 milionów pasażerów… No, 
mamy jeszcze – bo mówimy o tych lotniskach, które 
znajdują się w centrum Polski – lotnisko w Radomiu, 
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bardzo, jest godzina 11.00, więc zdecyduje się na tę 
11.00, to wtedy przepustowość nam się zwiększa. 
Można to różnie mierzyć.

Badania, które są prowadzone i nad którymi dys-
kutujemy też w czasie naszych spotkań, pokazują 
słupki i to, w jakich godzinach jest wykorzystywane 
Lotnisko Chopina, bo je rzeczywiście najbardziej 
badamy. One pokazują, że powoli wchodzimy… Te 
najlepsze godziny są już wypełnione.

(Senator Leszek Czarnobaj: W 100%, tak?)
Panie Senatorze, czasami przewoźnik rezygnuje. 

Tak? Wtedy, kiedy ktoś rezygnuje z jakiegoś powodu 
z wykonywania rejsu, robi się luka. No, można oczy-
wiście te połączenia jeszcze zacieśniać, że to będzie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale w tych najlep-
szych godzinach obłożenie jest pełne?)

No, pełne to jeszcze nie, ale na pewno bardzo duże. 
Zawsze musi być, Wysoka Izbo, margines bezpieczeń-
stwa. Tak? Samoloty się spóźniają, jakieś rzeczy się 
dzieją. Nie można planować działalności lotniczej 
na styk i zakładać, że nic się nie wydarzy, że zawsze 
wszystko będzie co do minuty zaplanowane. Niestety 
zawsze musi być pewien margines, który powoduje, 
że – tak na wprost patrząc – jest jeszcze dużo miejsca. 
Ale jeżeli spojrzymy na funkcje lotnictwa i na sprawy 
bezpieczeństwa, to zauważymy, że niestety czasami 
już tego miejsca nie ma.

A poza tym wspomnę o jeszcze jednej sprawie, już 
kończąc, Panie Marszałku. Pytanie brzmi też: jakie 
samoloty wypełniają tę przestrzeń? Czy są to samo-
loty, które przewożą – powiedzmy – 300 pasażerów, 
czy są to samoloty, które przewożą 70 pasażerów? 
Mniej więcej tyle samo przestrzeni wypełniają te, 
które przewożą 300 pasażerów czy jeszcze więcej, 
i te, które przewożą 70 pasażerów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

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

Wybraliście państwo ścieżkę niekomercjalizacyjną, 
czyli stworzenia nowego przedsiębiorstwa, a właści-
wie tylko zmiany przepisów prawnych, ale w oparciu 
o jakby stary zasób ludzki i materialny. I teraz tak. 
Objętość starej ustawy była 2 razy większa. 

Czy nie obawia się pan, że ta nowa ustawa jest zbyt 
mało szczegółowa, że będą problemy? A te proble-
my są na ogół zawsze na przejściu, czyli jeśli chodzi 
o przepisy przejściowe i dostosowujące. Podam 2 
przykłady. 

Pierwszy dotyczy tego, kto będzie rządził w przed-
siębiorstwie do momentu powołania prezesa. Z jednej 
strony w art. 29 znosi się wszystkie organy przedsię-

Senator Leszek Czarnobaj:

Chciałbym, aby pan minister odpowiedział. Panie 
Ministrze, jeszcze raz poproszę o odpowiedź, jeśli bę-
dzie to możliwe. 15 milionów – Warszawa, załóżmy, 
że wyłączamy nocną obsługę, zostaje 12 milionów, 
hipotetycznie. Czy państwo macie wiedzę, czy te 
12 milionów to stanowi, nie wiem, 50% możliwości, 
60%, 70%, 80%, czy 100%? O to pytam, no, już po 
raz ostatni, jeśli można, bardziej dosadnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Prosił mnie pan, Panie Senatorze, o sprawne 

i szybkie prowadzenie obrad, a później pan domi-
nuje w dyskusji.

(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: No comment, Panie 

Marszałku.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Przepustowość lotniska może być liczona, obliczana 
na różne sposoby. Jest taka, powiedzmy, globalna 
przepustowość. W tym przypadku traktujemy to tak, 
że w ciągu całej doby ruch jest jednostajny, czyli np. 
co 2 minuty, co 5 czy co 10 minut ląduje bądź star-
tuje samolot. Można to tak wprost wyliczyć, że tak 
powiem, z ołówkiem w ręku. Tyle że to są fałszywe 
obliczenia, tak? Są okresy, w których lotnisko jest 
najbardziej wykorzystywane, to są te najlepsze po-
ranne godziny, potem wczesne godziny popołudnio-
we i godziny wieczorne. W tych godzinach, co jest 
naturalne, połączenia są najbardziej poszukiwane, 
najbardziej potrzebne. Jeżeli okazuje się, że lotnisko 
jest coraz bardziej wykorzystywane, ruch wzrasta, 
jest dogodne dla pasażerów, a i przewoźnicy chętnie 
lokują tu swoje połączenia, to ruch się zagęszcza, ta 
siatka staje się coraz ciaśniejsza. Są wymogi bezpie-
czeństwa, które np. stanowią, że samoloty… Zresztą 
ludzie, którzy korzystają z lotniska, widzą, że gdy 
wystartuje jeden samolot, to drugi musi trochę czekać, 
żeby mógł wystartować czy wylądować. Są pewne 
obiektywne wymogi, które powodują, że na lotnisku 
fizycznie więcej się nie zmieści samolotów, tak jak 
aut na drodze.

To jest taki proces. Jest część godzin, które są naj-
bardziej poszukiwane, one się najszybciej zapełniają. 
Jest pewna optymalna przepustowość lotniska, która 
jest najbardziej poszukiwana. Ale kiedy przewoźnik 
stwierdzi, że trudno, nie może latać o 8.00, ale proszę 
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(senator J. Czerwiński) Ja myślę, że… Ja nie widzę sprzeczności między 
art. 30, tym, że wygasają wszelkie udzielone pełno-
mocnictwa, skoro jest jednoznacznie powiedziane… 
Jako przepis przejściowy trzeba traktować art. 27, 
który mówi o tym, że do czasu powołania prezesa 
PPL zadania prezesa wykonuje osoba zajmująca sta-
nowisko naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Porty Lotnicze”. Jest przepis ogólny i jest 
wyjątek. Jest przepis szczegółowy. To jest normalna 
zasada w legislacji.

Jest tu też zapisane, że majątek… To jest chyba na 
początku ustawy. Na pewno jest zapisane, że majątek 
jakby w sposób naturalny przechodzi z firmy do fir-
my, tak że tu na pewno nie będzie problemu.

Oczywiście nie można wykluczyć – zgadzam się 
z panem senatorem – że problemy przy wprowadzaniu 
ustawy, może nawet bardziej przy stosowaniu niż 
wprowadzaniu, mogą wystąpić. No ale słyszeliśmy 
w tym zakresie deklaracje ze strony wnioskodawców. 
Myślę też, że jeżeli takie problemy się ujawnią i jeżeli 
będzie potrzebna interwencja ustawowa, to resort się 
w to wszystko włączy, żeby to ewentualnie wykonać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam kilka pytań związanych 

z nową inwestycją, o którą poniekąd pytał pan senator 
Czarnobaj.

Rozumiem, że mówił pan o wykorzystaniu po-
tencjału obu lotnisk w okolicach Warszawy, czyli 
naszego głównego narodowego lotniska, jakim jest 
lotnisko im. Fryderyka Chopina, i drugiego mazo-
wieckiego lotniska znajdującego się w bliskich oko-
licach Warszawy, czyli w Modlinie. Zastanawiam 
się… Jak rozumiem, pan senator Czarnobaj pytał też 
o rachunek ekonomiczny, o to, na ile rzeczywiście 
nowe narodowe lotnisko, swoistego rodzaju hub, bę-
dzie opłacalne ekonomicznie.

Ja myślę, Panie Ministrze, że warto rozmawiać 
o tym nowym lotnisku i o jego posadowieniu w nieco 
szerszym kontekście, także w kontekście budowania 
połączeń intermodalnych. Mam jednak…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czy to na pewno jest pytanie dotyczące ustawy?)

Tak.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Centralny Port 

Komunikacyjny?)
No, po trosze tak…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Będą ustawy do-

tyczące tej sprawy. Na pewno będziemy o tym de-
batować.)

biorstwa, czyli poprzedniego dyrektora, wygasają 
wszystkie uprawnienia. W art. 30 wygasają wszystkie 
pełnomocnictwa. Czyli w momencie wejścia w życie 
ustawy – jak siekierą… – nie ma starych organów. 
A z drugiej strony art. 27 ust. 2 mówi, że do czasu 
powołania prezesa zadania wykonuje osoba zajmująca 
stanowisko naczelnego dyrektora. W pewnym sensie 
te 2 artykuły są sprzeczne. Ale z tego można by było 
jeszcze wybrnąć. Tylko tak…

Na ogół w przypadku takich przekształceń na-
stępuje ustawowe przekazanie mienia. Czyli w miej-
sce… Bo to jest nowe przedsiębiorstwo powołane 
w oparciu o nową ustawę. Mienie dotychczasowego 
przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” staje 
się mieniem przedsiębiorstwa państwowego „Porty 
Lotnicze” w rozumieniu nowej ustawy. Taki przepis 
powinien się w niej znaleźć. 

Mało tego, w tej nowej ustawie np. nie ma mowy 
o strukturze organizacyjnej, nie ma wydzielonych 
portów lotniczych jako jednostek, jako składników 
mienia „Portów Lotniczych”. To ma zawierać statut. 
Statut co prawda nadaje minister, ale nie ma nało-
żonego na ministra obowiązku, jeśli chodzi o czas, 
w jakim ma on nadać ten nowy statut. Mało tego, nie 
ma podtrzymania działania starego statutu. A stary 
statut opiera się na starych przepisach. Jeśli one eks-
pirują 14 dni po dniu ogłoszenia, czyli w momencie 
wejścia w życie ustawy, to nie będzie starego statutu, 
nie będzie starego podziału na jednostki organiza-
cyjne, na porty lotnicze, a nowy statut jeszcze się nie 
pojawi. Chyba że pan zdąży i w ten sam dzień nada 
pan nowy statut, w momencie wejścia w życie ustawy.

To są problemy przejściowe. To wszystko bę-
dzie rodziło problemy natury prawnej, szczególnie 
w związku z mieniem. To jest to, co pan mówił à pro-
pos terenów, na których jest Lotnisko Chopina.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Przypominam o limicie czasu. 
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Są dwie szkoły pisania prawa. Jedna zaleca, aby pi-
sać prawo szczegółowe, druga – żeby pisać prawo 
ogólne, które pozwala na swobodniejsze działanie. 
Tu posłowie wybrali drugą opcję, czyli opcję pisania 
prawa bardziej ogólnego.
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(senator W. Sługocki) czące tego, czy należy tworzyć tzw. duoport – taka 
koncepcja też funkcjonowała – czyli budować wspól-
ny port lotniczy z Modlinem i lotniskiem Okęcie… 
To oczywiście było bardzo głęboko rozważane. 
Koncepcja centralnego portu lotniczego, bo tak to 
wcześniej było nazywane, pojawiła się kilkanaście 
lat temu. To nie jest koncepcja nowa. Było wiele, wie-
le opracowań, które tego tematu dotyczyły. Biorąc 
pod uwagę, że… No, ruch tak wzrasta, że trzeba było 
podjąć decyzję. Ta decyzja została podjęta, decyzja 
rządu w tej sprawie. Po prostu przyszedł czas de-
cyzji. Podjęta została decyzja, że będzie budowany 
Centralny Port Komunikacyjny, który będzie miał 
za zadanie zapewnić obsługę Polski, ale nie tylko 
Polski, bo także Europy Środkowej. Ma postać wiel-
kie transkontynentalne lotnisko, które będzie zapew-
niało lotniczą dostępność komunikacyjną Polski. 
Decyzja zapadła. Dzisiaj trwają prace, o których już 
mówiłem. Może powtórzę… Myślę, że minister Wild 
w najbliższym czasie pokaże kolejne efekty swojej 
pracy. Ten plan będzie coraz bardziej szczegółowy, 
będzie coraz bardziej konkretny, obejmował będzie 
kwestie wykonawcze, a nie tylko projekty w sen-
sie ideowym. Po prostu te prace trwają. Jesteśmy 
dziś na takim etapie, że zasadnicza decyzja została 
podjęta i trwają kolejne kroki, aby Centralny Port 
Komunikacyjny stał się rzeczywistością, tak żeby 
Polska wykorzystała szansę, jaką daje położenie 
w środku Europy. Możemy być hubem komunika-
cyjnym dla całej środkowej Europy. Zgadzam się, 
że są przykłady nieudanych inwestycji lotniczych, 
ale myślę, że gdybyśmy pokazali listę udanych in-
westycji lotniczych, wielkich portów komunikacyj-
nych, to okazałoby się, że jest to dużo dłuższa lista. 
Port w Istambule, który został ostatnio oddany do 
użytku, czy port koreański, w pobliżu Seulu, który 
odgrywa ogromną role w tej części Azji… No, taka 
decyzja zapadła po wielu, wielu dyskusjach. I dzisiaj 
przystąpiliśmy do realizacji.

(Senator Waldemar Sługocki: Czy mogę jeszcze 
króciutko dopytać, bardzo krótko?)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, a czy nie uważa pan, że wy-

budowanie tego lotniska, tego huba, wpłynie bar-
dzo negatywnie na port lotniczy Okęcie, lotnisko 
im. Fryderyka Chopina oraz lotnisko w Modlinie? 
Czy to nie będzie, przepraszam za kolokwializm, 
zabójcze dla obu tych lotnisk? Dziękuję bardzo.

Ale to jest takie ważne, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Myślę, że pan minister już pokazał, że ma dużą 

wiedzę. To jest ciekawa, bardzo ważna dyskusja.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie wątpimy w to, 

ale nie możemy męczyć pana ministra. To już chyba 
druga godzina.)

Ja nie męczę. Myślę, że pan minister z przyjem-
nością odpowie na pytanie. Prawda?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Jestem do dyspozycji.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
W tym kontekście mam pytanie, czy nie warto po-

stawić na wykorzystanie potencjału istniejących lot-
nisk, zwłaszcza lotniska w Modlinie, i stworzenie tu 
pewnej komplementarności. Czy PPL podjęło próby 
stworzenia takiej komplementarności? Chodzi o taki 
jakby dualizm z lotniskiem samorządowym, jakim jest 
lotnisko w Modlinie. Bo czy nie należałoby zacząć od 
wykorzystania potencjału obu tych lotnisk, ewentualnie, 
tak jak pan słusznie sugerował – ja się bardzo zgadzam 
z tym, co pan mówił – potencjału lotniska w Łodzi czy 
też w Radomiu? Tu jest stosunkowo nieduża odległość. 
Dopiero później powinniśmy się zastanowić i zrewi-
dować plany, bo jest to naprawdę wielka inwestycja, 
kosztująca wiele miliardów euro. Znamy taki negatywny 
przykład z Niemiec. Myślę o tym hubie pod Berlinem. 
Tak więc jest pytanie: czy to jest konieczne?

Jak rozumiem, zmiany… Mówię o tym, żeby pan 
marszałek też miał satysfakcję. Panie Marszałku, 
Panie Ministrze, myślę, że zmiany, które przepro-
wadzacie państwo w myśl tej ustawy, mają zwiększyć 
efektywność zarządzania „Portami Lotniczymi”, ale 
przede wszystkim wykorzystanie potencjału…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, jak 
senator Czerwiński zadawał pytanie, to pan apelował 
o trzymanie się limitu czasowego.)

Zgoda, zgoda, to jest absolutna prawda. Nie mam 
nic na swoje usprawiedliwienie. Na tym kończę i sta-
wiam znak zapytania. Bardzo dziękuję i przepraszam 
za przekroczenie limitu czasu.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Analizy wariantowe, które były wykonywane, doty-
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Włosowicz krytykował to wczoraj, liczył i próbował 
udowodnić pewien rachunek ekonomiczny. Ja się 
z tym absolutnie nie zgadzam. Popełnił pan w mojej 
ocenie kilka błędów w założeniach. Przepraszam, 
Panie Senatorze, że do tego nawiązuję. W kuluarach 
o tym porozmawiamy. Czy nie szkoda tych pienię-
dzy? Czy nie idziemy drogą grecką? Kiedy Ateny 
przygotowywały się do olimpiady, pozostawiono tam 
to stare lotnisko, włącznie z komputerami i ze wszyst-
kim, a dzisiaj rosną tam drzewa i zielsko. No, wydano 
na to konkretny grosz publiczny. Czy nie uważa pan, 
Panie Ministrze, że… Przepraszam za kolokwializm, 
ale czy to nie jest marnotrawstwo pieniędzy publicz-
nych? Czy ograniczanie funkcji lotniska Okęcie, 
lotniska im. Fryderyka Chopina, jedynie do ruchu 
wojskowego nie jest jednak niweczeniem dorobku 
i wysiłku państwa polskiego na rzecz modernizacji 
tego lotniska? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Skąd w ogóle wziął się pomysł budowy Centralnego 

Portu Komunikacyjnego czy lotniska centralnego, jak 
jeszcze kilkanaście miesięcy temu o tym mówiono? 
Szanowni Państwo, otóż brany był pod uwagę naj-
ważniejszy wskaźnik, a mianowicie wzrost ruchu 
lotniczego. Gdybyśmy spojrzeli na Lotnisko Chopina 
w Warszawie… Mówiliśmy już w poprzedniej czę-
ści naszej debaty, że tak jak każde lotnisko ma ono 
ograniczone możliwości. I tutaj też padło stwierdze-
nie, że już dzisiaj w tych najlepszych godzinach jest 
ono wykorzystane czy to całkowicie, czy to w 80% 
– oczywiście można to różnie szacować. W infra-
strukturze – czy to liniowej, czy punktowej, czy 
lotniczej, czy drogowej, czy komunikacyjnej – jest 
zawsze limit możliwości, w ramach których można 
daną infrastrukturę wykorzystywać. No, więcej po 
prostu się nie da. I już dzisiaj widać, że przy tym 
wzroście – a on się najprawdopodobniej utrzyma – 
w ciągu najbliższych kilku lat naprawdę znaleźli-
byśmy się w sytuacji, w której Polska nie mogłaby 
przyjmować więcej pasażerów, i to ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Zahamowany zostałby nasz 
rozwój. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego 
pozwoli te perspektywy w sposób zupełnie radykal-
ny rozszerzyć. Szanowni Państwo, czasami jest też 
tak, że… Myślę, że to jest dobra analogia. No, jeżeli 
budujemy nową drogę, to rola tej starej się zmienia. 
Tak? I wtedy mówimy: dobrze, ta stara droga służyła 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Na pewno będzie tak, że… To zresztą jest pod-
stawa tej koncepcji, z którą trudno się nie zgodzić. 
Centralny Port Komunikacyjny ma w znacznym 
stopniu zastąpić port Okęcie, port im. Fryderyka 
Chopina. Pytanie bardzo istotne jest takie – i to jest 
do rozstrzygnięcia – czy nastąpi zamknięcie defini-
tywne, a takie głosy też się pojawiają, czyli wyga-
szenie funkcji lotniska Chopina, czy jednak zostanie 
zachowana część tych funkcji. To być może nie będą 
już funkcje komunikacyjne w sensie masowego prze-
wożenia, możliwości obsługi pasażerów liczonych 
w milionach, tylko… Są takie porty w wielu miastach 
europejskich, które służą do obsługi ruchu eksklu-
zywnego, ruchu vipowskiego, ruchu rządowego, ru-
chu wojskowego. Pamiętajmy, że Lotnisko Chopina 
jest też lotniskiem wojskowym, a więc w przypadku 
całkowitego zlikwidowania Lotniska Chopina musie-
libyśmy te funkcje wojskowe gdzieś indziej zapewnić. 
Chodzi o funkcje wojskowe dotyczące obrony miasta 
stołecznego Warszawy, ale też obsługi całej sfery 
rządowej. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

(Senator Waldemar Sługocki: Panie Marszałku, 
przepraszam, jeszcze dopytam. To już na pewno ostat-
nie pytanie i już nie zabieram głosu.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ale zdążymy do jutra?
(Senator Waldemar Sługocki: Tak. Ostatnie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Lotnictwo zawsze wy-
maga czasu…)

Tak, i wzbudza emocje.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Trzeba się i na to przy-
gotować.)

(Wesołość na sali)

Senator Waldemar Sługocki:
Nie, nie, to nie emocje, tylko pytanie o rachunek 

ekonomiczny. Panie Ministrze, Panie Marszałku, mu-
simy mieć świadomość, że lotnisko Okęcie, lotnisko 
imienia Fryderyka Chopina, wygląda tak, jak sami 
widzimy. Korzystamy z tego lotniska i wiemy, że jest 
ono bardzo nowoczesne. Nie jest to oczywiście jedno 
z największych lotnisk na świecie czy w Europie, 
ale jest bardzo nowoczesne, zmodernizowane. Jego 
modernizacja zakończyła się w roku 2015, a współfi-
nansowana była ze środków europejskich. Pan senator 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Zresztą będę zgłaszał poprawki, to będę mówił na 
ten temat. Ale ja rozumiem, że chodzi o to, że to jest 
projekt poselski. Bo firma, przedsiębiorstwo ma pla-
ny budowy i rozbudowy. Czyli w związku z tym, że 
zapadły decyzje o budowie centralnego… No, więc 
trzeba tę ustawę przyjąć. Ale ta ustawa jest niestety 
z błędami, niepełna i będą pewno problemy. Za chwilę 
jeszcze powiem, jakie.

Jeżeli chodzi o… Jeszcze tylko sekunda, powiem 
jeszcze o hubie, o tym lotnisku. Proszę państwa, kon-
kurencja w Europie jest wielka. Są wielkie lotniska 
obok. Ja mam zaproszenie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
po pierwsze, limit czasu…)

Już kończę.
Ja mam jeszcze zaproszenie na otwarcie lotniska 

w Berlinie, na 2012 r. Leży u mnie w szufladzie. 5 lat 
minęło i nie ma tego otwarcia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękujemy za informację.
(Senator Piotr Florek: Tak więc ja oprócz…)
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
(Senator Piotr Florek: W związku z tym pytanie 

moje…)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Piotr Florek: Nie zdążyłem zadać py-

tania.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, myślę, że tak 

naprawdę chyba po raz trzeci wracamy do tego sa-
mego…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Więc ja proponuję nie odpowiadać po raz trzeci 

na to samo pytanie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Naprawdę mam 3 pytania i dotyczą one ustawy.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Byle w minutę. Byle 

w 60 sekund.)
Ustawa miesza kompetencje ministra z kompe-

tencjami rady nadzorczej, które nie są konkretnie 
zdefiniowane. Dlaczego nikt z wnioskodawców nie 
zastanowił się nad tym, żeby przekształcić „Porty 

nam 50 lat, ale się zamortyzowała. No bo jest też coś 
takiego jak czas amortyzacji obiektów liniowych. 
Tak samo jest z lotniskami. Wszystkie koszty, które 
są dzisiaj liczone… Znakomity jest wynik finansowy 
portu imienia Chopina. W ubiegłym roku było to chy-
ba ponad 200 milionów zł zysku, a do tego wyniku 
finansowego jest oczywiście wliczona amortyzacja, 
czyli te wszystkie poniesione wcześniej koszty. To jest 
traktowane jako kategoria bilansowa, bo nie można 
przecież nie liczyć tych wcześniej poniesionych kosz-
tów. Lotnisko, tak jak każdy środek trwały – czy to 
większy, czy mniejszy, czy nawet gigantyczny – też 
się amortyzuje. I te pieniądze, które były wcześniej 
wydawane na Lotnisko Chopina w Warszawie, dalej 
powinny być wydawane na jego modernizację z po-
wodów, o których mówiłem wcześniej, chociażby 
z powodu konieczności przyjmowania nowych sa-
molotów, które polskie linie lotnicze – ale nie tylko 
polskie linie lotnicze – sprowadzają. Proszę, zwróćcie 
państwo uwagę, że w ostatnich latach na Lotnisku 
Chopina pojawili się wielcy przewoźnicy z Emiratów, 
Kataru i Turcji, dysponujący wielkimi, największymi 
samolotami, które zaczęły również do Polski latać. 
Ten ruch będzie się zwiększał, więc musimy dzisiaj 
to wszystko utrzymać i rozwijać Lotnisko Chopina, 
ale naprawdę niezbędna jest też dalsza perspektywa, 
żebyśmy w pewnym momencie nie sięgnęli sufitu i się 
z tym sufitem nie zderzyli.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za wyczerpują-

ce informacje na temat przyszłości ruchu lotniczego 
w Polsce.

(Poruszenie na sali)
Tak, będę dopuszczał pytania, jednak zgodnie z re-

gulaminem będę od tej chwili dopuszczał już tylko 
pytania w sprawie ustawy. Jeżeli państwo macie py-
tania dotyczące tej ustawy… Innych pytań niestety, 
zgodnie z regulaminem, już dopuszczać nie będę, bo 
państwo nadużywacie mojej cierpliwości.

Pan senator Florek. Bardzo proszę. W sprawie 
ustawy, rozpatrywanej ustawy.

Senator Piotr Florek:
Spróbuję w takim razie.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja podzie-

lam tutaj obawy pana senatora Czerwińskiego co do 
ustawy. Trzeba będzie ją w wielu spornych punktach 
interpretować. Tam są takie błędy, np. o powołaniu 
prezesa jest w jednym rozdziale, a wiceprezesów – 
w innym. Rada nadzorcza… itd. Tych błędów jest… 
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(senator W. Komarnicki) Senator Władysław Komarnicki:

W ustawie w art. 3 państwo mówicie, że polskie 
przedsiębiorstwo lotnicze podlega wpisowi do rejestru 
przedsiębiorstw państwowych. 

Chciałbym pana ministra zapytać: to jaki mamy 
dzisiaj rejestr i czy w ogóle taki rejestr dzisiaj funkcjo-
nuje w Polsce? Bo jeśli mi dobrze wiadomo, to mamy 
w KRS rejestr przedsiębiorstw, a nie przedsiębiorstw 
państwowych. Byłbym wdzięczny, gdybym dostał 
odpowiedź na to pytanie, czy to jest pomyłka, czy 
państwo zamierzacie utworzyć nowy rejestr, w któ-
rym będziecie spisywać wszystkie spółki państwowe. 
To jest istota sprawy, Panie Ministrze. Jestem przed-
siębiorcą od lat.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Bardzo dziękuję za to pytanie. Panie Senatorze, 

nie zamierzamy, rząd nie zamierza tworzyć – przy-
najmniej nic mi na ten temat nie wiadomo – jakichś 
nowych rejestrów przedsiębiorstw. Było to też wyja-
śniane. Wspomniany art. 3 był poddany ekspertyzie 
prawnej. Rzeczywiście, jest tu pewna niezręczność, 
jeżeli chodzi o ten zapis. Jednak nie jest to niezręcz-
ność, która by dyskwalifikowała w ogóle całą ustawę 
i wprowadzała w tym zakresie jakieś najdalej idące 
wątpliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań.
Tak że bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienia, 

wypowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

poseł Florek… przepraszam, pan senator Florek. 
Bardzo proszę.

(Głos z sali: Panie Pośle…)
Nie, nie chciałem pana obrazić.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Mnie się udało w takim razie…)

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa poselska o przedsiębiorstwie strategicz-

nym „Porty Lotnicze”, przedsiębiorstwie państwo-
wym. Wiemy o tym, że traci moc ustawa z 1987 r., 
która dotąd obowiązywała, i powstaje całkiem nowa 
ustawa. Powstaje nowy typ osoby prawnej, niewy-
stępujący dotąd w polskim systemie prawnym: coś 
pomiędzy przedsiębiorstwem państwowym, które do 

Lotnicze” w spółkę prawa handlowego lub spółkę 
pracowniczą, skoro przedsiębiorstwo wymaga napra-
wy? Proszę o wskazanie powodów, które wywołały 
konieczność zmiany tej ustawy. I jak ustawa spowo-
duje poprawę działalności wspomnianego przedsię-
biorstwa?

Drugie moje pytanie dotyczy kwestii nadzoru. 
W ustawie jest problem. Nadzór został zarezerwowa-
ny jako kompetencja ministra właściwego do spraw 
transportu. A jednocześnie w zakresie gospodarki 
finansowej pozostawiony został radzie nadzorczej. 
Te 2 kompetencje krzyżują się, nakładają, co może 
prowadzić do niejasności. Doświadczenie uczy, że 
w istocie nikt nie będzie sprawował nadzoru nad tym 
przedsiębiorstwem.

I moje trzecie pytanie. W ustawie w art. 3 państwo 
mówicie, Panie Ministrze, że polskie przedsiębior-
stwo lotnicze podlega…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, czas minął. Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.
(Senator Władysław Komarnicki: To ja jeszcze raz 

poproszę o głos, bo mam trzecie pytanie.)
Proszę, proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Odnośnie do pierwszego pytania dotyczącego 

kompetencji rady nadzorczej i prezesa zarządu… 
Są tutaj wymienione stosowne kompetencje. One są 
bardzo precyzyjnie opisane. Jeżeli pojawią się jakieś 
problemy przy interpretacji… Przypomnę, jeżeli cho-
dzi o zadania rady nadzorczej, to jest art. 15, zadania 
prezesa – art. 11. Nadzór nad PPL sprawuje minister 
właściwy. To jest cały rozdział 4.

(Senator Władysław Komarnicki: Nie do końca.)
Wydaje się, że te kompetencje są po prostu roz-

dzielone, właściwie opisane i będzie to funkcjonowa-
ło. Tak naprawdę tu są… Jeżeli chodzi o nadzór, to jest 
jednoznacznie wskazany art. 21, który bardzo jasno 
i precyzyjnie i jednoznacznie… „Minister właściwy 
do spraw transportu sprawuje nadzór nad PPL”. Czyli 
nadzór jest tu jednoznacznie określony, cały nadzór. 
Nie jest wyłączony nadzór finansowy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Komarnicki, jeszcze raz. Bardzo 

proszę.
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(senator P. Florek) o odrzucenie całej ustawy. Jeżeli chodzi o Centralny 
Port Komunikacyjny, to naprawdę nie należy szyb-
ko i w ten sposób wprowadzać takiej ustawy, bo na 
dzisiaj to i tak nie ma żadnego znaczenia, czy ten 
port powstanie, czy nie. A co do tego, jakie dalsze 
działania będą podejmowane, to w tym względzie 
potrzebne są analizy i dyskusja. Ja tylko podawałem 
przykłady, że w Europie mamy duże huby, mamy 
duże porty. Najbliżej, po sąsiedzku, mamy Frankfurt, 
Berlin. Podawałem panu ministrowi przykład portu 
w Berlinie. Mam w biurku zaproszenie na otwarcie 
– w 2012 r. – portu w Berlinie. Mija 5 lat i ten port 
jeszcze nie jest otwarty, a my mamy takie plany… To 
są plany do szybkiej realizacji, bo chcemy pokazać, 
że będziemy tygrysem Europy, że u nas, tu, nieda-
leko Warszawy, będzie wielkie lotnisko, z którego 
wszyscy chętnie będą latać, wszyscy przewoźnicy itd. 
No, można mieć takie plany, takie myśli, ale trzeba 
to wszystko zrealizować, a według pana ministra jest 
tak, że do 2019 r. powstanie koncepcja, a następnie 
będziemy budować ten port. No i to wszystko ma 
kosztować podatników 30 miliardów zł. W związku 
z tym to wymaga naprawdę dokładnego przeanali-
zowania, a nie robienia ustawy na szybko, zgodnie 
z którą PLL LOT ma się zająć akurat tym przedsię-
wzięciem. W związku z tym mój pierwszy wniosek 
to jest wniosek o odrzucenie ustawy.

A teraz, proszę państwa… Nie wiem, ile mam 
czasu, jeśli nie zdążę, to najwyżej będę jeszcze pro-
sił o dodatkowe minuty. Jeżeli chodzi o popraw-
ki do ustawy, to ja wymienię tylko kilka, ze 3, 4. 
Przygotowanych poprawek mam 15.

PPL LOT ma podlegać – to jest to, o co pan se-
nator pytał – obowiązkowi wpisu do rejestru przed-
siębiorstw państwowych; tak to zapisano. Ale od 
1 stycznia 2001 r. jest Krajowy Rejestr Sądowy. Nie 
ma tutaj żadnej takiej opcji, że to nie jest błędem, to 
jest po prostu błąd w ustawie. Nie może być takiego 
zapisu. PPL musi być wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Ustawa musi być poprawiona, to nie ulega 
wątpliwości. To jest oczywisty, prosty błąd. I nie moż-
na mówić tak, jak pan senator Kogut na posiedzeniu 
komisji powiedział, że uwagi, które pani legislator 
przygotowała, są słuszne itd., ale w związku z tym, 
że najlepiej byłoby, jakby ustawa szybko weszła… 
Ma pan informacje od ministerstwa, że nie ma pro-
blemu, więc ustawę trzeba przyjąć, a potem będzie 
nowelizacja tej ustawy i się to poprawi. No, proszę 
państwa, taki jest sposób tworzenia prawa. Jeżeli 
w ten sposób chcemy procedować i akceptować to, 
że przyjmiemy ustawę z błędami, które są oczywiste, 
a potem będziemy to nowelizować… No, nie można 
w ten sposób postępować.

Rozdział 3 „Organizacja PLL”, art. 14 ust. 3: 
„Prezesa PPL powołuje i odwołuje minister właściwy 
do spraw transportu”. Z kolei wiceprezesi w liczbie 

tej pory funkcjonowało, a spółką prawa handlowego. 
W ramach tej nowej ustawy ma odtąd funkcjonować 
część organów spółek prawa handlowego. Czyli jest 
to taka hybryda: coś z tego, coś z tamtego, no, jest to 
coś, co nie funkcjonowało do tej pory.

W uzasadnieniu do ustawy jest napisane zupeł-
nie coś innego. Ale obecnie, po posiedzeniu komisji, 
po drugiej części posiedzenia komisji, wiemy już 
dokładnie, o co właściwie tutaj chodzi. No, wiemy, 
że pracownicy zostaną praktycznie wyłączeni z za-
rządzania. Związki zawodowe nie akceptowały tej 
zmiany w ustawie. Rząd zaś podjął decyzję. Podjął 
on decyzję, jak wynika, o budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Tak jak pan minister tu wspominał 
– ja słuchałem też wystąpienia pana Mikołaja Wilda 
– ta koncepcja będzie chyba w tym albo w przyszłym 
tygodniu, będzie uchwała i będzie ona przyjęta. Czyli 
właściwie decyzje zapadły. W związku z tym w tej 
ustawie jest zapis o tym, że ta spółka będzie również 
budować, czyli będzie mogła budować lotnisko. O to 
generalnie chodzi. Bo skoro zapadły decyzje i już się 
mówi o tym, że będzie budowane lotnisko, wiado-
mo nawet, w jakiej gminie, wiadomo nawet, w jakiej 
miejscowości, czyli chyba w Stanisławowie w gminie 
Baranów, i już idzie informacja i sygnał – no, myślę 
o wykupie gruntów itd. – to w związku z tym trzeba 
szybko tę ustawę zrobić. Dlatego ustawa jest przy-
gotowywana w trybie poselskim, ze względu na to, 
że nie było czasu. I to zostało jasno wyartykułowane 
na posiedzeniu komisji, które przerwaliśmy, bo nie 
było wiadomo, o co właściwie chodzi w tej ustawie. 
Pan poseł Marek Suski, który był obecny na drugiej 
części posiedzenia, powiedział jasno, że jest to projekt 
poselski z uwagi na planowane bardzo duże przedsię-
wzięcie, budowę Centralnego Portu Lotniczego, i jest 
konieczność zmian i przystosowania przedsiębiorstwa 
do takiej wielkiej inwestycji. Czyli jednoznacznie 
wiemy, o co chodzi, dlaczego w ten sposób, w takim 
szybkim tempie, ustawa, która będzie budziła wiele 
wątpliwości… Ja za chwilę będę chciał zgłosić kilka, 
może nawet kilkanaście poprawek. Bo ona oczywiście 
w takim stanie, w jakim jest w tej chwili… No, trzeba 
już teraz przewidzieć, że w przyszłości z tego tytułu 
na pewno będą problemy interpretacyjne.

Ustawa jest obarczona błędami, które ją dys-
kwalifikują, które albo powinny zostać poprawione, 
albo… Myślę, że w przypadku tak ważnego strate-
gicznego przedsiębiorstwa państwowego to jednak 
rząd powinien mieć inicjatywę, a nie posłowie, z któ-
rych na pewno nie wszyscy za bardzo wiedzą, o co 
w tej ustawie chodzi. Dlatego składam poprawki do 
tej ustawy. Zacznę jednak od poprawki, którą na-
pisałem dodatkowo przed chwilą, siedząc tutaj. Ta 
pierwsza moja poprawka to będzie jednak wniosek 



131
47. posiedzenie Senatu w dniu 22 września 2017 r.

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (cd.)

(senator P. Florek) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Pani senator 

Zdrojewska.)
…a, panią senator Barbarę Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Senatorowie! Szanowny Panie Ministrze!
Pan minister zajęty, ale pozwalam sobie… Do pana 

kieruję te słowa, proszę o odrobinkę uwagi. Postaram 
się powiedzieć szybciutko, tak punktowo.

Ja popieram złożony przez pana senatora Florka 
wniosek o odrzucenie ustawy w całości i powiem 
dlaczego. Uważam, że nie byłoby może nic złe-
go w tym pomyśle, gdyby nie to, co za nim stoi. 
I nawet nie chcę krytykować projektu budowy 
Centralnego Portu Lotniczego w innym miejscu, 
tyle że uważam, że w ten sposób się nie postępuje. 
Najpierw należy przeprowadzić dyskusję, taką na-
rodową dyskusję, bo to jest ogromny wydatek nie 
tylko dla tego rządu, ale dla wielu następnych. I na-
leży nie tylko przeprowadzić narodową dyskusję, 
ale też wziąć pod uwagę różnego rodzaju czynniki, 
które za tą sprawą stoją. Nie chcę się skupiać na 
krytyce, ale przypomnę tylko, że my nie mamy 
silnego przewoźnika, jak inne ważne porty, huby, 
nie mamy samolotów. Nie mamy nawet samolotów, 
a chcemy budować ogromne lotnisko. Czyli kto 
będzie latał z tego lotniska i korzystał z tego lot-
niska? My będziemy tylko… Chodzi tylko o opłaty 
lotniskowe. No, ja mówię o pewnych sprawach, na 
których powinniśmy się skupiać.

Następna sprawa to konkurencja. No, to już kole-
dzy o tym mówili, o innych dużych konkurencyjnych 
lotniskach, które będą w Europie. Ale chciałabym 
powiedzieć o sprawie, która tutaj nie była poruszana, 
czyli kwestii dyskusji, które się teraz odbywają, np. 
w Unii Europejskiej, ale też na świecie, na temat bez-
pieczeństwa lotnisk i na temat koncepcji odchodzenia 
w Europie od dużych hubów na rzecz regionalnych 
lotnisk. Takie dyskusje w tej chwili się odbywają. 
Wszyscy, którzy korzystamy, a większość z nas od 
czasu do czasu korzysta, z tych dużych lotnisk, typu 
Frankfurt, widzi, że to są już mechanizmy niewydol-
ne, bo wszystko tam zaczyna się spóźniać, obsuwać 
itd. A jeszcze w dodatku robimy sobie wewnętrzną 
konkurencję. Moim zdaniem powinniśmy w tej chwili 
rozwijać ośrodki regionalne, lotniska regionalne, któ-
re mamy w Polsce, i te regionalne porty powinny być 
takimi miejscami, z których możemy szybko dolecieć 
np. do Frankfurtu, do Brukseli itd. Powinniśmy to 
rozwijać. W tej chwili w Polsce nie jesteśmy w sta-

od 2 do 5 powoływani są w innym całkiem rozdziale, 
gdzie jest mowa o radzie nadzorczej. No, musi to być 
kompletnie zmienione.

Następny przykład. W art. 15 ust. 1 pkt 7 zamiast 
zapisu o wyborze biegłego rewidenta do badania spra-
wozdania finansowego PPL powinien być zapis doty-
czący wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
tego badania, bo to wszystko ma być zgodne z ustawą 
o rachunkowości. Ona obowiązuje, więc nie może być 
takich błędów. Musi to być poprawione.

Art. 33. Zamiast zapisu „PLL staje się z mocy 
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy 
z pracownikami przedsiębiorstwa «Porty Lotnicze» 
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 paź-
dziernika o przedsiębiorstwie państwowym”… Nie 
będę może czytał całego artykułu. Chodzi o to, że 
uprawnienia pracownicze, jakie były do tej pory, 
powinny być w związku z tym dopasowane w ten 
sposób, żeby pracownicy nie tracili wpływu na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa. I żeby te uprawnienia, 
które mieli… Rozumiem, że zmiany są potrzebne, bo 
inaczej jest w kodeksie spółek handlowych, ale skoro 
tak, to trzeba było iść w kierunku utworzenia spół-
ki prawa handlowego i wtedy nie byłoby problemu. 
Pan minister wyjaśnił tutaj, dlaczego państwo nie 
idziecie w kierunku spółki prawa handlowego, czyli 
w tym przypadku spółki akcyjnej. No, ze względu 
na nieruchomości, które… Ale przecież, jeżeli cho-
dzi o sprawę uregulowania nieruchomości, stanów 
prawnych itd., to nie jest temat znany od dzisiaj. My 
to regulujemy od 1990 r., te prace są prowadzone 
i to tylko trzeba z wyprzedzeniem… Tylko że teraz 
nagle się okazuje, że jest pomysł budowania nowego 
portu i z tym się nie zdąży. To są trudne regulacje, 
zdaję sobie z tego sprawę, bo wiele takich regulacji 
przeprowadzałem. Jednak nie można mówić w ten 
sposób, że w takim razie tworzymy jakieś prawo, ja-
kąś hybrydę, jakiś przepis, który jest niesprawdzony, 
który nigdzie do tej pory nie był stosowany, dlatego 
że nie możemy zrobić spółki prawa handlowego. No 
i to się wiąże również z uprawnieniami pracowników. 
Nie będę już tego wszystkiego czytał, wymieniał.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Panie Marszałku, składam poprawki w takim ra-
zie.

Pierwsza, tak jak mówiłem, o odrzucenie usta-
wy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To wniosek.)
Tak, wniosek… poprawka…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A popraw-

ki?)
No, to też jest poprawka, w tej chwili złożona.
I 15 poprawek również składam. Proszę bardzo.
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(senator B. Zdrojewska) tej inwestycji, która dobrze wygląda w mediach, nie 
prowadzi, tak jak elektrownia jądrowa, do konfron-
tacji z ekologami. Ale ta inwestycja nie ma wielkiego 
sensu. Trzeba najpierw jednak wykorzystać te moce, 
które tkwią w naszych funkcjonujących lotniskach. 
Pod Warszawą jest Modlin. Nie słyszałem, żeby rząd 
próbował wzmocnić ten port. Modlin jest połączo-
ny kolejowo z lotniskiem w Warszawie, ale brakuje 
choćby możliwości dojazdu kolejowego bezpośred-
nio z Modlina, tam trzeba dojeżdżać autobusem na 
przystanek Modlin, kolejowy przystanek Modlin. Tak 
więc nie widzę jakichś prób usprawnienia tego za 
znacznie mniejszą cenę, a proponuje się takie wydatki 
i jakąś olbrzymią, monstrualną inwestycję między 
Warszawą a Łodzią.

Ponadto jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, 
a ona jest także związana z modernizacją linii kole-
jowych i doprowadzeniem linii kolejowych do niej, 
bo oczywiście port lotniczy musi być powiązany 
z liniami kolejowymi, to czas dojazdu z Krakowa, 
z Gdańska do tego portu lotniczego będzie poniżej 
3 godzin. Jeżeli czas dojazdu do punktu docelowe-
go wynosi poniżej 3 godzin, to takie małe lotniska 
nie mają sensu. Tak więc konsekwencją będzie także 
wyssanie pasażerów z tych lokalnych portów, które 
się rozwijają, które się dobrze rozwijają. Ja mówię 
o Krakowie i Gdańsku, ale to będzie dotyczyło także 
innych miejsc, choćby Poznania. I te porty lotnicze, 
które zostały wybudowane i w zasadzie nie osiągnęły, 
a są takie, przewidzianej wielkości, czyli są niepo-
trzebne czy nietrafione, będą jeszcze bardziej niepo-
trzebne i nietrafione. A kilka takich lotnisk zostało 
wybudowanych.

Tak więc, Panie Ministrze, uważam, że pod wzglę-
dem piarowskim może to jest dobry pomysł, ale jako 
pomysł do realizacji jest niedobry. Bo takie będą 
konsekwencje. I jeszcze raz podkreślam, że jeżeli 
miałbym wskazywać, która inwestycja jest ważniej-
sza, czy wydanie 30 miliardów na Centralny Port 
Lotniczy, czy na wzmocnienie polskiej energetyki, 
to jestem za energetyką. I na tym skończę.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Tomasza 
Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Staram się nie wypowiadać na tematy, które nie są 

z zakresu mojej profesji. Ale tak się składa, że podczas 
swoich peregrynacji po świecie zaprzyjaźniłem się 
z kilkoma pilotami amerykańskimi, a w Ameryce lot-
nictwo jest zupełnie inaczej rozwinięte niż w Europie. 
I rozmawiałem z nimi wielokrotnie na temat idei tego 
Centralnego Portu Lotniczego.

Przysłuchiwałem się tej debacie i odnoszę nie-
odparte wrażenie, że epoka, w której w tej chwili 

nie nawet polecieć spokojnie np. z Wrocławia do 
Szczecina, czy… No, nie ma takich połączeń.

Tak że najpierw potrzebna jest ogólnonarodowa 
dyskusja i powinniśmy nad wieloma czynnikami się 
zastanawiać. Wydaje mi się, że to jest taki pomysł 
typu Centralny Okręg Przemysłowy, czyli robimy 
wielkie… albo Huta „Katowice”, nie porównując obu. 
Czyli robimy wielki, ogromny projekt, który po nas 
zostanie. Uważam, że takie marzenia i takie projekty 
dobrze czasami mieć, ale to musi zostać przedysku-
towane i to musi zostać bardzo poważnie rozważo-
ne. Bo w tej chwili tylko rodzi to niepokój. Dobrze 
wiemy, że teraz… We wrześniu, Szanowny Panie 
Ministrze, 3 razy przyleciał samolot, nie był spóź-
niony, z Wrocławia do Warszawy i czekał 15 minut 
na autobus. Czy z tego powodu powinniśmy budować 
lotnisko? Może najpierw naprawmy troszeczkę to, 
które mamy, i poprawmy tam obsługę i to, co się tam 
dzieje. Na to też zwracam uwagę.

Odnosząc się do projektu… Tzn. projekt wyglą-
da w ten sposób… Jest do niego mnóstwo uwag. 
Państwo nawet przyznaliście na posiedzeniu komi-
sji, jak słyszałam, że okej – no może i słusznie – że 
to się poprawi w nowelizacji, że zrobimy za chwilę 
nowelizację. A mnie się bardzo nie podoba taki spo-
sób pracy, który prezentuje Prawo i Sprawiedliwość 
i który prezentuje ten rząd, tj. dzisiaj decyzja, jutro 
ustawa, a pojutrze nowelizacja. Naprawdę tak nie 
można pracować. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję Pani Senator.
Teraz ja jestem w kolejce jako senator… 
Nie ma mnie kto zastąpić, w związku z czym 

z tego miejsca wystąpię.
Panie Ministrze, ta ustawa ma służyć oczywi-

ście budowie tego olbrzymiego Centralnego Portu 
Lotniczego, której koszty są niebotyczne. I to jest 
pierwszy problem. Uważam, że jeżeli rząd ma wybie-
rać między tworzeniem Centralnego Portu Lotniczego 
za 30 miliardów zł a modernizacją energetyki lub 
budową elektrowni jądrowej, która jest potrzebna 
w systemie energetycznym po to, żeby mieć różne 
źródła energetyczne i opierać się nie tylko na węglu 
albo na energetyce wiatrowej… Szacuje się, że elek-
trownia jądrowa też ma kosztować 30 miliardów zł. 
To ja uważam, że rząd powinien wybrać jednak 
energetykę i budowę elektrowni jądrowej. Nie da się 
realizować kilku tak kosztownych inwestycji jedno-
cześnie. Jest już ustawa dotycząca tego Centralnego 
Portu Lotniczego, a nie ma decyzji dotyczącej budowy 
elektrowni jądrowej. Czyli już wiemy, co będzie mia-
ło pierwszeństwo. Z tego powodu jestem przeciwny 
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(senator T. Grodzki) żowanie pasów na Okęciu jest niekorzystne, bo zu-
pełnie zmienia sterowanie ruchem lotniczym. Lepiej 
by było, gdyby one były równoległe. Według nich na 
terenach posiadanych przez port lotniczy byłaby moż-
liwa przebudowa tych pasów. Nie wiem, do jakiego 
stopnia jest to stwierdzenie prawdziwe, bo się na tym 
nie znam. W Szwecji w Arlandzie jest 1 pas oddalony 
o kilka kilometrów od lotniska i samolot, zjeżdżając 
z niego, podróżuje ok. 10 minut wytyczoną ścieżką. 
Nie wiem, czy nie byłoby to tańsze.

Wracam do początku. Lotnisko z 1 pasem star-
towym, dobrze zorganizowane i dobrze zarządza-
ne, potrafi obsłużyć 44 miliony pasażerów rocznie, 
mianowicie Gatwick. Lotnisko z 2 pasami, nasze 
Okęcie, fakt, że skrzyżowanymi, obsługuje 14 mi-
lionów i wszyscy mówią, że więcej niemal się nie 
da. W mojej ocenie i w ocenie ludzi, którzy się tym 
zajmują, nie jest to do końca prawda.

Polska jest krajem coraz bogatszym i wszyscy je-
steśmy z tego dumni, ale podzielam tu zdanie pana 
marszałka Borusewicza, o czym zresztą mówiliśmy 
kilka posiedzeń wstecz, że gospodarka energetyczna 
wymaga gigantycznych inwestycji: pogłębienie toru 
wodnego do Świnoujścia, Szczecin – Świnoujście; 
dokończenie dróg, Via Carpatia itd. Chcemy wydać 
gigantyczne pieniądze, które – trudno tego nie prze-
widzieć – i tak przekroczą koszty budowy, na pew-
nego rodzaju fantazję i wizję, może atrakcyjną, ale 
w mojej ocenie niepotrzebną i nie do udźwignięcia 
przez naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Piotr Florek.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Tak.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję za te wszystkie głosy, które zostały 

sformułowane w dyskusji. Co prawda, część z nich 
była nie na temat. Dzisiaj nie dyskutujemy bowiem 
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, tylko o usta-
wie o PPL.

(Senator Janina Sagatowska: No właśnie. I to jest 
różnica.)

żyjemy, coraz bardziej przypomina epokę Gierka. 
Zadłużamy się, pan minister Morawiecki wchodzi 
w wieloletnie obligacje na coraz wyższy procent, 
o czym się mało mówi, i będziemy budować coś, co 
kiedyś nazywano wielkimi budowlami socjalizmu; 
no, Nowa Huta itd.

Jeżeliby popatrzeć na lotniska z jednym pasem, 
to okaże się, że rekordzistą jest oczywiście lotni-
sko Gatwick, które ma 1 pas i obsługuje 44 milio-
ny pasażerów. My w Warszawie na Okęciu mamy 
krzyżujące się 2 pasy, a obsługujemy 14 milionów, 
obsługujemy stolicę kraju. Jest to niezwykły benefit, 
że dojazd z centrum kolejką trwa ok. 20 minut i ci, 
którzy przyjeżdżają z Polski na Dworzec Centralny, 
mogą się przesiąść na pociąg, na shuttle, który jeździ 
co 20 minut.

Budowa takiego węzła komunikacyjnego, bo tam, 
przypominam, jest mowa o lotnisku, ale też o węź-
le kolejowym, o takim centralnym węźle komuni-
kacyjnym Polski, jest projektem kuszącym, tylko 
niezwykle drogim, niezwykle trudnym w realizacji, 
wymagającym gigantycznych nakładów i zagrożo-
nym tym, co się stało w Berlinie, z którego lotnisk 
jako mieszkaniec Szczecina korzystam regularnie. 
Budowa portu Berlin Brandenburg International sta-
nęła. Ja już w 2012 r. miałem bilety, miałem stam-
tąd lecieć, ale przyszli strażacy i powiedzieli, że nie 
ma mowy, żeby to otworzono. Tam zostały utopione 
wielokrotnie większe pieniądze. Pojawiają się głosy, 
że trzeba to zburzyć, bo nawet rząd federalny, któ-
ry jest udziałowcem, obok miasta Berlina i jeszcze 
kilku innych udziałowców, nie jest już w stanie czy 
nie jest zainteresowany dalszym topieniem pieniędzy 
w tym projekcie. A przypominam, że Berlin, większy 
od Warszawy, ma lotniska bardzo małe, bo ma port 
Tegel, który trzeszczy w szwach, i Schönefeld, który 
też jest takim ersatzem, takim produktem zastęp-
czym po NRD. To jest jedna z przyczyn, dla których 
pomysł tej budowy ma dla mnie bardziej wydźwięk 
propagandowy, wydźwięk mocarstwowy, charakter 
atrakcji dla ludzi.

Gdy rozmawia się z Amerykanami, oni mówią 
jedno: słuchaj, jeżeli chcesz mieć hub, który obsłu-
guje kilkadziesiąt milionów ludzi, to trzeba zacząć od 
tego, że musisz mieć flotę samolotów liczącą kilka-
set sztuk. Przeciętne linie amerykańskie mają ponad 
500 maszyn każda, United, American Airlines, także 
te pomniejsze. LOT, o ile dobrze się orientuję, ma 
sześćdziesiąt parę czy ok. 70 maszyn i mimo że się 
dobrze rozbudowuje, czego mu życzymy, do osiągnię-
cia statusu dużej linii lotniczej jest jeszcze niezwykle 
daleka droga.

Przygotowując się do tej debaty, rozmawiałem 
z warszawskimi urbanistami. Oni mówią, że to skrzy-
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(podsekretarz stanu J. Szmit) pierwsze opracowanie dotyczące Centralnego Portu 
Lotniczego było krótko po roku 2000. I możemy 
to wszystko powtórzyć, cały ten proces, ale pro-
ces polityczny musi być uwieńczony decyzją. I ta 
decyzja została podjęta. I, Szanowni Państwo, na 
temat tej decyzji będziecie państwo, jako Wysoka 
Izba, mogli dyskutować, gdy przyjdą – a pewnie 
przyjdą – przygotowane przez rząd, przez pana 
ministra Wilda stosowne ustawy. I wtedy, jak my-
ślę, cała ta dyskusja na temat Centralnego Portu 
Lotniczego, Centralnego Portu Komunikacyjnego 
będzie mogła się odbyć.

Jeżeli chodzi o poprawki wniesione do ustawy…
(Senator Stanisław Kogut: To na posiedzeniu ko-

misji.)
…to oczywiście, jak rozumiem, komisja się do 

nich odniesie. I tam będzie też okazja, żeby się do nich 
odnieść, jeżeli chodzi o stanowisko rządu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

(Głos z sali: Tak też bym chciał.)
Czyli w dniu dzisiejszym.
(Głos z sali: Czyli trzeba przed przerwą…)
Nad tymi wszystkimi ustawami, których omawia-

nie zakończymy dzisiaj, będziemy głosować w dniu 
dzisiejszym. Koniec posiedzenia Senatu będzie w śro-
dę, informuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 589, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 589 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, panią senator Lidię Staroń, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Czesław Ryszka: Nie ma ministra.)
(Głos z sali: To jest projekt poselski.)
Nie, nie, ale czy jest minister?
(Senator Robert Mamątow: Widziałem, że na ko-

rytarzu jest.)
To przepraszam… Pani Senator, proszę, niech jesz-

cze pani siądzie. Poprosimy pana ministra, jednak pan 
minister też powinien wysłuchać pani sprawozdania.

(Senator Lidia Staroń: Czekam.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: A nie jest tak, że jak 

pana ministra nie ma, to opuszczamy punkt?)

I to jest trochę… To jest zasadnicza różnica. 
I chciałbym, żeby też… Bo nie wszyscy państwo 
uczestniczyli w tej debacie od początku i ja w związ-
ku z tym nie będę się powtarzał, bo wiele głosów, 
pytań, wątpliwości, które się tutaj pojawiały, były 
formułowane, już wyjaśniałem. Trudno za każdym 
razem odnosić się po raz kolejny…

(Senator Tomasz Grodzki: Słuchałem słów pana 
ministra, ale nie wszystko…)

Po raz kolejny… No, Panie Senatorze, odnosiłem 
wrażenie, że pan nie słuchał tego, co mówię. Więc 
trudno.

(Senator Tomasz Grodzki: Słuchałem. Byłem na 
sali.)

Ale z pana wypowiedzi wynikało, że… Chyba że 
pan po prostu chciał powiedzieć to, co pan powiedział.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, niech pan nie polemizuje z senatorem.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

mówi to, co chce powiedzieć.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w związku z tym nie będę się 

odnosił do planów budowy elektrowni atomowych, 
do tego, co jest bardziej w Polsce potrzebne. Powiem 
tylko, jako że jesteśmy tu organem politycznym, że 
było 8 lat, można było wybudować jedno i drugie albo 
przynajmniej te problemy załatwić…

(Senator Grażyna Sztark: To znamy. To znamy.)
…czy do nich podejść.
(Senator Grażyna Sztark: Ale to już było.)
No właśnie. Ale taka jest prawda, tak? Dzisiaj nie 

budzimy się z jakiegoś błogiego snu, tylko budzimy 
się w konkretnej rzeczywistości, z potrzebami, które 
po prostu dzisiaj w Polsce występują, i z problemami, 
które musimy rozwiązywać, zarówno, jeżeli chodzi 
o sprawy lotnicze, jak i o sprawy energetyki czy wiele 
innych spraw, którymi trzeba się zająć, problemów, 
które muszą być rozwiązywane.

(Senator Tomasz Grodzki: 400 milionów na lot-
nisko.)

Szanowni Państwo, co do tych najważniejszych 
wątków w dyskusji, to podkreślę to, co naprawdę 
musi być podkreślone. Szanowni Państwo, to, że jest 
potrzeba zwiększenia możliwości przyjmowania… 
rozwoju lotnictwa w Polsce, no to jest kwestia ewi-
dentna. O tym, czy trzeba jeszcze przeprowadzać na 
ten temat narodową dyskusję… Tak, trzeba. Tylko 
że ta dyskusja się odbywała, odbywała się od kilku-
nastu lat, w różnych gronach ekspertów, w bardziej 
otwarty sposób. Dzisiaj przyszedł czas decyzji. Jeżeli 
tych decyzji nie będziemy podejmowali dzisiaj – one 
na całe szczęście zostały podjęte – to możemy dys-
kutować jeszcze następnych 15 lat. Przypomnę, że 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) powiem, wyrok sądowy dobrowolnie. Chcieliśmy je 
premiować w taki sposób, żeby, jeżeli się wyprowa-
dzą w okresie, który wskaże komornik, opłata była 
mniejsza. No to zaczęto wskazywać dla tych ludzi 
termin tak krótki, np. 3 dni, że oni nie byli w stanie 
tego wykonać. W związku z tym w komisji zgłoszone 
zostały 3 poprawki. Ja je bardzo krótko omówię.

Pierwsza poprawka odnosi się właśnie do tego 
stanu, czyli mówimy, że komornik ten wyznaczony 
termin musi wskazać, ale nie może on być krótszy 
niż 14 dni. Jeżeli dłużnik wyprowadzi się… To jest 
w interesie i wierzyciela, i dłużnika. Chodzi o to, żeby 
wierzyciel szybciej odzyskał to pomieszczenie, żeby 
ta czynność była szybciej wykonana, i żeby dłużnik 
dobrowolnie to wykonał. I stąd te mniejsze opłaty, 
tak jak wskazał Trybunał Konstytucyjny. 

Jeżeli dłużnik wykona ten obowiązek po wskaza-
nym okresie, nie później niż 3 dni przed ewentualną 
czynnością… Wtedy też ma miejsce to obniżenie 
opłaty.

I trzecia poprawka. Skreśla się ust. 6 i ust. 7 
w przepisach przejściowych. Zamiast tych ust. 6 
i ust. 7… To jest doprecyzowane w jednym ustępie. 
To są przepisy przejściowe. To tyle na ten temat w tym 
momencie. Bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Proszę bardzo, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam prośbę, żeby pani powiedziała 

wyraźnie wszystkim, czy… To się po prostu w głowie 
nie mieści. Niech mi pani powie, czy to prawda, że 
do tej pory było tak, że komornik wzywający policję 
do udziału w swojej interwencji brał za to pieniądze. 
Czy to jest prawda? Według mnie policja bierze udział 
w tych czynnościach… To jest ich służbowy obowią-
zek. Ja się dowiedziałem niedawno, że komornik to 
wlicza w swoje koszty i bierze za to pieniądze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Lidia Staroń:
Panie Senatorze, tak, to jest prawda. Przypomniał 

mi pan o jeszcze jednej rzeczy, o której muszę 
Wysokiej Izbie powiedzieć. Oprócz tych 3 poprawek, 
wobec których nie było sprzeciwu – komisja je popar-

Pan minister jest, tak? Aha, pan minister jest. 
Dobrze.

Proszę bardzo, Pani Senator Sprawozdawco.

Senator Sprawozdawca  
Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja postaram się mówić bardzo krótko.
Chciałabym przedstawić sprawozdanie Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Sprawozdanie dotyczy uchwalonej przez Sejm 
15 września br. ustawy zmianie ustawy o komorni-
kach sądowych i egzekucji.

Chciałabym podkreślić przede wszystkim, że jest 
to nasza inicjatywa, inicjatywa Senatu, wykonująca 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, która właśnie 
z uwagi na wykonanie tego orzeczenia ma zapobiec 
sytuacjom, które dzisiaj są niekonstytucyjne i powo-
dują bardzo dużą ludzką krzywdę. A chodzi o sytuacje 
przy świadczeniach niepieniężnych, kiedy np. mamy 
eksmisję, ale dłużnik wyprowadza się dobrowolnie, 
komornik nie podejmuje żadnych czynności, pomimo 
tego są brane pieniądze, tak jakby ta eksmisja była 
wykonywana i komornik ją sam przeprowadzał. To 
jest zazwyczaj kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. 
A podkreślam, komornik nie wykonuje tak naprawdę 
żadnych czynności związanych z tą eksmisją.

Trybunał powiedział, że jeżeli przepisy… Ale 
nie będę się nad tym rozwodziła. Przepis dzisiaj już 
mówi, że opłata jest za przeprowadzone czynności. 
A rozumienie tego przepisu czy też linia orzecznicza 
poszły w zupełnie innym kierunku i dlatego trybunał 
powiedział, że jeżeli tak to rozumieć, to jest to abso-
lutnie z konstytucją niezgodne. Tyle co do meritum, 
co do orzeczenia trybunału, który zresztą w swoim 
uzasadnieniu prosił jeszcze, żeby ustawodawca, jeśli 
chodzi w ogóle o to zagadnienie, dokonał refleksji, 
że skutkiem tego wyroku powinno być przeformu-
łowanie opłat, które są, bo one dzisiaj są po prostu 
niesprawiedliwe, są krzywdzące, i na to też Trybunał 
Konstytucyjny zwracał uwagę.

I w związku z tym Senat podjął tę inicjatywę. Ta 
inicjatywa, przypomnę, była w marcu, wtedy o tym 
rozmawialiśmy. Wydawało się, że te przepisy powin-
ny szybko wejść w życie i zapobiec krzywdzie, która 
dzieje się przecież każdego dnia. No, dobrze, że one 
w końcu są, ale szkoda, że dopiero teraz.

Do druku, który do nas wrócił z Sejmu, do prze-
głosowanego druku… Bo w międzyczasie okazało 
się, że komornicy już, no, jakby zastosowali pewnego 
rodzaju wybieg. Zgodnie ze wskazaniem trybunału 
chcieliśmy premiować, i słusznie, osoby, które do-
browolnie się wyprowadzają, czyli wykonują, że tak 
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(senator L. Staroń) jaka to jest… Chodzi o art. 51, bo ten był zakwestio-
nowany. Dzisiaj mówimy o świadczeniach niepie-
niężnych. Jak wygląda sytuacja? W sytuacji, kiedy 
jest wyrok i ktoś ma orzeczoną eksmisję, to komornik 
wysyła pismo, czyli wszczyna egzekucję – oczywiście 
jest wtedy tytuł do tego – i w tym piśmie zawiadamia 
dłużnika o wszczęciu egzekucji, równocześnie wska-
zując mu termin, czyli pisze: proszę opuścić lokal 
w ciągu iluś tam dni. I dłużnik… Ale czasami nawet 
nie ma takiego wezwania, a dłużnik sam dobrowol-
nie się wyprowadza. Czyli czasami niczego jeszcze 
nie otrzyma od komornika, ale wie, że jest wyrok, 
i po prostu się wyprowadza. I bardzo często – bo 
to właściwie jest lawinowe, to nie są incydenty, ale 
jest lawina tego typu egzekucji… Tzn. wyglądało to 
w ten sposób, że komornik nawet nie wiedział, gdzie 
dany dłużnik się wyprowadził, nie wiedział nawet, 
kiedy do tego doszło, ale gdy uzyskał informację, że 
dłużnik się wyprowadził, to naliczał mu koszty. I te 
koszty dzisiaj – no, powiem to – są abstrakcyjne. Bo 
proszę sobie wyobrazić, że to jest 40% za jedną izbę! 
Czyli jeżeli komornik – i to też muszę powiedzieć – 
raz brał kilka czy kilkanaście tysięcy… Tu dłużnik 
wyprowadza się sam, czyli ten obowiązany wypro-
wadza się sam, komornik nie bierze w tym żadnego 
udziału, a mimo wszystko chce od tego człowieka 
te kilkanaście czy te kilka tysięcy, jakie wcześniej 
wierzyciel wpłacał… I na to zwrócił uwagę trybunał, 
mówiąc o absolutnym pokrzywdzeniu, o krzywdzie 
i niesprawiedliwości, i przede wszystkim o niezgod-
ności z konstytucją, bo to jest nie tylko problem spra-
wiedliwości społecznej, ale także praw majątkowych. 
Ale muszę tutaj też powiedzieć – żeby było wiadomo, 
jak wygląda egzekucja – że to jest tak: jeżeli komor-
nik bierze udział w egzekucji, to wtedy przywołuje 
firmę, która zajmuje się przeprowadzkami, i za pracę 
tej firmy, co jest jego kosztem, płaci się odrębnie, 
czyli to nie jest uwzględnione w tej opłacie, którą 
komornik, że tak powiem już kolokwialnie, bierze 
do kieszeni. A więc bierze też za każdą… Za policję, 
która asystuje, on też bierze pieniądze. I za pracę 
firmy przeprowadzkowej, bo to jest odrębny koszt, 
wezwanie to też odrębny koszt, wysłana koperta to 
też jest odrębny koszt. A tamto jest tylko za to, że on 
jest obecny przy tych czynnościach. Przypuśćmy, że 
taka przeprowadzka trwa od godziny 10.00 do godzi-
ny 14.00, czyli to jest parę godzin – bo zawsze mniej 
więcej tyle trwa taka przeprowadzka, jeżeli chodzi 
o mieszkania czy jakieś domy – to w takiej sytuacji 
komornik, biorąc 40% wynagrodzenia za każdą izbę, 
czyli ok. 1 tysiąca 600 zł czy 1 tysiąca 500 zł za jedną 
izbę, i to tylko uczestnicząc czy praktycznie asystując 
przy tych czynnościach… Dlatego to są takie kwoty!

I dlatego nasza inicjatywa mówi przede wszystkim 
o 20%, czyli o 800 zł za jedną izbę. Czyli i tak to jest 
ok. 800 zł. Ale przede wszystkim mówi o premiowa-

ła, nikt się nie sprzeciwił – były inne… Bodajże sena-
tor Rulewski zgłosił poprawki, ale one zostały przez 
komisję odrzucone. Pan senator mi przypomniał… 

Art. 57 dzisiejszej ustawy mówi, że jeżeli komor-
nik występuje o asystę policji… Policja bierze udział 
w tych czynnościach, żeby, że tak powiem, był po-
rządek. To nie Policja bierze pieniądze – te pieniądze 
bierze do swojej kieszeni komornik. Tak dzisiaj mó-
wią przepisy. My tą inicjatywą senacką ten przepis 
likwidujemy. To wydaje się nie tylko niesprawiedli-
we, ale wprost groteskowe, żeby za asystę policji… 
Komornik może wzywać policję za każdym razem, 
choćby tylko po to, żeby te pieniądze – nie pamiętam 
dokładnej kwoty, ale to jest chyba ok. 1 tysiąca czy 
800 zł – trafiły do jego kieszeni. Dlatego my zlikwi-
dowaliśmy ten przepis. 

W poprawce, która była zgłoszona – teraz mi się 
to przypomniało – pan senator proponował przywró-
cenie tego przepisu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Częściowo już otrzymałam odpowiedź, bo senator 

Mamątow pytał… Opinie o komornikach na ogół nie 
są najlepsze. Wynika to z tego, że ich apanaże w pew-
nym sensie zależne są od ściągalności należności od 
wierzycieli. Prawda? 

Czy ustawa weryfikuje, a raczej nakłada na ko-
morników pewnego rodzaju obostrzenia czy wręcz 
kary za nieuprawnione ingerencje i bezzasadne ścią-
ganie należności? Media, zwłaszcza ostatnio, infor-
mują o takich przypadkach. To jest nie tylko naganne, 
to jest wręcz…

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

Senator Lidia Staroń:
Pani Senator, taka całościowa ustawa, a właściwie 

2 ustawy – ustawa o komornikach sądowych i egze-
kucji oraz ustawa o kosztach komorniczych – jest 
w przygotowaniu w tej chwili. Jest to projekt rządowy, 
w dużym gronie tworzony. Jest on złożony w Sejmie 
i za jakiś czas trafi do nas. 

My teraz zajmujemy się świadczeniami niepienięż-
nymi, a przede wszystkim wykonaniem orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego. Pokażę na przykładzie, 
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(senator L. Staroń) się sam. Komornik nie podejmuje żadnych czynno-
ści, czyli nawet nie wysyła pisma. Wtedy nie ma tu 
żadnych pieniędzy, bo pismo nie poszło i komornik 
nie wszczął egzekucji.

W sytuacji, kiedy ktoś się wyprowadził we wska-
zanym terminie, to mówimy o 1/25. Jeżeli zrobił to 
dobrowolnie, to premiujemy… Jeżeli wyprowadził się 
dobrowolnie w okresie pomiędzy wskazanym termi-
nem a wykonaniem czynności, 3 dni przed… Tutaj 
zaczerpnęliśmy z ustawy o kosztach sądowych, z pro-
jektu rządowego, z art. 38. Tam jest takie rozwiązanie. 
Wtedy opłata wstępna staje się opłatą ostateczną.

To wszystko jest uregulowane w przepisach przej-
ściowych i jeszcze doprecyzowane w trzeciej popraw-
ce. To tyle, jeżeli chodzi o przepisy przejściowe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Proszę 

bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, czy byłaby pani uprzejma bardziej 

przybliżyć nam kwestię wszczęcia egzekucji świad-
czeń niepieniężnych? W tym projekcie dużo się na ten 
temat mówi. Mianowicie, komu bardziej służy tego 
typu egzekucja? Wierzycielowi, komornikowi czy or-
ganom policyjnym? Jaką lepszą rolę – w porównaniu 
do innej ściągalności – odgrywa wszczęcie egzekucji 
świadczeń niepieniężnych? Dziękuję.

Senator Lidia Staroń:
Pani Senator, odpowiadając na to pytanie, po-

wiem, że świadczenia w ogóle dzielą się na pieniężne 
i niepieniężne. Uregulowania, które w czerwcu za-
kwestionował Trybunał Konstytucyjny… Było takie 
orzeczenie, jeżeli chodzi o świadczenia pieniężne. 
Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeżeli dłużnik – mówię 
to tak jakby dla rozszerzenia – po wezwaniu dobro-
wolnie przyniesie pieniądze komornikowi do kance-
larii lub wpłaci je na jego konto, to zapłaci 15% za 
to, że dobrowolnie przyniósł te pieniądze. Trybunał 
powiedział w czerwcu w swoim orzeczeniu, że to nie 
jest zgodne z konstytucją. W projekcie, który pewnie 
niedługo do nas wróci, jest, jeśli dobrze pamiętam, 3% 
albo 5%, kiedy przynosi się pieniądze dobrowolnie 
od razu po wezwaniu. To są świadczenia pieniężne. 
Trzeba by było jeszcze dużo o tym mówić, ale to nie 
jest przedmiotem naszej nowelizacji.

Świadczenia niepieniężne to są świadczenia innego 
rodzaju. One są np. wtedy, kiedy mówimy o opróżnie-
niu lokalu lub odebraniu rzeczy. W przypadku takich 
świadczeń nie domagamy się pieniądza od dłużnika, 

niu. A więc jeżeli wyprowadziłeś się sam, zrobiłeś 
to dobrowolnie, czyli wierzyciel na początku wpłaca 
mniejszą opłatę… I to jest to, o czym mówimy. A po-
tem, tak jak mówi Trybunał Konstytucyjny, w zależ-
ności od postawy dłużnika – bo my nie wiemy, czy 
on to zrobi dobrowolnie, czy nie – albo będzie on 
premiowany, albo będzie musiał zapłacić całość. Ale 
tu płaci się za wykonane czynności, bo to musi być 
adekwatne – zresztą są już 4 orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego w tej sprawie – a nie tylko za to, że 
ktoś zwie się komornikiem sądowym.

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Ja tylko chcia-
łabym dopytać, jeśli mogę…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo. Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Jak w takim razie ma dochodzić…
(Senator Robert Mamątow: Dzisiaj nie może.)
Bo ja rozumiem, że to się odbywa na linii ko-

mornik – wierzyciel. Jak ma się dochodzić takiego 
nieuprawnionego pobrania kosztów, skoro Trybunał 
nakłada… Gdzie ma o tym powiadamiać? Kto o tym 
ma wiedzieć?

Senator Lidia Staroń:
Dzisiaj… To znaczy to jest normalna egzeku-

cja. Najpierw jest klauzula, jest tytuł wykonawczy 
i rozpoczyna się normalna egzekucja. Dzisiaj to jest 
tak, że zanim komornik w ogóle przystąpi do takiej 
egzekucji, to 100% opłaty, tak, 100% – nieważne, 
czy będzie tu dobrowolność, czy nie – pobiera od 
wierzyciela. Jeżeli wierzyciel nie wpłaci tych pienię-
dzy, bo np. ich nie ma, to wtedy komornik do tych 
czynności nie przystępuje. A więc wierzyciel musi 
wpłacić te pieniądze. Czyli już tutaj jest próg, jeżeli 
chodzi o możliwości. Z drugiej strony jeżeli już doj-
dzie do egzekucji i komornik ją wykona, to dzisiaj 
ściąga po prostu te koszty od dłużnika, niezależnie od 
tego, czy ten wyprowadził się dobrowolnie, czy nie-
dobrowolnie. I wtedy komornik ma, że tak powiem, 
wynagrodzenie, i zwraca środki wierzycielowi.

A jaka jest ta sytuacja, jaką my proponujemy? 
To, o czym pani senator mówi, to jest uwzględnio-
ne w przepisach przejściowych. My mówimy, że na 
początku płaci się 10% średniego wynagrodzenia 
– dzisiaj się wpłaca mniej więcej ok. 400 zł, jak się 
rozpoczyna egzekucję. I w zależności od tego, czy 
wyprowadziłeś się dobrowolnie czy nie… Ta kwota 
będzie premiowana, jeżeli… Przypuśćmy, że jest taka 
sytuacja, że jest wyrok sądowy i ktoś wyprowadza 
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(senator L. Staroń) te pieniądze. Nie policja, a on. I czy jeżeli on za ten 
jeden dzień pracy, przeprowadzając eksmisję z jakie-
goś mieszkania, weźmie np. 8 tysięcy… Czy to jest 
dużo? W mojej ocenie bardzo dużo. 8 tysięcy, 9 ty-
sięcy, 4 tysiące, 5 tysięcy, 6 tysięcy – najczęściej było 
to w takich granicach, jak my patrzyliśmy, bo biorąc 
pod uwagę choćby 4 izby, to już jest ok. 6–7 tysięcy. 
Tak? Bo tak mniej więcej wychodzi na dzisiejsze 
opłaty, które istnieją. Po nowelizacji to będzie mniej, 
ale wcale nie tak dużo mniej.

No dobrze, niech to będą 2–3 tysiące. Czy za dzień 
pracy to jest dużo? No, wydaje się, że naprawdę to nie 
są jakieś małe pieniądze. I jeszcze tutaj podkreślę, że 
jeśli chodzi o opłaty, to w proponowanym projekcie, 
nad którym będziemy wszyscy pracowali, te opłaty 
od mieszkania mają wynosić 1 tysiąc 500 zł. Więc 
te kwoty w naszych propozycjach są i tak jeszcze 
większe, chociaż premiujemy – wtedy to jest mniej 
– tę dobrowolność.

Dlatego bardzo dobrze, że ta inicjatywa jest. 
Szkoda, że nie wcześniej, ale każdy dzień takiej… 
Ja bym powiedziała… Zresztą tak, jak powiedział 
Trybunał: to niezgodne absolutnie… Tutaj nie ma 
sprawiedliwości społecznej, ale jest normalna krzyw-
da i nie ma takiej sytuacji. Bo ci ludzie mają wyrok… 
Ale jak można ich jeszcze krzywdzić w ten sposób, 
żeby te opłaty były aż takie wielkie i żeby wtedy, 
kiedy dobrowolnie to wykonują, były one takie same.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma. 
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w spra-
wie ustawy? Czy pan minister Łukasz Piebiak chciał-
by zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję, Panie 
Marszałku. Nie ma oficjalnego stanowiska rządowe-
go w tej sprawie, więc dziękuję.)

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. Nie widzę chętnych.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Występująca tu jako sprawozdawczyni pani sena-

tor Staroń tak sugestywnie przedstawiła swoje spra-

tylko domagamy się zrealizowania wyroku w zakre-
sie niepieniężnym. I właśnie dlatego te świadczenia 
nazywają się niepieniężne. Kwestionowany artykuł 
to był art. 51. On dotyczył właśnie wprowadzenia 
w posiadanie, a także opróżnienia lokalu z rzeczy 
i osób, czyli tzw. eksmisji.

Jeśli chodzi o te świadczenia, to pytała pani, kto 
jest tu bardziej zainteresowany. Oczywiście te prze-
pisy niosą korzyści dla wierzyciela i, przede wszyst-
kim, dla dłużnika. I trzeba tutaj podkreślić jedną 
rzecz. Podam przykład z życia. Pewna kobieta… 
Jej mąż, oprawca nie chce opuścić lokalu, w którym 
razem mieszkają. Ona ucieka z niepełnosprawnym 
dzieckiem. Żeby wrócić do tego lokalu… Ma wyrok 
eksmisyjny, ma wszystko, co trzeba. Idzie do komor-
nika i prosi, żeby to on przeprowadził egzekucję, ale 
okazuje się, że jej na to wszystko nie stać. Komornik 
mówi: proszę bardzo, proszę zapłacić 12 tysięcy, to 
ja tę egzekucję przeprowadzę. Ona nawet… Nikt nie 
wie, czy ten mąż się dobrowolnie wyprowadzi, czy 
nie. Na razie się nie wyprowadził. A egzekucja bę-
dzie, jak wierzyciel zapłaci wcześniej. I znowu mó-
wimy: w tej pełnej kwocie. Więc to absolutnie jest dla 
wierzyciela, bo przecież on też ma wyrok. Prawda? To 
jest jego własność. No, też ma do tego prawo. W końcu 
sąd prawomocnie powiedział, że ta eksmisja ma się 
odbyć lub nie.

Z drugiej strony czy to jest dla dłużnika? 
Oczywiście, że jest to dla dłużnika, bo mobilizuje 
dłużnika. I dla wierzyciela. Prawda? Mobilizuje go, 
bo jak się wyprowadzi we wskazanym terminie, to 
opłata będzie dużo mniejsza, a jak w tym drugim 
terminie, to ona też będzie mniejsza. Nie będzie 
taka wielka, jak wtedy, kiedy będzie się miał wy-
prowadzić, jak jednak przyjdzie komornik, bo i firma 
przeprowadzkowa… Ale i koszty dochodzą. Więc to, 
żeby tę egzekucję wykonać, jest w interesie jednego 
i drugiego, bo ona wyrokiem sądu ma być wykonana.

Czy w interesie komornika… No, tutaj bym 
dyskutowała. I to jest z IWS, Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości… Wtedy, kiedy tworzyliśmy pierw-
szą ustawę, ale potem drugą ustawę, czyli w tamtym 
roku, średnia za rok bodajże 2015 – ale już mówimy 
nie o przychodzie, tylko o dochodach komorników – 
to było ok. 50 tysięcy bez paru złotych chyba. Czy to 
dużo, czy mało? W naszej ocenie dużo, ale nie o to 
chodzi.

Chodzi przede wszystkim o tę adekwatność, 
o adekwatność do wykonywanej czynności. Czy je-
żeli komornik spędzi – no, wróćmy jeszcze raz do 
tej eksmisji, bo ona jest przedmiotem nowelizacji – 
nawet cały dzień, uczestnicząc w tejże eksmisji… 
Dodatkowo jest zapłata za firmę przeprowadzkową. 
Tego nie bierzemy… Policję… No to on sobie weźmie 
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(senator J. Rulewski) stwie, którym PiS rządzi już od 2 lat, elementarnej 
powinności. Niewydolny staje się system posiłkowa-
ny przez budżet państwa. Zamrożono tam wszystkie 
środki. O wyrokach, które uzyskali pracodawcy bądź 
pracownicy, nie ma bliższych danych, bo tymi danymi 
GUS się nawet nie zajmuje. Faktem jest, że pracowni-
cy uciekają od sądów, bo nie tyle sądy nie są w stanie 
orzec, ile skuteczność tej kary jest minimalna.

Niedawno rozmawiałem z okręgową inspekcją 
pracy, która w pewnym województwie stwierdziła, że 
pracodawcy nie zapłacili 1,5 miliona wynagrodzeń. 
W ramach egzekucji, wprawdzie nie komorniczej, 
nie tej, o której tutaj mówi pani senator, inspektorzy 
pracy w celu przymuszenia do wykonania polecenia 
nałożyli kary w wysokości 64 tysięcy zł. Proszę zwró-
cić uwagę na to, że z tego pracodawcy, niesumienni 
i wcześniej już wezwani do realizacji podstawowego 
prawa pracowniczego, zapłacili raptem 3 tysiące zł 
kary. Warto? Warto nawet pójść do sądu, warto nawet 
być skazanym, ale warto nie płacić, bo taki jest stan 
przestrzegania praworządności w Polsce, w której 
władza zainteresowana jest bardziej śniadaniem pre-
zesa Rzeplińskiego, zakupami sędziów w megasho-
pach niż rzeczywistym stanem praworządności.

I przechodzę do sprawozdania, czyli do tego, 
o czym mamy decydować. Niewątpliwie to, co pani 
senator Staroń przedstawiła, jest prawdą, tak jak 
prawdą jest to, co orzekł już Trybunał Konstytucyjny. 
Ale tu nie widzę inicjatywy rządu. Powiedziałbym 
więcej: jest milczenie rządu w tej sprawie, choć nie 
do końca. I tu należy zwrócić uwagę na to i podzię-
kować pani senator za to, że podjęła się wdrożenia 
tego postanowienia. Ale nie jest to prawda do koń-
ca. Przy okazji implementacji orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, nie wiem, z jakiej przyczyny i kto 
był ewentualnie suflerem, postanowiono zmniejszyć 
stawki za świadczenia komorników. 

Żeby była jasność: nie mam nic przeciwko temu, 
co przedstawiła pani senator w zakresie wdrożenia 
tego, implementacji. Ale przede wszystkim wnoszę 
poprawki… mam zastrzeżenia do tego, że przy okazji 
dokonano skoku, i jak słyszę, w Sejmie podobnie… 
Rząd zamierza jeszcze bardziej powiększać tę czarną 
dziurę polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaką jest 
egzekucja, bo chce zmniejszyć składki, czyli świad-
czenia i opłaty.

Pani senator epatuje tu dochodami. Na posiedzeniu 
komisji mówiła o szczególnych przypadkach. Pan 
senator przewodniczący powiada: no jak to, komornik 
przychodzi, wzywa policję i kasuje za to pieniądze? 
Policja też je kasuje, przecież za darmo nie asystuje.

(Senator Lidia Staroń: Nie.)
(Senator Robert Mamątow: Nie kasuje.)
Panie Senatorze, kasuje wynagrodzenie. Pewnie 

jeszcze kancelista wypisuje jakieś tam wezwanie czy 
klauzulę wykonalności i też kasuje wynagrodzenie. 

wozdanie, że nie tylko zaległa cisza, ale i nastąpiło 
pełne zrozumienie dla tej inicjatywy, zwłaszcza że 
już wcześniej Senat z taką lub podobną inicjatywą 
występował. Jednak jeśli kiedyś występował lub jeśli 
były czy nawet są zastrzeżenia do pracy czy działal-
ności komorniczej, to wypada je umieścić w szerokim 
kontekście praworządności w Polsce, za którą pełną 
odpowiedzialność przejął PiS i rząd PiS. A jeśli tak, 
to trzeba tu wyraźnie postawić pytanie, jak ta pra-
worządność ma się rozwijać, kiedy oba jej ramiona, 
wymiar kary bądź wyrok w procesie cywilnym i eg-
zekucja, są przedmiotem nagonki.

Sprawy wymiaru sprawiedliwości w tej Izbie już 
dostatecznie zostały omówione, ale nie rozstrzygnięte, 
tak dalece, że, jak już wspominałem, są przedmiotem 
zainteresowania nie tylko izby wyższej, Senatu, ale 
i Sejmu czy rządu i Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego, a nawet trafiły na biurko prezydenta 
Clintona.

(Głos z sali: Clintona?)
Tak, w tej sprawie prezydent Clinton otrzymał 

informacje i wypowiedział się o potrzebie przestrze-
gania praworządności.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Clintona?)
Clintona, Clintona, bo Trump już się nie wypo-

wiadał.
(Senator Grażyna Sztark: To był Obama.)
Proszę?
(Głosy z sali: To Obama był.)
Przepraszam, Obama. Tak, Obama, z tej samej 

opcji, przepraszam.
Ja nie będę przedłużał tego wystąpienia, ale uwa-

żam, że nie jest to rozstrzygnięte. To są sprawy z ga-
tunku satyrycznych, sypało się różnymi przykładami, 
w liczbie maksimum 10, a zapominano, że ten wymiar 
to 15 milionów… A w szczegółowej sprawie, np. wy-
dawania co roku setek tysięcy orzeczeń dotyczących 
alimentacji, występuje nie przyśpieszenie tych pro-
cesów, ale odwrotność tego procesu, występuje opóź-
nienie i nieskuteczność egzekucji. Rząd PiS przez 2 
lata nie przeprowadził skutecznej reformy wymiaru 
sprawiedliwości. Praworządność w Polsce w segmen-
cie dla obywatela, dla ofiary lub dla strony procesu 
jest zagrożona. Więcej, egzekucja jest najsłabszym 
elementem wymiaru sprawiedliwości, o czym świad-
czą zarówno wyroki Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, jak i chociażby omawiany w komisji fakt, 
że 35 tysięcy więźniów skazanych na karę więzienia 
nie wykonuje kary, mimo wydania wyroku, poszu-
kiwania tego więźnia i pustych więzień.

O niealimentacji – bo trudno mówić, że w Polsce 
jest alimentacja – mówią inne liczby. Milion spraw, 
milion dzieci… Nie są w stanie wyegzekwować 
w państwie prawa, w państwie pod rządami PiS, pań-
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(senator J. Rulewski) jeden z przykładów, ale wszyscy to widzieliśmy. 
Człowiek nie był dłużnikiem, ale przyszedł asesor, 
zabrał ciągnik, sprzedał za bezcen. My to widzieli-
śmy! I ten asesor został przez komisję dyscyplinar-
ną wydalony z zawodu, ale sąd zamienił wydalenie 
z zawodu na karę grzywny 8 tysięcy zł. A więc dla 
mnie… Ja mogę tylko postawić pytanie: czy tak być 
powinno? Nie, myślę, że nie, Panie Senatorze. I nie 
zgodzę się na to, bo tam, gdzie przez lata… Być może 
właśnie przez lata o tym nie mówiono albo za mało 
o tym mówiono. I ja wiem, jaki jest problem, żeby 
obronić ludzi, tych ludzi, którzy są najsłabsi – bo 
i wierzyciel, który czegoś dochodzi, i dłużnik to są 
najsłabsi ludzie. Bo wierzyciel też chce coś odzyskać 
– prawda? I te schody, które są…

To nie może być tak, że dzisiaj prowadzący dzia-
łalność gospodarczą… Bo podkreślmy: komornik nie 
jest pracownikiem sądu, on nie jest żadnym urzędni-
kiem. On tak naprawdę w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzi działalność gospodarczą, normalną 
działalność. I czym on jest zainteresowany? Tym, 
żeby jak najwięcej zarobić. Ale my jako ustawodaw-
ca… Tak jak mówi Trybunał Konstytucyjny w czwar-
tym czy piątym orzeczeniu, opłaty muszą być ade-
kwatne do czynności. A więc jak może być tak, że 
jeżeli komornik w ciągu dnia przeprowadza… No, 
wróćmy jeszcze raz do sprawy eksmisji, bo ona jest 
przedmiotem tej nowelizacji, i do tego świadczenia 
niepieniężnego. Jak to jest, żeby dzień pracy komor-
nika – no, pracy, bo jest on przecież w takim miesz-
kaniu, bierze w tym wszystkim udział – kosztował 
najpierw wierzyciela, a potem dłużnika w granicach 
8 tysięcy, 7 tysięcy czy 6 tysięcy? To jest… Uważa 
pan, że to jest adekwatne? Jak my tutaj…

Zresztą tak jak powiedział trybunał, bo prosił nas 
w końcowej części… Nawet to zacytuję: Trybunał 
prosi, aby ustawodawca dokonał refleksji… tzn. 
„skutkiem niniejszego wyroku powinna być także 
refleksja ustawodawcy nad przeformułowaniem obec-
nie obowiązującego mechanizmu poboru opłat”. On 
nas prosi, żebyśmy się nad tym jeszcze zastanowili. 
Rozszerza to, nie mówi tylko o… ale prosi, żeby się 
bardziej nad tym zastanowić. To jak my… Tutaj se-
nator przed chwilą mnie zapytał: a dlaczego te staw-
ki są jeszcze takie duże? A ja mówię: staraliśmy się 
właśnie, żeby one były i tak duże. 

I nie zgodzę się, Panie Senatorze, tak jak mówię, 
krótko, jeśli chodzi… Ma pan rację, jeżeli chodzi 
o alimenty. Ma pan rację, ale to są przede wszystkim 
świadczenia pieniężne, a my o nich nie rozmawiamy. 
To nie obejmuje świadczeń pieniężnych. Nowelizacja 
w ogóle ich nie dotyka. To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Ja się wielokrotnie z tym spotka-
łam. Nie wszyscy komornicy są zainteresowani tym, 
żeby tego typu egzekucje prowadzić. Ale nie dlatego, 
że tutaj… No, znowu jeden przykład podam. Jeżeli 

Komornik jest rzeczywiście tym elementem decydu-
jącym, tym prowadzącym ten proces.

Ja nie będę prowadził sporu czynnikowego tak 
jak pani senator, czy komornikowi należy płacić 
50 tysięcy, czy może zmierzać – tak jak, co mogę 
podejrzewać, robi to rząd – do likwidacji instytucji 
komornika. Bo jeśli zaczniemy redukować te stawki, 
to – a izba komornicza przedstawiła to na posiedzeniu 
komisji – oczywiście będzie to zagrożenie dla istnie-
nia systemu komorniczego.

Ale mnie właściwie bardziej interesuje egzekucja. 
Oczywiście występuje jeszcze w Polsce egzekucja ad-
ministracyjna, tylko że sprawność tej egzekucji admi-
nistracyjnej jest taka, jaka jest, czyli słaba. Niedawno 
problem alimentacji czy właściwie niealimentacji był 
spowodowany tym, że egzekucja urzędnicza była 
nieskuteczna. I dlatego powierzono to jako sprawy 
komornicze – co dla mnie jest oczywiście wielkim 
zaskoczeniem…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 10 minut mija.)

Już, Panie Marszałku, finiszuję.
I dlatego, składając poprawkę, wnoszę o to, żeby 

zachować tę część ustawy, która polega na implemen-
tacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a do 
dalszych prac i rozstrzygnięć, ale w innym już trybie, 
pozostawić sprawy kształtowania się wynagrodzeń, 
dochodów i kwestie pracy komorników.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Lidię Staroń.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja już naprawdę bardzo króciutko, ale chciałabym 

się odnieść dosłownie w paru zdaniach.
Pan senator raczył powiedzieć o nagonce. Ja na-

prawdę nie będę mówiła politycznie – bo ja nigdy tak 
nie mówię – tylko merytorycznie. O jakiej nagonce 
możemy tu mówić? To, że pokazuje się przykłady, 
które wołają o pomstę do nieba, a których są dziesiąt-
ki… Ja zapraszam do mojego biura, Panie Senatorze, 
bo jakby pan zobaczył, jakie rzeczy się dzieją, toby 
pan nie wierzył, że to w ogóle jest możliwe. Ale to, 
że są pokazywane przykłady czy że media pokazują 
przykłady, jakie nigdy nie powinny się zdarzyć… 
A do tego na końcu tej drogi – i tu się z panem zga-
dzam, jeśli chodzi o sądownictwo, tylko może w in-
nym kontekście – okazuje się, że ci ludzie wcale nie 
ponoszą odpowiedzialności za to, co zrobili! I ja się 
czasami zastanawiam, dlaczego tak jest. Bo jeżeli… 
My wszyscy widzieliśmy np. ten ciągnik – to jest 
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(senator L. Staroń) Pani użyła świetnego przykładu z tą kobietą, któ-
ra musi mieszkać z dzieckiem gdzieś na wygnaniu, 
bo ten ktoś nie realizuje wyroku sądu, nie realizuje 
klauzuli natychmiastowej… Nie wiem, czy jest tam 
natychmiastowa wykonalność, ale on igra sobie – tak 
musimy powiedzieć – z sądem, tak istotnie naruszając 
prawo. I jeśli teraz jeszcze to utrudnimy, spowolnimy 
ten proces, to właśnie ten wierzyciel, czyli ta kobieta, 
padnie tego ofiarą. Po prostu komornik nie przystąpi 
do egzekucji, bo albo go nie będzie, albo mu się to 
nie opłaci. Pani też zapomina o tym, co zostało już 
wyjaśnione dokładnie. To jest działalność gospo-
darcza prowadzona w imieniu państwa. On może 
wybrać, czym będzie się zajmować, i jeśli stawka 
będzie mała – nie mówię, że akurat w tym przypad-
ku jest mała – to, proszę zauważyć, wybierze sobie 
to, co dla niego korzystniejsze. I właśnie ta biedna 
kobieta, która nie ma takich możliwości, jak jakaś 
spółka, która zajmuje mienie niematerialne, padnie 
tego ofiarą. Aczkolwiek powtarzam, że to, co trybunał 
zaproponował, jest dobre. Pozwoli to przy pomocy 
niższych nakładów uruchomić proces komorniczy, ale 
Trybunał Konstytucyjny nie powiedział, żeby ogra-
niczyć egzekucje, do czego pani zmierza.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Lidia Staroń. Proszę uprzejmie.

Senator Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Naprawdę na słowo… No, jest tak, jak mówiliśmy, 

natomiast wnioski – nie będę się już do tego odnosi-
ła, żeby nie prostować – wypływają zupełnie inne. 
Właśnie to, że będzie dobrowolność i że ona będzie 
premiowana, spowoduje, że wierzyciel szybciej odzy-
ska czy ruchomość, czy nieruchomość. No, przecież 
to o to chodzi. To po pierwsze.

Po drugie, ten przykład, o którym mówiłam, który 
pokazałam… Dlaczego korzysta wierzyciel? Dlatego 
korzysta, że opłata, tak jak powiedział trybunał, którą 
wnosi na początku, jest mniejsza. Nie jest to taka 
bariera, żeby, tak jak ta kobieta… No, ona akurat mu-
siała zaciągnąć kredyt, żeby zapłacić komornikowi, 
a dzisiaj płaci odsetki od tego kredytu. Ale przede 
wszystkim chodzi o to, żeby to przystawało do czyn-
ności, której komornik wykonuje. No, nie może być 
to wzięte z księżyca. Nie może być tak, że za 1 dzień 
pracy, za 2 dni pracy będzie kwota 12 tysięcy czy też, 
jak teraz w Warszawie, kwota ok. 25 czy 30 tysięcy. 
No, nie może tak być. Te kwoty i tak dla każdego 
przeciętnego człowieka są bardzo wysokie.

I na końcu powiem tak. Nie ma takiej możliwości, 
jeśli chodzi… Komornik jest z danego terenu, dlatego 
że dzisiaj jest taka właściwość, jeżeli chodzi o nieru-

pan jako komornik przeprowadza egzekucję z nieru-
chomości, to sprzedaje pan komuś dom. Prawda? No, 
są na rynku firmy, które się tym zajmują zawodowo. 
Istnieją przecież biura obrotu nieruchomościami. No, 
od człowieka, który zgłosi, że chce sprzedać dom, 
takie biuro weźmie 2% za pełną obsługę, za wycenę, 
za pokazywanie, za ogłoszenia, za wszystko, co tylko 
jest możliwe. Komornik za to samo dostaje 15%, a nie 
mówię o wydatkach, bo ogłoszenia są liczone odręb-
nie, wszystko jest liczone odrębnie. Panie Senatorze, 
myślę, że o te stawki, które są dzisiaj, a które tak 
naprawdę wywalczyli sobie kiedyś komornicy, nie 
powinniśmy się dzisiaj bić. Wprost przeciwnie, po-
winniśmy zrobić tak, żeby one były rzeczywiście, 
tak jak mówi Trybunał Konstytucyjny, adekwatne 
do nakładu pracy, a przede wszystkim powinniśmy 
zadbać o to, żeby egzekucja, tak jak pan chce, była 
sprawniejsza, czyli premiować za dobrowolność. I to 
jest absolutnie krok w takim kierunku, w jakim chce 
iść trybunał.

Kończę już. Jeżeli chodzi o izbę komorniczą, to 
pan mówi… No, to nawet nie była izba, tylko Krajowa 
Rada Komornicza. Co do jej przedstawiciela, pre-
zesa, to ja się nie dziwię, że on ma takie zdanie, bo 
po prostu walczy, co też jest naturalne, o interes ko-
morników. A nam potrzeba tego, żeby zachowując 
oczywiście egzekucję w normalnej formie… No, ja 
bym w ogóle marzyła, żeby kiedyś odpowiedzialny 
za to był pracownik sądu, ale niestety w tę stronę to 
nie poszło. Niemniej jednak zachowując szybką, ale 
normalną, praworządną egzekucję, musimy przede 
wszystkim walczyć o interes wierzyciela i dłużnika, 
bo to im musi zależeć na spełnieniu wyroku sądu, na 
spełnieniu tego świadczenia. A jeżeli chodzi o komor-
nika, to oczywiście może on zarobić, ale w sposób 
uczciwy, praworządny i na normalnym poziomie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę uprzejmie.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Pani Senator!
Tak się rozpędziliśmy, że w tym wymiarze spra-

wiedliwości, a właściwie praworządności, widzimy 
komornika, ale nie widzimy dłużnika lub skazanego 
na karę grzywny, odszkodowania. Nie widzimy, że 
między prawomocnym wyrokiem sądu a nałożeniem 
klauzuli i późniejszym wykonaniem egzekucji przez 
komornika miał on czas na realizację sprawiedliwo-
ści w postaci spłaty zobowiązania bądź opróżnienia 
mieszkania. 
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(senator L. Staroń) Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac komi-

sji nad ustawą dotyczącą statusu sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego.

Ta ustawa odnosi się do 3 obszarów. Przede 
wszystkim określa kwalifikacje wymagane od 
osób, które mogą zostać wybrane na stanowisko 
sędziego TK. Poszerza te kwalifikacje o osoby, 
które spełniają wymogi dotyczące zostania sę-
dzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Druga 
sprawa, drugie nowelizowane zagadnienie dotyczy 
szeroko pojętych świadczeń pośmiertnych. Trzeci 
obszar dotyczy tego, że jakby rozciągamy ustawę 
o Sądzie Najwyższym na prawa i obowiązki sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory było tak, że 
do praw i obowiązków sędziów trybunału stosowa-
no art. 43–45 ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz 
rozciągamy to na całą ustawę.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia. Biuro Legislacyjne nie zgłosiło zastrze-
żeń. Ustawa nie wzbudziła także kontrowersji podczas 
prac komisji. Było 8 głosów za, jednomyślnie przy-
jęliśmy tę ustawę. W Sejmie głosowanie przebiegło 
następująco: 409 posłów głosowało za, 8 – przeciw, 
25 wstrzymało się od głosu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
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.

(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
Nie ma przedstawiciela rządu, faktycznie. Czyli 

pytań do przedstawiciela rządu także nie może być.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma przedstawi-

ciela rządu?)

chomości. Niestety, nie ma jej jeszcze, jeżeli chodzi 
o świadczenia pieniężne. Musi, że tak powiem, egze-
kwować, ale to, jak wygląda ta egzekucja, trzeba po-
prawić, Panie Senatorze. I to nie jest sprawa tego, jak 
pan mówi, żeby zostały te nie wiadomo jakie opłaty, 
ale tego, żeby w normalnej procedurze, w normalnej 
kontroli, w normalnym nadzorze… Niestety pozo-
stanie to dalej jakąś działalnością, ale mam nadzieję, 
że to się skończy… Bo dzisiaj te przepisy są jeszcze 
takie, jakie być nie powinny. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie 

złożył pan senator Jan Rulewski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie, dziękuję.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się to 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informuję, ze głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec…

(Senator Jan Rulewski: Kiedy?)
(Głos z sali: Dzisiaj.)
Zostanie przeprowadzone dniu dzisiejszym. Nie 

pod koniec posiedzenia.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 584, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 584 A.

Chwilę, Panie Senatorze…
Nie ma ministra, tak?
(Głos z sali: I nie będzie.)
I nie będzie?
(Głos z sali: Tak. Rząd nie jest zainteresowany, bo 

jest to projekt poselski.)
No, to nie wiem, czy nie zarządzić przerwy…
(Głos z sali: To dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. 

Zapraszaliśmy… Też nie przyszli.)
Trybunał Konstytucyjny też…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, 

Platforma czuwa nad ustawą, tak że…)
Też nie przyszedł… No, to jest jakieś lekceważe-

nie, jak uważam. Mnie się to nie podoba, ale przy-
stąpimy do rozpatrywania tego punktu.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Do przybycia ministra. Ja nie wiem, kiedy przyj-
dzie minister.

(Głos z sali: Szukamy.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To proszę napisać… 

To jest lekceważenie Senatu, żeby jednego i drugiego 
ministra nie było.)

Ogłaszam 15-minutową przerwę. A potem podej-
mę decyzję co do…

(Rozmowy na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 30  
do godziny 13 minut 45)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan minister jest, tak?
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 586, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 586 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
pana senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jarosław Rusiecki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panowie Oficerowie! Szanowni 
Państwo!

Chciałbym przedstawić sprawozdanie senackiej 
Komisji Obrony Narodowej z pracy komisji nad 
ustawą o zmianie ustawy o przebudowie i moder-
nizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo za-
mówień publicznych. Komisja na swoim posiedzeniu 
w dniu 20 września zajmowała się rozpatrywaniem 
tej ustawy.

Warto na początku przedstawić główne cele no-
welizacji tej ustawy. Myślę, że jakby fundamentem, 
najważniejszą sprawą wynikającą z nowelizacji tej 
ustawy jest poprawa bezpieczeństwa państwa pol-
skiego, polskich obywateli, a to jest oczywiście ściśle 
związane, jak mówi wielu dowódców i wielu eksper-
tów, z pieniędzmi. Pieniądze, pieniądze, pieniądze.

Jak powiedział na posiedzeniu nie tylko komisji 
senackiej, ale i sejmowej Komisji Obrony Narodowej, 
której obrady również z zainteresowaniem śledzi-
łem, występujący w imieniu rządu obecny wśród 
nas pan minister Bartosz Kownacki, jest to zmiana 
kopernikańska, rewolucyjna zmiana w podejściu do 
przebudowy, modernizacji i finansowania polskich 

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nikt się 

nie zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiejszym.
Punkt dziewiąty porządku obrad, ustawa o zmia-

nie ustawy o pracownikach samorządowych…
(Senator Rafał Ambrozik: Był, był, Panie 

Marszałku.)
…został już rozpatrzony. Informuję o tym dla 

porządku.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 586, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 586 A.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: A można roz-
patrywać punkt bez ministra?)

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale…)
(Głos z sali: Nie ma ministra.)
Nie ma ministra.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To przerwa.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy można zadać py-

tanie? W sprawie formalnej, Panie Marszałku.)
Nie, nie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bo chciałbym zapytać, 

czy można obradować pod nieobecność ministra.)
Przerwa i wyjaśnienie, dlaczego nie ma ministra.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przerwa albo 

punkt powinien spaść z porządku.)
Nie ma ministra, nie ma przedstawiciela ministra 

obrony narodowej. No, musi być albo minister, albo 
wiceminister.

(Rozmowy na sali)
Kto był przewidziany?
(Głos z sali: Bartosz Kownacki.)
To proszę powiadomić. Ja ogłaszam przerwę do 

czasu przybycia ministra.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ile minut?)
(Senator Lidia Staroń: Ile?)
(Senator Rafał Ambrozik: Do przybycia ministra.)
(Głos z sali: Do przybycia.)
(Głos z sali: Chwila przerwy.)
(Senator Jan Rulewski: To jest dziwna przerwa, 

ale dobra.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To, przepra-

szam, do kiedy przerwa?)
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(senator sprawozdawca J. Rusiecki) Stronnictwo Ludowe, stan armii wynosił 96 tysię-
cy żołnierzy, aktualnie jest to poziom 101 tysięcy 
żołnierzy.

Chcę również poinformować, o czym powiem 
z radością, że w głosowaniu nad przyjęciem ustawy 
wraz ze zgłoszoną przeze mnie poprawką komisja 
jednogłośnie opowiedziała się za jej przyjęciem.

Myślę, że to tyle pokrótce, jeśli chodzi o sprawoz-
danie i przebieg dyskusji. Dziękuję, Panie Marszałku. 
Jestem do dyspozycji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Macieja 
Grubskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze!
W imieniu klubu senackiego Platformy 

Obywatelskiej pragnę przedstawić wniosek mniej-
szości, który złożyliśmy w dniu 20 września na 
posiedzeniu senackiej Komisji Obrony Narodowej. 
Brzmi on tak: „w art. 1 w pkcie 2, w art. 3 skreśla 
się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1”. Przekładając ten 
zapis na treść ustawy, powiem, że chodzi o to, żeby 
wykreślić ust. 2 w art. 3. On w pierwotnej wersji 
ustawy, która przyszła do Senatu z Sejmu, brzmiał 
tak: „w ramach liczby stanowisk, o których mowa 
w ust. 1, nie więcej niż 130 tysięcy”… W wyni-
ku poprawki pana senatora przewodniczącego 
Rusieckiego, która to poprawka ma zostać wpro-
wadzona, mówimy tutaj o 150 tysiącach. My pozo-
stajemy przy samym art. 3 i przy treści: „liczebność 
Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż 200 tysięcy 
stanowisk etatowych żołnierzy”.

Z jakiego powodu proponujemy takie rozwią-
zanie? Panie Ministrze, nie mamy zaufania do tej 
ekipy, która dzisiaj zarządza Ministerstwem Obrony 
Narodowej. Chcemy tego, co Platforma Obywatelska 
proponowała jako partia rządząca przez 8 lat, a szcze-
gólnie nasz lider, jeżeli chodzi o obronność, najlepszy 
w mojej ocenie minister obrony narodowej, który 
zaproponował prawie 10 lat temu przekształcenie pol-
skiej armii, wtedy armii z poboru, w armię zawodową 
100-tysięczną. Dzisiaj oczywiście jesteśmy za tym 
i wspieramy, jak powiedział pan senator Rusiecki, 
całość tej ustawy, bo jesteśmy za tym, żeby zwiększać 
liczbę polskiego wojska ze względu na sytuację, ze 
względu na różnego rodzaju parametry, które dzisiaj 
występują w Europie, ale chcemy, aby ta armia była 

Sił Zbrojnych. Nigdy do tej pory takich środków nie 
planowało się wydatkować na te cele.

To jest związane, Szanowni Państwo, z wypeł-
nieniem zobowiązań Polski jako sojusznika Paktu 
Północnoatlantyckiego, decyzji szczytu Sojuszu 
w Newport w 2014 r. oraz zobowiązań, które zostały 
podjęte w Warszawie na szczycie w 2016 r. Ale sta-
je się to możliwe również dzięki temu, że podejście 
rządu pani premier Beaty Szydło w postaci realizacji 
strategii odpowiedzialnego rozwoju wynika z dbało-
ści o bezpieczeństwo państwa polskiego i zwiększo-
nych wydatków na Siły Zbrojne.

Jakie główne cele stawia przed sobą noweliza-
cja tej ustawy? Jest to stopniowe zwiększanie już od 
przyszłego roku, od roku 2018, do roku 2030 limitu 
wydatków na potrzeby obronności Rzeczypospolitej. 
W przyszłym roku byłyby to 2% z kroczącą realizacją 
do 2,5% produktu krajowego brutto w roku 2030. 
Istotnym elementem tej zmiany jest to, że zmienia się 
sposób odniesienia do finansowania tych nakładów 
w danym roku budżetowym, co jest określane jako 
tzw. metoda natowska. A więc w przyszłym roku będą 
to 2% obliczane według danego roku budżetowego 
i podobnie w kolejnych latach, do roku 2030, tak aby 
w tym czasie było to 2,5% produktu krajowego brutto.

Drugą istotną zmianą jest zwiększenie liczebno-
ści polskich Sił Zbrojnych do poziomu 200 tysięcy 
żołnierzy, też etapami w tym okresie. I tu chciałbym 
od razu zwrócić uwagę na element, który wzbudził 
dyskusję w czasie posiedzenia komisji i stał się przed-
miotem poprawek rozpatrywanych przez komisję, 
tak aby uściślić pewien parametr. Mianowicie ja 
w imieniu swojego klubu, jednocześnie po uzgod-
nieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, wspólnie 
wprowadziliśmy uściślający, a właściwie porządku-
jący parametr, mówiący o tym, że wprowadza się 
limit żołnierzy zawodowych na poziomie do 150 ty-
sięcy. Wokół tej kwestii odbyła się dyskusja i Klub 
Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zgłosił po-
prawkę. Ta poprawka nie uzyskała większości i zosta-
ła zgłoszona jako wniosek mniejszości, który będzie 
prezentował pan przewodniczący Grubski.

Jeszcze jednym istotnym elementem, istotną zmia-
ną w projektowanej ustawie jest kwestia zwiększenia 
wysokości jednorazowej zaliczki na zamówienia wy-
konywane w obszarze przemysłu obronnego do 33%. 
Do tej pory to było 25%, teraz zwiększa się do 33%, 
oczywiście po wcześniejszym rozliczeniu zaliczek 
podjętych przez wykonawców.

Nie chciałbym jakby przenosić pewnej atmosfery 
politycznej związanej z dyskusją wokół liczebności 
wojska, więc tylko przytoczę stwierdzenie pana mi-
nistra dotyczące tego tematu: wtedy gdy kończyły 
swoją kadencję Platforma Obywatelska i Polskie 
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Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Śpieszę 

z udzieleniem odpowiedzi.
Jak na samym początku powiedziałem, zwiększo-

na ilość środków finansowych wiąże się oczywiście 
z tymi 2 obszarami: z samą modernizacją techniczną, 
jak i ze zwiększonym stanem liczbowym, na co po-
trzeba środków finansowych. Tak więc dojście do tych 
200 tysięcy jest określone w perspektywie – mam na-
dzieję, że będzie trwało to krócej – do 2030 r. W skład 
tych 200 tysięcy żołnierzy będą wchodziły jakby 2 
grupy: żołnierze zawodowi i żołnierze ochotnicy, 
którzy są zaangażowani w tworzenie brygad Wojsk 
Obrony Terytorialnej. W ciągu tych najbliższych kilku 
lat będzie to ok. 50 tysięcy żołnierzy. Diametralnie nie 
zgadzam się ze stanowiskiem przedstawionym przez 
pana senatora przewodniczącego Grubskiego. To, że 
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej się sprawdza-
ją, najbardziej w ostatnich dniach pokazują ćwicze-
nia Dragon – są w nie zaangażowani, współdziałają 
z wojskami operacyjnymi. Chcę powiedzieć, że armia 
polska jako główną siłę ma żołnierzy operacyjnych, 
a Wojska Obrony Terytorialnej są niezbędnym uzu-
pełnieniem współpracy w ramach realizacji zadań 
obronnych. To w tej chwili jest ćwiczone w ramach 
planowanego ćwiczenia Dragon 17.

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

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje pytania nie są polemiczne, moje pytania są, 

że tak powiem, ekonomiczne. Jako przedsiębiorcę 
zawsze mnie interesuje, jak wydajemy pieniądze, na 
co je wydajemy i jak się rozliczamy. Moje pierwsze 
pytanie brzmi: na co dokładnie zostaną przeznaczo-
ne te dodatkowe pieniądze, które da nam ta ustawa? 
Pamiętam, jak rok temu PiS złożyło wniosek o pod-
wyższenie funduszu na restrukturyzację górnictwa. 
Pamiętam te kwoty – z 4 miliardów do 7 miliardów. 
My wówczas, podobnie jak dzisiaj, z troski o pienią-
dze dopytywaliśmy, na co pójdą te dodatkowe 3 mi-
liardy, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Widzieliśmy 
jednak przez ten cały okres trzynastki, czternastki 
i inne dodatkowe wynagrodzenia. Ja mam nadzieję, 
że pan, Panie Senatorze, lub pan minister wykaże się 
odpowiedzialnością i przedstawi nam szczegółowe 
kierunki, na które państwo chcielibyście przezna-
czyć te 2 miliardy rocznie. Będą to, jak rozumiem, 
konkrety.

budowana w oparciu o armię zawodową, a nie w opar-
ciu o Wojska Obrony Terytorialnej. Dlatego pragnie-
my zaproponować Wysokiej Izbie, abyście rozważyli 
państwo przyjęcie naszego stanowiska, tak aby ta 
armia zawodowa rozwijała się w jak największym 
stopniu opierając się na żołnierzach zawodowych, 
najlepiej przygotowanych, najlepiej wykształconych 
i najlepiej gotowych do tego, aby bronić naszej oj-
czyzny, a nie wojskach, którym ja byłem przeciwny, 
takich wojskach, które 16 tygodni szkolimy i które 
dzisiaj pokazały, jak są w stanie pomagać w przypad-
ku klęsk żywiołowych, gdy nawet nie są w stanie się 
przemieścić w ramach kraju.

Dlatego bardzo proszę panie i panów senatorów 
o przyjęcie naszego wniosku mniejszości i zagłoso-
wanie za nim. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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 Fedorowicz się zgłaszał. Widzę, Panie 
Senatorze, pana senatora Komarnickiego…

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do 
pana senatora przewodniczącego Rusieckiego. 

Chciałbym, żeby pan mi określił jako osobie nie 
bardzo zorientowanej jeszcze w tej dziedzinie, co to 
znaczy to planowane dojście do liczby 200 tysięcy 
żołnierzy. Bo ja zrozumiałem, że za rządów Platformy 
w ostatnim okresie armia liczyła 96 tysięcy żołnierzy, 
a teraz nastąpił wzrost o 5 tysięcy, bo jest 101 tysięcy 
żołnierzy. Czy te ewentualne 200 tysięcy żołnierzy 
jest przewidywane na lata? A jeżeli tak, to ile lat miał-
by trwać ten, tak to nazwijmy, może źle się wyrażam, 
pobór?

I z tym związane jest drugie pytanie. Czy pan 
przewodniczący może mi powiedzieć, czy do tych 200 
tysięcy będziemy wliczać też żołnierzy obrony tery-
torialnej? Bo to jest dla nas bardzo ważne w świetle 
tego, o czym przed sekundą powiedział pan senator 
przewodniczący Grubski. Dziękuję bardzo.

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

(senator sprawozdawca M. Grubski)
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(senator W. Komarnicki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie do przedstawiciela mniejszości.
W swoim uzasadnieniu, Panie Senatorze, mówił 

pan, że nie macie zaufania do bieżącej ekipy rzą-
dzącej i że waszym celem jest jak największa liczba 
żołnierzy zawodowych. Dobrze zrozumiałem? Tak.

Do tej pory… To jest to, co państwo wcześniej 
proponowaliście. To jest państwa zapis. Do tej pory 
jest maksymalnie 1/2 ze 150 tysięcy, czyli 75 tysię-
cy żołnierzy zawodowych. Dobrze mówię? Dobrze. 
Według waszej propozycji po przyjęciu poprawki 
ma być 150 tysięcy, czyli 2 razy więcej żołnierzy 
zawodowych. Gdyby poprawka nie przeszła – teo-
retycznie jest to możliwe – byłoby 130 tysięcy, czyli 
także więcej.

Państwo usuwacie ust. 2, nie zmieniając ust. 1 
obecnego tekstu. Art. 3 bez ust. 2 będzie brzmiał 
tak: liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż 
200 tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy. Oznacza 
to, że ci nielubiani przez państwa przedstawiciele 
władzy wykonawczej będą niejako mogli stworzyć 
dowolną liczbę żołnierzy zawodowych. Oczywiście 
będzie mogła być ona większa, ale równie dobrze 
będzie mogła być mniejsza i wynosić np. tylko 10 ty-
sięcy. I to będzie zgodne z ustawą. Czy nie uważa pan, 
że przy takiej argumentacji wasz wniosek mniejszości 
jest po prostu bezsensowny i nielogiczny?

Senator Maciej Grubski:

Nie, Panie Senatorze. Uważam, że realia dzisiejsze 
i te, które były 8 lat temu, kiedy wprowadzaliśmy ar-
mię zawodową w Polsce… Armia miała liczyć prawie 
100 tysięcy żołnierzy i 25 tysięcy żołnierzy NSR. 
Takie wtedy były realia. Dzisiejsze realia są inne i nie 
sądzę, aby ktokolwiek podjął decyzję, by szachować 
nas tutaj bezpieczeństwem państwa, składając wnio-
sek, jaki pan składa. Chodzi np. o takie majstrowanie 
przy ustawie, żeby tworzyć armię z samych WOT, 
a nie armię zawodową.

Nasz wniosek jest prawidłowy i pokazuje kierunek 
naszego myślenia. Chodzi o to, żeby armia zawodo-
wa była armią maksymalnie dużą, a nie o to, żeby 
o bezpieczeństwie naszego państwa stanowiły grupy 
paramilitarne.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 
Marszałku, ja o coś dopytam, bo nie się nie zrozu-
mieliśmy.)

Drugie moje pytanie jest takie. W ubiegłym roku 
Inspektorat Uzbrojenia odpowiedzialny za zakupy 
dla polskiej armii – uwaga – z 7,5 miliarda zł wydał 
5 miliardów zł w formie zaliczek. 70% pieniędzy 
zostało wydane, a sprzętu nie ma i nie wiadomo, tak 
mówiąc szczerze, kiedy będzie. Czy taki jest wasz 
sposób na wydatkowanie pieniędzy? Według mnie 
jako przedsiębiorcy to jest karygodne. 25 lat pro-
wadziłem firmy i nigdy żaden inwestor nie udzielił 
mi zaliczki. To jest jakiś dziwny sposób działania. 
Najbardziej bulwersujący w tym projekcie jest zapis 
znoszący obowiązek rozliczenia wcześniej udzielo-
nej zaliczki poprzez wykazanie, że dzieło w części 
zostało wykonane. W tej chwili wykonawca nie bę-
dzie musiał się rozliczać z tej pierwszej udzielonej 
zaliczki poprzez wykazanie, że wykonał w części 
zamówienie. Dlaczego takie zapisy zawiera ta usta-
wa, Panie Senatorze Sprawozdawco?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, myślę, że te szczegółowe pytania 

są adresowane wprost do pana ministra Kownackiego, 
który jest odpowiedzialny w Ministerstwie Obrony 
Narodowej za zakupy i współpracę z przemysłem 
obronnym.

Ja pozwolę sobie tylko dać pewien rys… Chodzi 
o pytanie pierwsze postawione przez pana senatora. 
To nie są jakieś przypadkowe zakupy. Polska ar-
mia, polskie Siły Zbrojne… Ministerstwo Obrony 
Narodowej realizuje w tej chwili programy ope-
racyjne w zakresie modernizacji technicznej pol-
skich Sił Zbrojnych. Tych programów, po znoweli-
zowaniu w ostatnim roku, jest 14. Ja nie chcę w tej 
chwili podkreślać wagi każdego z tych programów. 
Każdy z nich ma swoją wielką, że tak powiem, 
wagę związaną z funkcjonowaniem polskich Sił 
Zbrojnych, każdy z tych programów operacyjnych 
jest ważny. Istotą tej nowelizacji ustawy jest to, 
aby polskie Siły Zbrojne miały środki finansowe 
zagwarantowane w sposób zrównoważony przez 
budżet i aby te środki mogły być przeznaczane na 
zakupy, na modernizację i na powiększanie stanu 
osobowego polskiej armii.

Myślę, że ten element doskonale rozszerzy w swo-
im wystąpieniu pan minister.
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sięcy żołnierzy zawodowych… Ale mimo to był pan 
uprzejmy powiedzieć, że wśród nich będzie też WOT. 

A więc w pierwszej części mojego pytania chodzi 
o sprawy wydatkowania środków na oddziały, które 
nie są żadną nowoczesną armią, tylko nie wiem ja-
kim oddziałem… No, w dawnej epoce to się mówiło 
o obronie przed partyzantką. 

No i druga część pytania dotyczy tego, gdzie ma 
być ta armia zawodowa. Jaka to ma być liczba? Bo 
przecież są też ci ochotnicy.

Senator Maciej Grubski:
Filozofia poprzedniego rządu – on został przez 

ministerstwo tak drastycznie skrytykowany słowami, 
że nie było polskiej armii, nie było bezpieczeństwa; 
tak naprawdę dopiero od 2 lat mamy do czynienia 
z powstaniem armii, z rozwiązaniami mającymi 
jakby pchać to wszystko do przodu – była taka, że 
mamy 100-tysięczną armię zawodową plus ileś tam 
członków NSR, formacji podobnej do Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Dzisiaj podjęto decyzję, że rozwijamy 
WOT do pokaźnych rozmiarów 50-tysięcznego ro-
dzaju Sił Zbrojnych i dajemy mu ten symbol rodzaju 
Sił Zbrojnych. W mojej ocenie był to wielki błąd, 
dlatego że te pieniądze faktycznie mogłyby być lepiej 
spożytkowane. 

Jak pan senator Rusiecki w swoim sprawozdaniu 
powiedział, my w ramach tej ustawy wspieramy 2 ele-
menty i wspieramy całość. Czyli wspieramy zaliczkę 
33%, bo uważamy, że są sytuacje, w których jest po-
trzebne zaliczkowanie większe niż 25%, i wspieramy 
wzrost środków od… tak naprawdę od przyszłego 
roku, od 2018 r., tak pan minister podkreślił, dlatego 
że ten wskaźnik bazujący na bieżącym PKB powo-
duje, że tych środków jest o 2 miliardy więcej w skali 
roku, plus ten przyrost o 0,1% na przestrzeni paru lat. 
To wspieramy. 

Ale zgadzam się z panem senatorem, że rozwiąza-
nia dotyczące powstania NSR, które przyjęliśmy, rów-
nież jako Wysoka Izba, moim zdaniem były błędne. 
Powinniśmy inwestować i finansować w armię zawo-
dową, najbardziej sprawną, najbardziej przydatną tak 
naprawdę w razie niebezpieczeństw różnego rodzaju, 
które w dzisiejszej Europie występują.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Szanowny Panie 

Marszałku, po tej dyskusji, która się wywiązała mię-
dzy senatorem sprawozdawcą, panem Czerwińskim, 
a teraz panem senatorem Jurkiem Fedorowiczem, ja 
może zrezygnuję z zabierania głosu. Dziękuję bardzo.)

Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński
Ja nie składam żadnego wniosku. Staram się 

zrozumieć, o co państwu chodzi. Najpierw mówi-
cie, że nie macie zaufania do władzy wykonawczej, 
a następnie dajecie tej władzy dowolność w kształ-
towaniu proporcji między żołnierzem zawodowym 
i żołnierzem ochotnikiem. Tymczasem ustawodawca, 
mając zaufanie do władzy wykonawczej – być może 
ograniczone, a jednak zaufanie – stwierdza w usta-
wie sztywno: 150 tysięcy żołnierzy zawodowych, 
czyli dwa razy więcej niż w tej chwili. To jest zgodne 
z państwa argumentacją. Ale wy składacie wniosek, 
który jest niezgodny z waszą argumentacją, i staracie 
się tłumaczyć, że to ja składam jakiś wniosek.

Panie Senatorze Sprawozdawco wniosku mniej-
szości, czy pan rozumie wymowę liczb?

(Senator Maciej Grubski: Panie Senatorze, rozu-
miem…)

Przedstawiłem ją jasno. Czy można tu jeszcze coś 
dodać?

Senator Maciej Grubski:
Nie. Ale my pozostajemy przy swoim wniosku 

i uważamy ten wniosek za słuszny.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Zwracam się do pana senatora sprawozdawcy 

wniosku mniejszości.
Panie Senatorze Grubski! Panie Przewodniczący! 

Mam pytanie. Nie ukrywam, że opinia publiczna bar-
dzo interesuje się sprawami armii polskiej, do której 
zawsze miała ogromne zaufanie.

Proszę mi powiedzieć… Mówimy tu o reorgani-
zacji i o nowoczesnej armii. Czy według pana lo-
giczna jest decyzja o tym, że takie ogromne środki 
są przeznaczane na armię, a właściwie na jakieś od-
działy paramilitarne? Czy nie uważa pan, że szkoda 
wydawać na to takie ogromne pieniądze budżetowe, 
które mogłyby się przydać na unowocześnienie ar-
mii? Oczywiście to nie jest chyba, o ile się nie mylę, 
tematem ustawy, jednak ciągle mówimy o tym… 
Zresztą uważnie słuchałem wypowiedzi pana sena-
tora Czerwińskiego na temat logiki. Otóż albo mówi-
my o armii, tak jak powiedział pan przewodniczący 
Rusiecki, zmierzając do osiągnięcia liczby 200 ty-
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(wicemarszałek A. Bielan) do tego pomysłu niż na zachodzie. Nie wiem, czy te 
garnizony tak naprawdę powstaną, i nie byłbym taki 
spokojny o to, że te 50 tysięcy zostanie wypełnione. 
Ja uważam, że armia zawodowa powinna wypełniać 
dzisiaj wszelkiego rodzaju obowiązki w stosunku do 
obronności naszego kraju. Nie bawmy się w parami-
litarne oddziały. Jak już to zrobiliśmy, to nie róbmy 
dalej tak dużych zgrupowań, tylko rozbudujmy armię 
zawodową. Nasz wniosek jest taki, aby armia zawo-
dowa była jak największa i liczyła docelowo nawet 
powyżej 150 tysięcy żołnierzy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań, więc kończymy.
(Senator Jarosław Rusiecki: Jeszcze ja, jeśli pan 

marszałek pozwoli…)
A, bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Jarosław Rusiecki:

Chciałbym się do tego ustosunkować i właści-
wie poprosić państwa o zmianę sposobu myślenia. 
Wojska Obrony Terytorialnej nie są żadną parami-
litarną organizacją. To jest ochotnicze polskie woj-
sko. Zachęcam pana senatora do wyjazdu w przy-
szłym roku na Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego, gdzie zostanie zademonstrowane, jak 
żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej może być uzbro-
jony, m.in. w polski karabin modułowy, który jest 
jednym z najnowocześniejszych w świecie, i jak może 
być wyposażony w inne urządzenia techniczne po-
trzebne na polu walki. Jest to żołnierz, który jest rów-
nież bardzo dobrze wyszkolony. Nie ma tutaj mowy 
o jakimś 2-tygodniowym szkoleniu, bo jak państwo 
sami wiecie, na mocy ustawy cykl szkoleniowy ta-
kiego żołnierza trwa w sumie 3 lata. I o jeszcze jed-
nej bardzo ważnej rzeczy prosiłbym nie zapominać. 
Główny nacisk, jeśli chodzi o modernizację i uzbroje-
nie, nadal kładziemy w obszarze wojsk operacyjnych. 
Pan minister, jak myślę, uściśli, jakie są wydatki na 
wojska operacyjne. Wojska Obrony Terytorialnej to 
niezbędne uzupełnienie pola działania Sił Zbrojnych. 
Tak uważamy po zaobserwowaniu sytuacji, jaka ma 
miejsce obecnie nie tylko w naszej części Europy, ale 
w ogóle w świecie. I myślę, że w takiej perspektywie 
możemy być spokojni o to, że te wszystkie rodzaje 
Sił Zbrojnych, wszystkie rodzaje wojsk, będą ze sobą 
współpracowały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz jeszcze. Tak?

Pan senator Dobrzyński. Czy pan również rezy-
gnuje?

(Senator Jan Dobrzyński: Nie, Panie Marszałku, 
nie rezygnuję.)

Nie? To proszę.

Senator Jan Dobrzyński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy mniej-

szości. Panie Senatorze, ja może troszkę wykroczę 
poza to, co było, chociaż o tym rozmawialiśmy w ko-
misji, ale… Jeśli chodzi o przedstawicieli Platformy 
Obywatelskiej w Senacie, to często pada takie okre-
ślenie „armia nowoczesna”. Wrócę jeszcze do NSR. 
Panie Senatorze, NSR-y nie wyszły, po prostu nie 
wyszły. I trudno mi tutaj wskazywać winnego, bo nie 
o to chodzi. Mam nadzieję, że nasza armia i siła tej 
armii jest ponad sporami politycznymi, aczkolwiek 
one występują. A jeśli chodzi o obronę terytorialną, 
to po prostu się udało…

(Senator Maciej Grubski: Jeszcze nie. Na razie 
na wschodzie.)

I to, Panie Senatorze, nie jest jakiś wymysł nasze-
go kraju, to funkcjonuje w wielu państwach, napraw-
dę bardzo, bardzo silnych, jeśli chodzi o uzbrojenie. 
A więc jak pan rozumie to stwierdzenie „armia no-
woczesna”. Co to, pana zdaniem, oznacza? Wolałbym, 
żeby pan się skupił bardziej na sprawach osobowych, 
liczbowych dotyczących armii niż na sprawach sprzę-
tu. Wiadomo, że jeśli chodzi o sprzęt, to musimy mieć 
sprzęt światowej klasy, musimy mieć sprzęt nowocze-
sny. I dobrze by było, Panie Senatorze – chyba pan ze 
mną się zgodzi – żeby ten sprzęt był produkowany 
w możliwie największej ilości w naszym kraju. Wtedy 
w przypadku starć zbrojnych nie musielibyśmy prosić 
kogoś z zewnątrz o ewentualne dostawy. Dziękuję.

Senator Maciej Grubski:

Wszystkiego nie uda się wyprodukować w kraju, 
bo takiej technologii nie posiadamy, więc oczywiście 
musimy również realizować zakupy na zewnątrz.

Czym jest według mnie nowoczesna armia? To 
jest armia zawodowa, w której żołnierz w ramach 
systemu pracy, godzin pracy, jest dostępny cały 
czas, permanentnie, a nie w systemie 2-tygodnio-
wych, miesięcznych spotkań, które tak naprawdę są 
zabawą w wojsko. NSR? Faktycznie nie wyszło nam 
to do końca. Ale czy WOT wyjdą do końca? Panie 
Senatorze, proszę nie być tego pewnym, bo na razie 
wyszły tylko zgrupowania po stronie wschodniej, 
gdzie z natury społeczeństwo jest bardziej przekonane 
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właśnie w taki sposób patrzyli na tę sprawę. Żebyśmy 
nie prowadzili dyskusji o obronie terytorialnej, bo 
na to był czas i jeszcze będzie. Ja mam inną oce-
nę tej formacji niż pan senator i przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej. Uważam, że jest potrzebna. 
Apelowałem, żebyśmy nie oceniali tego, jak rządy 
sprawowała Platforma Obywatelska i który minister 
był najlepszy, bo każdy z nas ma swoją ocenę. Lepiej 
te sprawy zostawić i skoncentrować się na tym, czy 
ta ustawa jest potrzebna, czy może być sukcesem nas 
wszystkich, ewentualnie zaproponować takie rozwią-
zania, które ją polepszą.

Mam wrażenie, że nawet w tych dyskusjach, które 
tutaj są prowadzone, chęć wprowadzenia kolejnego 
elementu sporu w nasze życie publiczne dominuje 
jednak nad tym, co jest wartością nadrzędną. Tak 
jak od samego początku spór o liczebność armii był 
de facto sporem medialno-publicystycznym i popu-
listycznym, a nie dotyczącym realnych przepisów 
i faktów. Muszę się do tego odnieść, gdyż nasza pier-
wotna propozycja wskazywała liczbę 130 tysięcy 
żołnierzy zawodowych, co faktycznie zwiększałoby 
możliwą liczebność żołnierzy zawodowych o 5 tysię-
cy. Dlatego że zgodnie z dotychczasowym brzmie-
niem ustawy polska armia liczy 150 tysięcy żołnie-
rzy. Jeżeli odejmiemy – pozostawiam z boku Wojska 
Obrony Terytorialnej – to, co było przewidziane na 
NSR, 20 tysięcy, i żołnierzy służby przygotowawczej, 
5 tysięcy, to można powiedzieć, nie przewidując ja-
kiegoś większego zachwiania, że maksymalna liczba 
żołnierzy zawodowych to 125 tysięcy. Dlatego wpisa-
liśmy 130 tysięcy, żeby rzeczywiście dążyć do nieco 
większej liczby. I rozpętała się wielka walka, rozpętał 
się wielki spór medialny, zamiast koncentrowania się 
na tym, co najważniejsze, i szukania pieniędzy na 
modernizację i rozwój polskiej armii.

Zaproponowaliśmy w związku z tym… W po-
rozumieniu z Senatem i Ministerstwem Obrony 
Narodowej wspólnie wypracowaliśmy koncepcję, któ-
ra przetnie jakiekolwiek wątpliwości i spory. Nie było 
żadnej utajnionej intencji ministra obrony narodowej, 
żeby ograniczyć polską armię. I zaproponowaliśmy 
poprawkę mówiącą o 150 tysiącach, która powinna 
zakończyć ten spór i pokazać, że jest dobra wola, 
żebyśmy w sprawie bezpieczeństwa i obronności roz-
mawiali, słuchali siebie nawzajem i przygotowywali 
jak najlepsze rozwiązania dla polskiej armii. 

Państwo zaproponowaliście poprawkę, która – 
jak się ją czyta literalnie, mówił o tym pan senator 
Czerwiński – w ogóle pomija kwestię liczby żołnierzy 
zawodowych, bo wykreśla ust. 2. Czyli nijak ma się 
do tego, co mówiliście o tym, że 130 tysięcy to jest 
ograniczenie polskiej armii. Gdybym ja teraz chciał 
zachować się w ten sam sposób, tobym powiedział, 
że państwo chcecie zlikwidować armię zawodową – 
bo taka jest treść tej poprawki – i nie chcecie, żeby 

Senator Jerzy Fedorowicz:

To nie będzie wypowiedź w formie pytania. 
Chciałbym, żeby było jasne, że nikt tutaj, Panie 
Przewodniczący, nie ma zamiaru podważać wartości 
żołnierza, człowieka, który staje w obronie naszego 
kraju. Nasze wątpliwości są naturalne, bo od tego 
jesteśmy w Senacie, a budzi je to, czy środki prze-
znaczane na tego rodzaju działania i tego rodzaju 
formacje Sił Zbrojnych nie powinny być zainwesto-
wane w inne obszary. No, dzielimy budżet państwa 
i myślimy o tym wspólnie, ale proszę, broń Boże, 
nie myśleć, że kwestionujemy wartość polskiego żoł-
nierza, niezależnie od tego, czy on jest z NSR, czy 
z wojsk terytorialnych. Chciałbym, żeby opinia pu-
bliczna miała w tej sprawie absolutną jasność, bo tak 
czy siak chodzi o obronę ojczyzny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
To nie było w zasadzie pytanie.
Projekt tej ustawy został wniesiony rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

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

Bardzo proszę, pan minister Bartosz Kownacki, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Są sprawy w Polsce, które mogą nas łączyć jak nic 

innego. Taką sprawą przez 30 lat było bezpieczeń-
stwo, była obronność, była gwarancja dla wszystkich 
obywateli, że mogą żyć w bezpiecznym państwie i są 
chronieni przez dobrze przygotowaną, dobrze zor-
ganizowaną armię. I ta ustawa – mimo dzisiejszych 
ogromnych sporów politycznych, które między nami 
są, często w bardzo głęboko wykopanych rowach, 
będąca ogromnym wysiłkiem rządu, bo trzeba było 
znaleźć środki finansowe – mogłaby być też ogrom-
nym sukcesem nas wszystkich, ogromnym sukce-
sem wszystkich Polaków. Mogłaby nas wszystkich 
połączyć, bo jestem pewien, że wszyscy, którzy tu 
jesteśmy, na tej sali, myślimy – choć mamy różną 
wizję dojścia do tego bezpieczeństwa – o pomyślnej 
przyszłości naszego narodu.

Gorąco apelowałem w trakcie prac w Sejmie i tu-
taj, w Senacie, na posiedzeniu komisji, ażebyśmy 
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(sekretarz stanu B. Kownacki) dawania szczegółowych liczb… Ponadto gdy ustawa 
zostanie uchwalona, to wtedy będzie można zmienić 
plan modernizacji technicznej tak, żeby uwzględnić 
te dodatkowe środki. Ale powiem, że każda sfera 
wojskowości wymaga ogromnych nakładów pie-
niężnych, bo i wojska pancerne, i wojska rakieto-
we, i obrona przeciwpowietrzna, która de facto leży 
i która… Sam program „Wisła” jest szacowany na 
30 miliardów zł. I bez tego zwiększenia wydatków 
na obronność nie byłoby na to szans. Kwestia wojsk 
lotniczych – zostawmy już śmigłowce, ale są także 
samoloty wielozdaniowe… Każda z tych sfer życia 
potrzebuje wydatków, ogromnych wydatków, dlatego 
gros pieniędzy będzie przeznaczonych na moder-
nizację polskiej armii, jak również na zwiększenie 
liczebności polskiej armii, i to zarówno jeśli chodzi 
o żołnierzy zawodowych, jak i trzeba tu wspomnieć 
o Wojskach Obrony Terytorialnej. Tylko trzeba mieć 
proporcje w tej sprawie. Nie chcę prowadzić tu dys-
kusji o WOT – na to będzie czas. Ale powiem, że 
koszt utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej sza-
cujemy na 3 miliardy zł, a to jest tyle, ile wynosi 
koszt kilku czy kilkunastu dobrze wyposażonych 
śmigłowców. A więc zostawmy to. Ale to nie jest tak, 
że te pieniądze zostaną skonsumowane przez Wojska 
Obrony Terytorialnej. Zostaną one skonsumowane 
niejako przez 2 sprawy: modernizację polskiej armii 
i zwiększenie liczebności polskiej armii, rozumia-
ne zarówno jako zwiększenie liczebności żołnierzy 
zawodowych, jak również jako utworzenie Wojsk 
Obrony Terytorialnej.

Jest jeszcze kwestia zaliczek, bo to też była spra-
wa, która została poruszona. To znaczy nie chcę tu 
prowadzić sporu, ale ja wielokrotnie zaliczkowałem 
– rozmawiając z przedsiębiorcą, zamawiając coś 
u przedsiębiorcy, czy to mebel, czy to prowadząc re-
mont u siebie w mieszkaniu… Zaliczki są przewidzia-
ne w kodeksie cywilnym i są praktyką, są czymś na-
turalnym, a więc nie chciałbym prowadzić co do tego 
sporu. Ale jeżeli chodzi o tak duże projekty moderni-
zacyjne, to w takich sytuacjach zaliczki są niezbęd-
ne. Powiem więcej: wiele koncernów zagranicznych, 
niepolskich – ale już nie chcę wchodzić w kwestie 
konkretnych postępowań – oczekuje w przypadku 
niektórych projektów wpłaty całości kwoty, a więc 
to nawet nie chodzi o zaliczkę, tylko o zapłacenie 
całości, żeby w ogóle otrzymać ten sprzęt. To jedna 
kwestia. Druga sprawa: jeżeli my tych zaliczek by-
śmy nie… Zresztą one zostały wprowadzone przez 
Platformę Obywatelską w poprzednim brzemieniu 
ustawy, a my tylko zwiększyliśmy potencjalną, moż-
liwą wysokość zaliczki o 8%. A jeżeliby tych zaliczek 
nie było, to – i to jest pytanie – czy ta część polska 
przemysłu, w ramach której będziemy zamawiali, 
byłaby w stanie w ogóle pozyskać takie kredytowa-
nie? Bo to chodzi o projekty o wartości rzędu kilku 

w Polsce była armia zawodowa. Ale przecież nie to 
było intencją. Intencją było to, żeby zgłosić własną 
poprawkę. Być może jeszcze państwo nie wiedzie-
liście, że będziemy mieli jakieś inne rozwiązanie. 
To pokazuje, że brakuje dialogu, rozmowy i jakiejś 
konstruktywnej dyskusji nawet w sprawach naprawdę 
fundamentalnych.

Druga kwestia, którą poruszył pan senator, doty-
czyła tego, że polska armia powinna mieć 200 tysię-
cy żołnierzy zawodowych. To nijak nie wynika z tej 
poprawki. Ja co do zasady się zgadzam, bo wtedy 
bylibyśmy pewnie powyżej średniej europejskiej, 
a ponieważ jesteśmy państwem flankowym NATO, 
to powinniśmy ten współczynnik mieć nieco wyższy, 
więc 200 tysięcy żołnierzy zawodowych – niezależnie 
od żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy 
służby przygotowawczej – to rzeczywiście byłoby 
wartościowe rozwiązanie. Tylko że, Panie Senatorze, 
trzeba się odnieść do kwot, o których mówimy, i do 
prognoz. Jeżeli miałoby być, tak jak pan chciałby, 
200 tysięcy żołnierzy zawodowych – a jeszcze raz 
podkreślam, że nijak to się ma do zaproponowanej 
przez państwa poprawki – to pieniędzy na moder-
nizację, i tu będę przechodził do odpowiedzi na ko-
lejne pytania, tj. pieniędzy na przezbrojenie polskiej 
armii by nie było, bo wobec możliwości finansowych 
koszty osobowe zjadłyby, że tak powiem, cały proces 
modernizacji.

I to pokazuje, że ten argument też rzucany jest 
nie po to, żebyśmy wspólnie rozwiązali ten problem 
i wspólnie cieszyli się sukcesem, który będziemy 
mogli za chwilę ogłosić, tylko po to, żeby prowadzić 
dyskusję w kierunku, który nijak się ma do realiów, 
do rzeczywistości. Bo przecież pan, jestem o tym 
przekonany, nie jest za tym, żeby każdy żołnierz 
miał tylko karabin i nic poza tym, a więc żeby nie 
było odpowiedniej techniki pancernej, odpowied-
niej techniki lotniczej, odpowiedniego rozpoznania. 
Jestem przekonany, że państwo też o tym myślicie, ale 
zgłaszając takie argumenty, jednocześnie przeczycie 
temu, co sami na pewno gdzieś tam… o czym głę-
boko myślicie. W związku z tym jeszcze raz apeluję 
o merytoryczną dyskusję.

Pan senator pytał o to, na co te pieniądze zosta-
ną wydane. Rzeczywiście to kwestia bardzo ważna. 
Otóż na 2 główne aspekty, a jest to kwestia środków 
majątkowych – i tu chodzi o odbudowę zdewastowa-
nej w dużej mierze infrastruktury czy też o budowę 
nowej, która jest potrzebna – jak również moderni-
zacja polskiej armii, co pochłonie największy zakres 
środków, jeśli chodzi o zwiększenie wydatków. Bo 
my potrzebujemy… Nie mogę panu dzisiaj powie-
dzieć – z różnych powodów, chociażby dlatego, że 
posiedzenie jest jawne, więc nie może być tutaj po-
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(sekretarz stanu B. Kownacki) 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?

(Głos z sali: Senator Gaweł.)
Pan senator Gaweł. Bardzo proszę.

Senator Robert Gaweł:
Panie Ministrze, mam pytanie. Ze strony opozycji 

słyszymy bardzo poważną krytykę zmian w armii 
polskiej. Ja bym chciał dowiedzieć się od pana, czy 
wy jako ministerstwo dysponujecie informacjami, 
które może pan dzisiaj ujawnić i które by dla mnie 
były miarodajne, dotyczącymi… Jakie są opinie np. 
w Rosji czy w jakimś innym poważnym państwie na 
temat zmian w armii polskiej?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Senator Komarnicki.)
To może zbierzemy 3 pytania, a później pan mi-

nister zacznie odpowiadać.
Pan senator Komarnicki, a później pan senator 

Rulewski.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam do pana gorącą i serdeczną 

prośbę. Nie sądzę, żeby na tej sali byli ludzie, którzy 
by nie chcieli, żeby nasza armia się rozwijała. Ja dzię-
kuję za część, w której pan mi wytłumaczył… Mnie 
jako przedsiębiorcę z 25-letnim stażem, który nigdy 
nie unikał podatków, nigdy nie oszukiwał państwa – 
wiem, na co te pieniądze szły – denerwuje, jak to czę-
sto w telewizji mówi się, że będziemy wydawać duże 
pieniądze, że kolejny program, że kolejny program… 
A wyborcy pytają, czy w ramach tych kilkunastu 
programów cokolwiek kupiono. Dzisiaj na szczęście 
pojawia się, z wiedzą niemałą… Międzyrzecz jest 
akurat w moim okręgu i bardzo się cieszę, że pan 
mówił o tym uzbrojeniu. Chętnie się dam tam za-
prosić. Mam do pana jednak gorącą prośbę natury 
ekonomicznej, bo ja nigdy nie dyskutuję za bardzo po-
litycznie, tylko ekonomicznie. Jeżeli chodzi o polskie 
firmy, to zgoda, jestem za zaliczkami, bo chciałbym, 
żeby polskie firmy się rozwijały. Wiem, jak ciężko… 
Na kolanach pracowałem bez kapitału, musiałem go 
sobie sam stworzyć. Ale nie zgodzę się z panem, że 

miliardów albo czasem kilkunastu miliardów złotych, 
a polski przemysł zbrojeniowy nie jest aż tak silny, 
żeby mógł uzyskać takie kredytowanie. A jeżeliby 
je nawet uzyskał, to – jak wiadomo, bo każdy kredyt 
kosztuje – dany produkt ze względu na różnego ro-
dzaju ryzyka docelowo byłby znacznie droższy. Bo 
pieniądz pozyskany od państwa jest tańszy aniżeli 
pieniądz pozyskany na rynku, szczególnie w przy-
padku przedsiębiorstw, które nie są wielkości wiel-
kich międzynarodowych koncernów typu Lockheed 
Martin, Raytheon czy Airbus.

Stosowany jest tu argument, że zaliczki są źle wy-
datkowane czy też wydatkowane, ale sprzętu nie ma. 
Panie Senatorze, zapraszam gorąco do wizyty w jed-
nostkach wojskowych. Ja podam kilka przykładów. 
W zeszłym roku, w roku 2016, zaliczkowaliśmy duży 
program – program „Rak”. To był wydatek na poziomie 
ok. 1 miliarda zł na cały program, a zaliczka była oczy-
wiście stosunkowo mniejsza. To był wydatek z roku 
2016, a w roku 2017 – sam uczestniczyłem w uroczy-
stościach w Międzyrzeczu 2 miesiące temu – pierw-
sze „Raki” zostały wprowadzone na wyposażenie. 
W zeszłym roku podpisaliśmy kontrakt na „Kraby”, 
największy w historii polskiej zbrojeniówki – grubo 
ponad 4 miliardy zł. Pierwsze „Kraby” 3 tygodnie temu 
zostały wprowadzone na wyposażenie. Tak więc ta 
narracja, że sprzęt jest zaliczkowany, zamówienia są 
zaliczkowane, ale nie trafiają do polskiej armii, jest nie-
prawdziwa i nietrafiona. Jeżeli mamy jakieś problemy, 
to może z programem AJT, który został zaliczkowany 
w poprzedniej kadencji. Do tej chwili, ze względu na 
pewne uchybienia po stronie wykonawcy, jeszcze nie 
zostało to odebrane. Niedobrze jest… Zdarzają się ta-
kie sytuacje incydentalne. Czasem to nie ten główny 
producent temu zawinił, tylko ktoś inny. Ale nie jest 
tak, że pieniądze są wydatkowane, a polska armia się 
nie zmienia i nie przezbraja. Jest zupełnie odwrotnie. 
Warto o tym pamiętać.

Niedobrze jest, jeśli o sprawach obronności, 
o sprawach naszego wspólnego bezpieczeństwa, roz-
mawiamy bądź w sposób nierzetelny, bądź w sposób 
demagogiczny, bądź chcąc uzyskać jakieś korzyści 
polityczne. Warto rozmawiać w taki sposób, żeby 
wskazywać – również państwo, bo to jest wasze za-
danie – błędy, ale te rzeczywiste błędy, które są po-
pełniane… Żadna ekipa ich nie uniknie. Tylko ten, kto 
nic nie robi, nie popełnia błędów. Apelowałbym o to, 
żeby ta ustawa… Mam nadzieję, że zostanie przy-
jęta przez Senat jednogłośnie. W izbie niższej były, 
powiedzmy, niechlubne wyjątki. Chciałbym, żeby ta 
ustawa została przyjęta jednogłośnie i była tym, co 
nas wszystkich łączy. Bezpieczeństwo i przyszłość 
Polski na pewno są dla nas wszystkich bardzo ważne. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator W. Komarnicki) środki, ale że uruchamiamy spiralę zbrojeń, bo wróg, 
przeciwnik też będzie się zbroił.

Przyjęliśmy w ramach polityki obozu solidarno-
ściowego zasadę przyjaznych państw na granicach 
państwa polskiego. I przez wiele lat to się utrzymy-
wało. Nie mieliśmy żadnych sporów, nawet nie zbro-
iliśmy się, powiem więcej, rozpuszczaliśmy armię 
– żeby brzydko tego nie określać – chodzi o zrezy-
gnowanie z obowiązkowej służby wojskowej.

I trzecie zagadnienie. Nie da się ukryć, że przyja-
zne gesty prezydenta Trumpa to są przyjazne gesty, 
za którymi się kryją zamówienia na 150 miliardów 
w Stanach Zjednoczonych. Ja się dziwię, że tylko 
prezydent Trump wita naszego prezydenta. Cały rząd 
amerykański powinien witać, jako że zbrojenia są 
domeną rządu amerykańskiego. Czy istnieje w tych 
wszystkich sprawach, powiedziałbym, optimum, ja-
kaś równowaga…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
przypominam o limicie czasu.)

Czy istnieje w tym optimum i równowaga?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę…
(Senator Bogdan Klich: Ad vocem. Można ad vo-

cem?)
Proszę, ad vocem.
(Senator Jan Rulewski: Na pytanie nie może być 

ad vocem.)

Senator Bogdan Klich:

Ponieważ te wypowiedzi senatora Rulewskiego za-
wierały też pewne poglądy, chcę podkreślić to, że są to 
prywatne poglądy senatora Rulewskiego, nieodzwier-
ciedlające poglądów Platformy Obywatelskiej.

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam…)
Pan senator chyba w ogóle wystąpił z Platformy. 

Tak? Nie wiem, czy…

Senator Jan Rulewski:
W formie repliki. Po pierwsze, nie prywatnie, je-

stem senatorem…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale mikrofon, Panie 

Senatorze.)
Jestem senatorem i odpowiadam za to, co wypo-

wiadam. To nie był pogląd, to było pytanie.

firmy zagraniczne patrzą na Rzeczpospolitą jako 
łakomy kąsek ogromnych pieniędzy na zbrojenie. 
I nigdy nie zgodzę się z panem i nigdy się nie zgodzę 
z tymi, co robią przetargi, że nie można zrobić prze-
targu w wielu krajach, które mają podobne produkty 
militarne na bardzo wysokim poziomie, nie zgodzę 
się, że nie można z nimi zagrać, rozpisując przetarg: 
proszę bardzo, kupicie, ale bez zaliczki. I bardzo pana 
o to proszę, żeby grać ekonomicznie z koncernami 
zachodnimi, bo one bardzo często szantażują. Mało 
tego, wiem, bo przekonałem się o tym, że potrafią 
się dogadać. Zwracam na to uwagę, bo to są bardzo 
ważne pieniądze.

My powinniśmy, zgadzam się w pełni, dać zalicz-
kę nawet 80% polskim firmom, ale nie zgadzam się 
na dawanie zaliczek zachodnim koncernom, które 
kumulują powyżej 100 lat, jeżeli chodzi o pieniądze, 
jeszcze dodatkowo szukają naiwnych, jeżeli chodzi 
o te zaliczki.

I jedno drobne pytanie muszę zadać. Nie tak 
dawno w telewizji specjalista, twórca GROM, po-
równał w boju swojego wykształconego specjalistę 
ze 150 osobami z tzw. obrony terytorialnej. Jeden 
żołnierz radzi sobie, Panie Ministrze, z grupą 150 
osób. Ja rozumiem… Ja nie oceniam, czy obrona te-
rytorialna powinna być, czy nie, ale, jak rozumiem, 
obrona terytorialna będzie miała całkiem inne zada-
nie. Bo ten stosunek, o którym mówił twórca GROM, 
porównując jednego wyspecjalizowanego żołnierza 
ze 150-osobową grupą armii terytorialnej, był pora-
żający.

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze, kto 
to taki był?)

W przerwie panu powiem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, nie dość środków na bezpieczeń-

stwo, chyba w żadnym kraju. Ale ja odnoszę takie 
wrażenie, że my zamierzamy nasze bezpieczeństwo 
budować wyłącznie w oparciu o zbrojenia. Skrajnie 
można przyjąć, że w ramach różnych działań, nie 
tylko militarnych, budujemy rakietową kurtynę na 
wschodzie i północy Polski. Skutki już widać, za-
mknięto granicę z Kaliningradem. Ta idea Europy 
od Atlantyku przynajmniej aż do Uralu niewątpliwie 
będzie pogrzebana.

Druga taka okoliczność, że nie dość bezpieczeń-
stwa, oznacza nie tylko, że dzisiaj zwiększamy te 
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wodnych, jak i nawodnych, ale w pierwszej kolejności 
okrętów podwodnych; program „Orka” to kolejnych 
kilka, oby nie kilkanaście, miliardów złotych. To jest 
to, co ja mogę wymienić publicznie bez uwzględ-
nienia odpowiedniej klauzuli bezpieczeństwa, jak 
również bez zweryfikowania tych pieniędzy, które zo-
staną za chwilę w prognozie przewidziane. Bo dopiero 
jak będzie ta prognoza, będziemy mogli na poważnie 
kontraktować, gdyż problemem jest nie podpisanie 
kontraktu, ale później znalezienie pieniędzy na jego 
realizację.

Jeżeli chodzi o zaliczki – jeszcze raz do tego wró-
cę – to właśnie obecne przepisy, i chcemy to trochę 
zmienić, powodują, że zgodnie z polskim prawem 
możemy zaliczkować państwom zachodnim – mówię 
o zakupach chociażby w trybie FMS – 100%, a pol-
skiemu przedsiębiorcy 25%. Uważam, że to jest nie 
w porządku, powinno być odwrotnie. Oczywiście naj-
lepiej by było, żeby w ogóle zaliczek nie było, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o przedsiębiorców zagranicznych. 
Tylko że, Panie Senatorze, nie ma nic za darmo, nie 
ma darmowego obiadu. Być może będą gotowi, tylko 
koszt pieniądza pozyskanego przez nich będzie dużo 
wyższy, czyli oferta, za którą będzie musiał zapłacić 
polski podatnik, będzie dużo droższa. Zatem tu trzeba 
odpowiednio wyważyć racje.

Trzecia kwestia, czyli Wojska Obrony Terytorialnej 
w zestawieniu z GROM. W ogóle inne są zadania 
jednej i drugiej formacji. Zresztą można też powie-
dzieć, że pilot, który pilotuje samolot wielozadanio-
wy, jest w ogóle nieosiągalny dla np. Wojsk Obrony 
Terytorialnej i z nim nawet 300 żołnierzy sobie nie 
poradzi. Tak więc stawianie tak sprawy jest nieza-
sadne. Jest ogromna i trudna do przecenienia wartość 
Wojsk Specjalnych, jak również jest ogromna wartość 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie porównujmy tego. 
Bo zawsze można wtedy powiedzieć: a wyszkolenie 
i koszty tego jednego żołnierza versus koszty żołnie-
rza obrony terytorialnej? Wszystko zależy od pewnej 
narracji, która zostanie przyjęta.

Pytanie pana senatora Rulewskiego. Panie 
Senatorze, no to nie my zachowujemy się agresywnie 
dzisiaj w Europie, nie Polska zachowuje się agresyw-
nie. Jest co najmniej jedno państwo u naszych granic, 
które w taki sposób postępuje, i do tej rzeczywistości 
trzeba się dostosować. Jeżeli chcemy, oczywiście nie 
tylko zabiegami wojskowymi, bo także w inny spo-
sób, chociażby poprzez rozmowy, przez dyplomację, 
podnosić swoją pozycję w relacjach międzynarodo-
wych, to musimy mieć silną armię.

(Senator Jan Rulewski: Koalicję…)
Musimy mieć liczącą się armię. Musimy móc obro-

nić się sami, żeby liczyć na naszych sojuszników. 
Jeżeli będziemy bezbronni, to żaden sojusznik nam 
nie pomoże. Słabym nikt nie chce pomagać. Inni chcą 
pomagać silnym i musimy o tym pamiętać.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Odnosząc się najpierw do pytania pana senatora 

Gawła, powiem, że oczywiście nie o wszystkim moż-
na mówić publicznie i jawnie. Ale ja mogę widzieć, 
jakie są reakcje nie tylko Stanów Zjednoczonych, 
o których tu była mowa, ale także innych państw so-
juszniczych, które z uznaniem patrzą na to, że polska 
armia się modernizuje, zmienia i że mamy wydat-
ki na obronność takie jak liderzy państw Traktatu 
Północnoatlantyckiego. I to naprawdę ułatwia rozmo-
wę naszym żołnierzom, naszym oficerom i zmienia 
ich pozycję. Warto też dostrzec, jak na to wszystko 
reaguje Rosja, jakie są działania prowokacyjne, róż-
nego rodzaju, względem pana ministra Macierewicza 
czy też artykuły prasowe, bo też takie widać, w samej 
Rosji. Bo to, co jest działaniem wewnątrzkrajowym 
obliczonym na dezawuowanie polskiego bezpieczeń-
stwa, to jedna kwestia, ale z drugiej strony są bardzo 
racjonalne oceny w samej Rosji, gdzie są wypowiedzi 
ekspertów rosyjskich, którzy dostrzegają, że Polska 
jest krajem, który chyba jako jedyny w tej części 
Europy byłby w stanie przeciwstawić się agresji. Jest 
to chyba najprostsza odpowiedź na pańskie pytanie.

Odnośnie do pytania pana senatora Komarnickiego, 
jakie programy… Jeszcze raz powiem, że kiedy będą 
pieniądze, będzie można dokładnie powiedzieć. 
Ale jest szereg takich programów, które zrobiliśmy 
w ostatnich latach. Ja jestem gotów panu udostępnić 
przynajmniej zestawienie podstawowych… Zresztą 
wiem, że jeden z parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej prosił o całość, ale to będą setki stron, 
jeśli nie tysiące stron tak naprawdę. Ale można wy-
mieniać właśnie „Raki”, „Kraby”, mosty „Daglezja”, 
„Homary”… przepraszam, o „Homarach” to za chwilę 
powiem – pociski JASSM, „Poprady”. Jest bardzo 
dużo programów, które już zostały zakontraktowane, 
i szereg z nich jest realizowanych, jak również są te, 
które planujemy w najbliższym czasie i które są tymi 
największymi. I to jest na pewno kwestia systemu 
obrony powietrznej średniego i krótkiego zasięgu, 
czyli „Wisły”, jak również „Narwi”. To będą bardzo 
duże wydatki, największe chyba, jeżeli chodzi o nasze 
bezpieczeństwo. To na pewno program „Homar”, to 
też kwestia kwoty rzędu docelowo pewnie kilkunastu 
miliardów złotych. Na pewno chodzi o samoloty wie-
lozadaniowe, na pewno śmigłowce w odpowiedniej 
proporcji, bo potrzebne są zarówno te transportowe, 
jak i uderzeniowe. To kwestia budowy okrętów pod-
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(sekretarz stanu B. Kownacki) wskazuje, tak staraliśmy się zaplanować budżet – 2% 
PKB według nomenklatury natowskiej, czyli w sto-
sunku do danych z określonego roku. Problem polega 
na tym, że w tym roku musieliśmy o to walczyć i że 
to wszystko jest trudne, choć jest to zagwarantowa-
ne w ustawie budżetowej. Prawda? Jest tu różnica 
ok. 2 miliardów zł. Od przyszłego roku, niezależ-
nie od wzrostu PKB, będziemy mieli 2 miliardy zł 
więcej na polską obronność. Wzrost do 2,5%… 
To jest tak rozłożone… Każda jedna dziesiąta to 
wedle dzisiejszych szacunków ok. 2 miliardów zł. 
Odpowiedzialność za wzrost wydatków na obron-
ność rozłożona jest na obecny rząd, na rząd, który 
będzie po kolejnych wyborach, i na dwa następne 
rządy, jeżeli kadencje się nie skrócą, bo wtedy to 
może się nałożyć.

Jest to jakby równomiernie rozłożone, tak żeby 
w jednym roku nie było skoku wydatków na obron-
ność. Gdybyśmy dostawali rocznie nie 2 miliardy, 
a 20 miliardów zł więcej… Boję się, że to nie byłoby 
racjonalne wydatkowanie pieniędzy. Byłoby dużo 
pieniędzy, które trzeba byłoby szybko wydać, a wia-
domo, że są procedury i że trzeba przeszkolić żoł-
nierzy. I te pieniądze byłyby po prostu źle wydane. 
To wszystko jest racjonalnie rozłożone, tak żeby nie 
zakłócić procesu pozyskiwania, żeby go wzmocnić, 
zintensyfikować i żeby po prostu nie zmarnować pie-
niędzy.

Druga kwestia. Które państwa wydają więcej niż 
2% PKB? My jesteśmy w gronie 5 państw… Jeżeli 
osiągniemy poziom 2,5% PKB…

(Senator Jan Dobrzyński: To będziemy jedyni.)
Słucham?
(Senator Jan Dobrzyński: Będziemy jedynym 

państwem…)
No nie. Są tu przecież Stany Zjednoczone. Na pew-

no będziemy na pudle. To jest też kwestia Stanów 
Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie wyglądała 
chociażby…

(Senator Bogdan Klich: Wielka Brytania…)
Wielka Brytania jest państwem, które też wyda-

je na obronność znacznie powyżej 2% PKB. My na 
pewno będziemy na pudle i na pewno będzie nam 
jeszcze sporo brakowało do Stanów Zjednoczonych. 
Nie mówię tu już o liczbach bezwzględnych.

Jeżeli chodzi o przeszkolenie wojskowe, to nie 
chciałbym tego w tym momencie komentować, bo 
musiałbym przedstawić też swoje osobiste zdanie na 
ten temat. Na pewno jest to przedmiotem zaintereso-
wania, prac i ocen Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy to już wszystko?
Jeszcze pan senator Rulewski.

Mówię o wyścigu zbrojeń. Wydatki Rosji, o któ-
rych tutaj wszyscy myślimy, są znacznie większe 
zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w udziale 
PKB. I trudno tu mówić o jakiejkolwiek eskalacji ze 
strony takiego państwa jak Polska. My raczej chcemy 
mieć odpowiednie gwarancje, żebyśmy mogli czuć 
się bezpiecznie i żeby nasi sojusznicy, w związku 
z poziomem wyszkolenia, przygotowania i uzbroje-
nia polskiej armii, byli w stanie, byli zdolni na czas 
przyjść nam z pomocą. Tylko i wyłącznie o to chodzi. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

Mam trzy pytania. Dwa krótkie i jedno troszeczkę 
dłuższe.

Czy mógłby pan podać kwotę, którą w budżecie 
na 2017 r… O ile więcej niż dotychczas musielibyśmy 
przeznaczyć na obronność przy stosowaniu nowej 
procedury liczenia, czyli przy uwzględnieniu PKB, 
tak jak to liczy NATO, a nie tak, jak myśmy wcześniej 
liczyli? To po pierwsze.

Po drugie. Chcę zapytać o państwa, których wy-
datki obronne w ramach NATO, według terminologii 
natowskiej, przekraczają w tej chwili 2% PKB, i te, 
których wydatki przekraczają 2,5%, czyli poziom, do 
którego chcemy dojść.

Po trzecie. To pytanie jest bardziej opisowe. Czy 
zamierzacie państwo wprowadzić powszechne prze-
szkolenie wojskowe, obronne młodzieży w szkołach 
ponadgimnazjalnych czy średnich? Jeśli tak, to kiedy 
i czy będzie jakiś pilotaż takiego programu?

(Senator Jan Dobrzyński: Kiedyś było przyspo-
sobienie obronne.)

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

Nie ma.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Odnośnie do pierwszego pytania powiem, że my 

w tym roku wydamy na obronność – wszystko na to 
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Jeśli chodzi 
o pytanie pana senatora Rulewskiego o europejską 
obronę, to jeszcze nie wiemy, jaki ona będzie miała 
ostatecznie kształt. Na pewno musimy mieć własną 
silną armię i na pewno musimy patrzeć na ten nurt 
europejski. To znaczy jedno nie może wykluczać 
drugiego. Nie można zrezygnować z własnej armii, 
z własnej obrony na rzecz tej obrony europejskiej, 
jak również należy uczestniczyć w tym, co będzie 
działo się w Europie w tym zakresie. Jak to będzie 
finansowane? Ja powiem ze swojej dzisiejszej pozycji 
wiceministra obrony narodowej: najlepiej, żeby były 
dodatkowe środki na ewentualnie takie działania. Ale 
pewnie minister finansów za chwilę powie: no, jest 
już 2,5% środków na obronność, więc wygenerujcie 
coś wokół tego, zaliczmy te środki także na jakieś 
wspólne działania obronne. To dzisiaj jest trudne do 
ocenienia, jeżeli mówimy o większych kwotach, które 
byłyby na to przeznaczane. To kwestia dyskusji i usta-
lenia pewnych priorytetów oraz stanu, w jakim jest 
armia, bo być może po roku 2030, kiedy osiągniemy, 
mam nadzieję, już ten poziom modernizacji, który 
gwarantuje pełnię bezpieczeństwa, będzie można roz-
ważać różnego rodzaju przesunięcia w tym zakresie 
albo być może zwiększenie wydatków. Chciałbym 
też, żebyście państwo pamiętali, że te 2,5% PKB to 
jest takie minimum, które gwarantuje nam bezpie-
czeństwo. Wedle wszelkich analiz tak naprawdę 3% 
to byłoby w pełni idealnie, no ale też musi być jakby 
racjonalność każdej decyzji. Trzeba też uwzględnić 
możliwości absorpcji tych wydatków, racjonalnego 
ich alokowania.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Łyczaka, to 
jest taki problem, że my nie jesteśmy w stanie zmu-
sić kogokolwiek. Pan prezydent Trump wielokrot-
nie podkreślał – i to mówił także w trakcie swojej 
kampanii wyborczej – że jeżeli Europa chce się czuć 
bezpiecznie i liczyć na swoich sojuszników, to sama 
musi również wydawać pieniądze, bo inaczej to jest 
po prostu nieuczciwe. To jest jakby żerowanie na in-
nych. Bo oczywiście te pieniądze idą na inne wydatki, 
a nie na kwestie związane z bezpieczeństwem, gdyż 
liczy się na to, że i tak Amerykanie zawsze przyjdą 
z pomocą czy że państwa flanki wschodniej i tak mu-
szą się zbroić, i tak muszą się modernizować, żeby 
czuć się względnie bezpiecznie. No, tak jest w tych 
gremiach, że poza pokazywaniem, naciskami i roz-
mowami, które są prowadzone… I to jest, jak po-
dejrzewam, także dla całej grupy, która zajmuje się 
obronnością w tych państwach, duży problem. Bo 
widać rozdźwięk między decydentami, między tymi, 
którzy nadają ton polityce, a ministrem obrony. Już 

Senator Jan Rulewski:

W Europie rozważana jest koncepcja stworzenia 
europejskich sił obronnych. Moje pytanie oczywiście 
jest związane z dzisiejszym tematem. 

Czy takie wzmocnienie potencjału obronnego w ra-
mach obrony europejskiej zrodzi konieczność podno-
szenia budżetu? To oczywiście, jak rozumiem, zapewni 
też większe bezpieczeństwo. Czy ewentualnie w tej 
kwocie mieści się jak gdyby polski udział w tych euro-
pejskich siłach obronnych i czy Polska do nich przystąpi 
w sposób deklaratywny, czy również finansowy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pan przed 

chwilą mówił o wkładzie finansowym, że tak powiem, 
poszczególnych członków NATO. Będąc w Brukseli 
na sesji jesiennej, dowiedzieliśmy się jako grupa par-
lamentarna od prowadzącego panel dyskusyjny, że 
jesteśmy praktycznie liderem, a takie potęgi, jeżeli 
chodzi o bogactwo, jak Niemcy, Francja płacą np. 
0,8% – ten wskaźnik był wymieniany – i nie chcą 
więcej płacić. 

Moje pytanie jest proste. Jak reagujecie, Panowie 
Ministrowie, będąc na spotkaniu z ministrami wła-
śnie tych państw i w jaki sposób próbujecie wymu-
sić – ze względu na zwykłą solidarność – żebyśmy, 
skoro mamy razem się bronić, płacili tyle samo? Bo 
tak jak nam wtedy powiedział prowadzący ten panel 
o obronności, jeżeli na nas ktoś napadnie, a kto, z któ-
rej strony może najszybciej, to wiemy…

(Senator Jan Dobrzyński: Ruscy!)
No, zapisane jest, że inne państwa z odsieczą mają 

nam przyjść i muszą przyjść, ale w ciągu 27 dni. Więc 
jeżeli inne państwa będą, jeżeli chodzi o poziom wy-
szkolenia, poziom armii, na poziomie podstawowym, 
to ta obronna może być mało skuteczna i przyjść za 
późno.

I drugie moje pytanie. Ten rząd, przejmując ten re-
sort, przejmując armię, przynajmniej panowało takie 
przekonanie, takie informacje do mnie docierały, nie 
mówię o skuteczności obronności… Panowało prze-
konanie, że w tej poprzedniej, że tak to określę, armii 
był zbyt wielki przerost kadry dowódczej, głównie 
generalicji. Jak to w tej chwili się układa? Czy coś 
się zmieniło? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(sekretarz stanu B. Kownacki) innych kwestii, kwestii przyszłości. My staramy się 
w różnego rodzaju… nie tylko w Eurokorpusie, z któ-
rym warto zapoznać się bliżej, z jego strukturą, z tym, 
jak wygląda, jakie są zadania… My w różnego rodza-
ju współpracy europejskiej oraz natowskiej uczestni-
czymy. Budujemy teraz w Elblągu komponent, który 
wymaga dużego zaangażowania polskich oficerów, 
polskich żołnierzy z odpowiednią znajomością języ-
ków, z odpowiednim doświadczeniem. Więc nie jest 
tak, że stawiamy się gdzieś poza nawiasem spraw 
europejskich czy sojuszniczych. Wręcz przeciwnie, 
nie tylko ze względu na to, jak wiele pieniędzy wyda-
jemy, ale także ze względu na aktywne uczestnictwo 
w wielu różnego rodzaju działaniach. Jesteśmy poda-
wani jako przykład, wzór. I nie warto, żeby sprawy, 
które mają charakter raczej sensacyjny, a nie dotyczą 
naszej pozycji wśród naszych sojuszników, domino-
wały. Nasza pozycja jest dzisiaj naprawdę bardzo 
silna i my jesteśmy, często to wymaga także środków 
finansowych, lojalni względem naszych sojuszników.

Jeśli chodzi o Eurokorpus, to te środki, które zo-
stały przewidziane, zostaną zabezpieczone. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Czy w ramach tych zwiększonych środków woj-

sko, armia, MON spłaci zobowiązania wobec innych 
instytucji w Polsce, a w szczególności – o czym panu 
wiadomo – czy zapłaci za korzystanie przez MON 
z lotniska w Bydgoszczy spółce samorządowej… nie, 
państwowej… samorządowej? Przepraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Panie Senatorze, ta sprawa jest mi dobrze zna-

na, jestem parlamentarzystą z Bydgoszczy i chcę 
powiedzieć, że naprawdę wszystko, co jest zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, na co prawo 
pozwala, jest robione. Nie jestem teraz gotowy, żeby 
przedstawić, jaka dokładnie kwota została przekazana 
przez ostatnie lata lotnisku w Bydgoszczy…

(Senator Jan Rulewski: Za mała.)
Do tego zaraz przejdę.
…Ale też nie jest tak, że możemy z ominięciem 

przepisów prawa… My nie mamy żadnych zobowią-
zań wedle tej oceny prawnej, która została dokonana. 
Gdyby było zobowiązanie prawne, gdyby było zobo-
wiązanie, które jesteśmy w stanie uznać w świetle 

nie mówię o żołnierzach i oficerach, którzy z jednej 
strony, można powiedzieć, się wstydzą, z drugiej strony 
mówią: chcielibyśmy, żeby było tak jak w Polsce, chcie-
libyśmy, żeby te wydatki były tego rzędu co w Polsce, 
zazdrościmy wam. To jest także kwestia uświadamia-
nia społeczeństw europejskich, jak duże zagrożenie 
może czekać u naszych wschodnich granic. Niestety 
Europa w ciągu ostatnich 30 lat de facto się rozbraja-
ła, uważając, że to jest taki etap cywilizacji, że czas 
wojen się skończył, tymczasem jest zupełnie inaczej 
i w myśl powiedzenia „chcesz pokoju, szykuj się do 
wojny” także te państwa powinny wydawać więcej na 
obronność. Widać też, że w poszczególnych państwach 
problem z modernizacją i zwiększaniem wydatków 
jest dostrzegany i gdzieś te prognozy wskazują, że 
te wydatki będą wzrastały, chociaż trudno ocenić, 
żeby przekroczyły one poziom zobowiązań podjętych 
na szczycie w Newport, czyli 2% PKB, jeżeli chodzi 
o średnią natowską. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Ministrze! Ja nie zamierzałam 

zadawać pytania. Pytanie, które miałam zadać, zadał 
pan senator Rulewski, i bardzo dobrze.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
Zadałam to pytanie panu ministrowi 

Szymańskiemu w czasie dyskusji, nie był w stanie 
odpowiedzieć, a pan w tej chwili również uciekł od 
konkretnej odpowiedzi na to pytanie, więc ja może 
doprecyzuję. 

Jakie jest w tej chwili stanowisko polskiego mini-
stra obrony narodowej w sprawie Eurokorpusu i czy 
są na to zabudżetowane pieniądze? Jak to wygląda 
i jak to będzie w przyszłym roku? Proszę powiedzieć 
konkretnie. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Dobrzyński: Przecież powiedział.)
(Senator Stanisław Kogut: Powiedział.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Pani Senator, europejska obrona i wspólna obrona, 

Eurokorpus, to są 2 zupełnie różne rzeczy, więc py-
tanie pana senatora Rulewskiego dotyczyło zupełnie 
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(sekretarz stanu B. Kownacki) Pytałam o dosyć konkretne sprawy i jeszcze raz 
o nie zapytam: czy będzie zmiana… Może inaczej 
sformułuję pytanie. Proszę odpowiedzieć „tak” 
lub „nie”. Czy zmieni się nasz udział finansowy 
w Eurokorpusie, czy nie będzie takiej zmiany?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Pani Senator, to są kwoty rzędu milionów złotych. 

Ja naprawdę nie mam takiej podziałki, żeby powie-
dzieć, jak to wyglądało w roku 2016, jak to wygląda 
w roku 2017 czy jak to będzie wyglądało w roku 2018. 
Działamy zgodnie z planem. Te środki, które zostały 
zaplanowane, będą przekazywane. Jeżeli pani życzy 
sobie odpowiednich liczb, to oczywiście są tryby, 
w których można te dokładne liczby przedstawić. Ja 
nie mam teraz w pamięci dokładnej kwoty i nie je-
stem w stanie się do tego precyzyjnie, co do złotówki, 
odnieść. Dziękuję.

(Senator Barbara Zdrojewska: To poproszę o od-
powiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez panią senator Zdrojewską.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Bogdan Klich.
Informacja techniczna. O 15.30 zarządzę półgo-

dzinną przerwę. O 16.00 przystąpimy do głosowań.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan minister nie musi do nas apelować o to, abyśmy 

byli zwolennikami zwiększania wydatków na obron-
ność, bo takimi zwolennikami już jesteśmy. Platforma 
Obywatelska głosowała w Sejmie za tą ustawą. Tak 
samo w Senacie będziemy głosować za zwiększeniem 
wydatków na obronność, bo mamy świadomość tego, 
że po pierwsze – to jest kwestia zasadnicza – sytu-
acja w naszym bezpośrednim otoczeniu jest coraz 
trudniejsza. Putinowi nie powiódł się manewr czy też 
wielki plan stworzenia Noworosji. Przecież prezydent 
Putin chciał okroić Ukrainę o mniej więcej 1/3 i stwo-
rzyć z kilku regionów ukraińskich zupełnie nowy byt 
państwowy. To mu się nie udało, ale udało mu się za-
anektować w sposób nielegalny Krym i wprowadzić 
na Ukrainę 30 tysięcy żołnierzy, a właściwie stworzyć 
30-tysięczną wewnętrzną armię w Donbasie, wokół 

obowiązujących przepisów prawa, to Ministerstwo 
Obrony Narodowej, o czym pan na pewno dobrze wie, 
już dawno uiściłoby odpowiednią kwotę, żeby taki 
dług na nas ciążył. Niestety w świetle obowiązujących 
przepisów prawa takiego zobowiązania Ministerstwo 
Obrony Narodowej nie ma, chociaż lotnisko chciałoby 
pozyskać pieniądze i próbuje szukać różnej argu-
mentacji. I w zakresie, który jest możliwy, na pewno 
każdemu lotnisku, które wpływa na bezpieczeństwo 
państwa… Bo trzeba pamiętać o tym, że to lotnisko 
akurat jest położone obok Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy i chociażby z tego 
punktu widzenia jest kluczowe dla tego zakładu. Ono 
musi być, żeby można było obsługiwać samoloty, któ-
re są tam remontowane, zarówno cywilne, jak i woj-
skowe. Więc przyszłość tego lotniska jest z punktu 
widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej sprawą 
priorytetową. Też wielokrotnie mówiliśmy, że jeżeli 
samorząd nie będzie chciał finansować tego lotniska, 
to sięgniemy po inne formuły znane w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, tak żeby to lotnisko funkcjonowa-
ło na potrzeby wojskowe. Tak więc jest tutaj na pew-
no ogromna życzliwość, jest zrozumienie, ale musi 
to być oparte na obowiązujących przepisach prawa. 
A też warto by było zwrócić uwagę, aby tenże port 
lotniczy zwiększał liczbę pasażerów, a nie ją zmniej-
szał, bo dzisiaj jest to jeden z tych portów, w którym 
liczba pasażerów, o ile pamiętam, spada, a nie rośnie. 
Mam nadzieję, że się nie mylę, ale nawet jeżeli notuje 
się tam wzrost, to jest on minimalny przy ogromnej 
dynamice takich portów, jak Kraków, Katowice czy 
Wrocław, już nie mówiąc o Warszawie. A więc widać, 
że jest też pewien problem z modelem biznesowym, 
który został tam przyjęty.

(Senator Jan Rulewski: Ośrodek szkoleniowy 
NATO i szpital wojskowy NATO…)

Tak więc jest wiele możliwości funkcjonowania 
tego lotniska, tylko musi zostać przyjęty racjonalny 
model biznesowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja mam pytanie.)
Jeszcze pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Przepraszam, ale to nie moja wina, bo szanowny 

pan minister odpowiedział na pytanie, którego nie za-
dałam, mówiąc o jakichś dziwnych rzeczach, podczas 
gdy ja w ogóle o nic takiego nie pytałam. 
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(senator B. Klich) 1/3 stanu etatowego Sił Zbrojnych. Mam nadzieję, 
że nie zamierzacie państwo doprowadzić do prze-
budowy struktury etatowej wojska polskiego. Mam 
nadzieję, że nie zamierzacie państwo zmarnotrawić 
tego wysiłku – a był on wspólnym wysiłkiem, od 
2003 r. do czerwca 2011 r., podjętym przez wszyst-
kich czy przez wielu, pod przewodnictwem ministra 
Szmajdzińskiego, ministra Sikorskiego, ministra 
Szczygły oraz moim – prowadzącego do radykalnej 
przebudowy struktury etatowej wojska polskiego z tej 
odziedziczonej po PRL do tej natowskiej, w której jest 
stosunkowo najmniej oficerów, trochę więcej kadry 
podoficerskiej, a najwięcej szeregowych. Bo taka pi-
ramidalna struktura etatowa jest strukturą właściwą, 
a nie taka, jaką odziedziczyliśmy z lat dziewięćdzie-
siątych, kiedy najwięcej było stanowisk w korpusie 
podoficerskim i chorążackim, stosunkowo za dużo 
w korpusie oficerskim, a stanowczo za mało w kor-
pusie szeregowych. A więc chodzi o jasną deklarację, 
o potwierdzenie…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo. Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych 
lub ich wyłączenie.)

Tak więc ta moja uwaga zmierza tylko i wyłącznie 
z tego, aby usłyszeć tu od pana ministra deklarację, 
którą złożył pan już na dole, tj. że nie zamierzają 
państwo przebudowywać struktury etatowej woj-
ska polskiego poprzez wykreślenie z obowiązującej 
ustawy tego górnego pułapu 1/3 stanowisk dla kadry 
oficerskiej. Pan minister mówił o wydatkach moder-
nizacyjnych, które chcecie zwiększyć. Znakomicie. 
Zamierzacie przeznaczyć na to więcej środków. 
Znakomicie, trzymamy za słowo. Szkoda, że nie 
wprowadziliście państwo w tej ustawie stosownej 
poprawki, bo pozostaje tu zapis o co najmniej 20%, 
które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe, 
czyli de facto na modernizację naszych Sił Zbrojnych. 
Owszem, jest to zgodne ze stanowiskiem przyjętym 
przez naszych sojuszników w Newport, że ma to być 
co najmniej 20%. To jest kwota poniżej tych nakła-
dów, ale może warto by było pomyśleć o tym, żeby 
podnieść ten poziom np. do 25%. Wtedy bylibyśmy 
spokojniejsi, że pańskie słowa przekładają się, że tak 
powiem, na zapisy ustawowe.

A zatem nasz klub poprze tę ustawę z przyjętymi 
poprawkami, bo uważamy, że – o ile tylko rząd od-
powiednio skalkulował środki na najbliższy rok i na 
lata kolejne – warto inwestować w naszą obronność 
ze względu na otoczenie, w którym się znaleźliśmy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

którego stoi 80 tysięcy żołnierzy, stale otaczając ten 
Donbas od wschodu i od… No przede wszystkim od 
wschodu. Oni stale wymieniają kadrę pomiędzy Rosją 
a tym obwodem. No i to jest kwestia, która niepokoi 
ogromnie.

Po drugie, prezydent Putin wprowadził wojska 
rosyjskie na Bliski Wschód, tak naprawdę eskalu-
jąc konflikt w Syrii i doprowadzając do tego, że ten 
konflikt syryjski jest w tej chwili trudniejszy do roz-
wiązania aniżeli wcześniej. To drugi teatr wojenny, 
w którym Rosja pokazuje swoje muskuły.

No i wreszcie jest trzecie miejsce, o którym warto 
pamiętać, a jest nim Białoruś, gdzie, praktycznie 
rzecz biorąc, doszło do pełnej integracji wojskowej 
systemów obronnych Rosji i Białorusi. To już nie 
jest taka sytuacja, jaka miała miejsce w czasie ćwi-
czeń „Zapad 2009” – tu mamy do czynienia z pełną 
integracją systemów obronnych jednego i drugiego 
kraju.

A zatem nie tylko ćwiczenia „Zapad 2017”, ale 
też wiedza, którą posiadamy, każe nam zwiększać 
wydatki na obronność. Państwo proponują tutaj, aby 
to zwiększenie wydatków zaczęło się od przyszłego 
roku – i to jest dobra wiadomość. Zakładam tylko, 
że rząd dokładnie przeliczył możliwości finanso-
we państwa, no bo lepiej jest deklarować coś, co 
będzie zrealizowane, aniżeli coś, co zrealizowane 
nie będzie. Pan minister osobiście zapewniał nas 
na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, że ta-
kie wyliczenia zostały przeprowadzone. I ja ufam 
pańskiej deklaracji.

Jeśli zaś chodzi o zmianę systemu naliczania tych 
2% i więcej na wydatki obronne, to jest ona ryzy-
kowna. Ministerstwo Obrony Narodowej musi sobie 
zdawać z tego sprawę. No bo o ile można było jasno 
zaplanować wydatki na podstawie PKB z poprzednie-
go roku, bo wiadomo było, jaki ten PKB jest, o tyle 
trudniej jest zaplanować wydatki na rok następny na 
podstawie PKB, który jest tylko i wyłącznie szaco-
wany, a nie znany. Ale zakładam, że też z tego ryzyka 
ministerstwo zdaje sobie sprawę.

Pan minister odpowiedział na posiedzeniu komisji 
– ale tylko na posiedzeniu komisji – na moje wątpli-
wości odnośnie do struktury kadrowej polskiego woj-
ska. Pragnąłbym, aby pan minister powtórzył to na tej 
sali – bo sala plenarna jest piętro wyżej od sali obrad 
Komisji Obrony Narodowej – gdyż istotnie niepokoi 
mnie fakt wykreślenia w art. 2 ust. 1 obowiązującej 
ustawy pktu 10 oraz nowe brzmienie, nawet z tą au-
topoprawką, która została zgłoszona przez państwa, 
czy z tą poprawką, która została przez nas zgłoszo-
na, a konkretnie przez senatora Libickiego i senatora 
Grubskiego… Chodzi o wykreślenie zapisu o tym, 
że limit dotyczący oficerów nie może przekraczać 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Cieszę się, że pan jest na posiedzeniu, bo mam 

możliwość powiedzenia panu o paru rzeczach, które 
są związane z tym, co robicie w wojsku, z wojskiem, 
z oficerami, co robicie z przetargami.

Panie Ministrze, sytuacja u granic Polski oczywi-
ście jest w tej chwili niedobra. I nie jest odpowiedzią 
na tę sytuację powołanie w zasadzie nowego wojska, 
Wojsk Obrony Terytorialnej w liczbie 50 tysięcy. Bo 
cóż te dodatkowe 50 tysięcy słabo wyszkolonych 
żołnierzy… Chociaż słyszę, że to ma być taki nasz 
Specnaz. Ale to nie jest taka obrona terytorialna, jaką 
przygotowali Finowie, którzy szkolą te jednostki, tak-
że jednostki rezerwowe Straży Granicznej, przygoto-
wują na ewentualny konflikt i działania partyzanckie, 
dywersyjne. Ale ci ludzie to są przeważnie ludzie, 
którzy są lub byli w straży granicznej albo w wojsku, 
a teraz są w tego typu jednostkach. Także terytorium 
Polski to nie jest terytorium Finlandii. To jest tery-
torium otwarte ze strony wschodniej. Tam nie ma 
gór, a lasy może i miały istotny wpływ na działania 
partyzanckie w okresie II wojny światowej, ale nie 
mają go w tej chwili, kiedy w użyciu są helikoptery, 
termowizja i różne środki, o których w czasie II wojny 
światowej się nie śniło.

Chcecie przeciwstawić tę obronę terytorialną, 
czyli 50 tysięcy ludzi uzbrojonych w lekką broń, 3 
armiom rosyjskim, w których będzie 10 dywizji pan-
cernych? Przecież to jest taka dysproporcja, że nawet 
nie chcę tego krytykować.

Pan jest odpowiedzialny za zakupy. Zacznę od 
helikopterów. Helikoptery na podobnym poziomie 
pod względem technicznym produkują różne firmy, 
kilka koncernów, niewątpliwie. Amerykańskie, fran-
cuskie, europejskie. Podobnie jest z okrętami pod-
wodnymi – Niemcy, Francuzi, Amerykanie. Broń 
przeciwrakietowa… No w zasadzie niewątpliwie naj-
lepszą produkują Amerykanie. Tak więc jeżeli sprzęt 
jest podobnej jakości, to decyduje wybór polityczny. 
Wybiera się także po to, żeby mieć dostawy i tak-
że żeby ugruntowywać sojusze. Bo zakupy to także 
ugruntowanie sojuszy. Tak więc można sobie wyobra-
zić taką sytuację – albo powinniście sobie wyobrazić 
taką sytuację – że te zakupy, czyli ten tłusty kąsek, 
dostanie każdy z naszych sojuszników, dostanie po 
kawałku: broń antyrakietową – Amerykanie, okręty 
podwodne – Francuzi albo Niemcy, a helikoptery – 
Francuzi lub Włosi, Amerykanie. Nie można i nie 
powinno się ze względów politycznych wszystkie-

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Ministrze!

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze… Panie Senatorze Komarnicki!
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam 

bardzo.)
Szczerze mówiąc, sam w to nie wierzę, ale nie wie-

rzę nie w to, co pan mówi, bo jest pan osobą naprawdę 
merytoryczną, tylko w formę, w jakiej pan się zwraca 
do senatorów opozycji, zarówno na posiedzeniu komisji, 
jak i na dzisiejszym posiedzeniu. Tak koncyliacyjnego 
podejścia do opozycji dawno nie było. Wypadałoby 
również w takiej sytuacji – nie w pana imieniu, ale 
w imieniu pana pryncypała, ministra Macierewicza 
– przeprosić za to, co zostało przez te 2 lata powie-
dziane na temat naszych ministrów, na temat Bogdana 
Klicha i ministra Siemoniaka, i za to, ile pomyj zostało 
wylanych. Ja się cieszę z tej formuły, bo zaczynamy 
ze sobą rozmawiać, ale słowo „przepraszam” powin-
no paść, bo tyle zostało zrobione w okresie rządów 
Platformy Obywatelskiej i PSL, że powinniście to pano-
wie docenić, a nie mówić na wstępie swego zarządzania 
Ministerstwem Obrony Narodowej, że nie było polskiej 
armii, że polska armia nie istniała. Dlaczego to zrobi-
liście? Ja się cieszę z formuły tej dzisiejszej rozmowy. 
Może PO-PiS między nami w komisji nie będzie, ale 
być może ta formuła spowoduje, że będziemy mogli na 
normalnych zasadach ze sobą współpracować. Proszę 
tylko o jedno, o przekazanie panu ministrowi, że po-
winien powiedzieć „przepraszam”.

Ta ustawa zostanie przez nas poparta bo jesteśmy 
za tym, żeby wspierać polską armię, modernizację 
polskiej armii, wzbogacanie polskiej armii o środki. 
Chwała za to, ale pamiętajmy również o tym, że to 
rząd Platformy Obywatelskiej po raz pierwszy doszedł 
do tego współczynnika 2%. To my zaproponowaliśmy 
takie rozwiązanie i dzięki temu te środki, większe 
o 800 milionów zł, pojawiły się w polskiej armii. 
Chwała za to, że do 2030 r. będziemy mieli tych środ-
ków znacznie więcej. Ja będę oczywiście głosował za 
tą ustawą. Wspieram również te zmiany, które dotyczą 
zaliczek dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo 
musimy wspierać ten przemysł. Zgadzam się z opinią, 
którą pan minister wyraził w odpowiedzi na moje py-
tanie na posiedzeniu komisji. Nie byłem pewny swego 
zdania, ale przekonał mnie pan do tego, że pieniądz 
zaciągany na rynku, w kredycie, będzie droższy i że 
w konsekwencji produkt finalny też będzie droższy. 
Dlatego warto zadbać o to, aby te zaliczki w ramach 
zakupów były realizowane. 

Jeszcze raz dziękuję za tę formułę, Panie Ministrze. 
Ja będę głosował za i mam nadzieję, że dalej będzie-
my tak ze sobą współpracowali. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator B. Borusewicz) jesteście za to odpowiedzialni, ale wszyscy, także 
ja, będziemy ponosić tego konsekwencje. Dziękuję, 
Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Rusiecki ma 10 minut, chociaż wie 

pan senator, że chcielibyśmy ogłosić przerwę, żeby 
wszystkich wypuścić.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, postaram się uwzględniając tę 

uwagę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo.)
…maksymalnie skrócić swoją wypowiedź. 

Powiem od razu, że nie pójdę tropem tego, co za-
prezentował pan marszałek Borusewicz, który za-
wężał i pole negocjacji, i ducha obrony. Chciałbym 
podziękować panu przewodniczącemu Klichowi 
i panu przewodniczącemu Skorupskiemu za tego 
ducha dialogu i pozytywne odniesienie się do apelu 
pana ministra, żebyśmy uwzględniając swoje spo-
soby argumentowania, w polityce obronnej zwra-
cali uwagę przede wszystkim na to, co jest sprawą 
nas łączącą i nadrzędną, czyli na bezpieczeństwo 
państwa polskiego i jego obywateli oraz na budowę 
siły naszej armii. Chciałbym podziękować i za ten 
dialog, który odbył się w komisji, i za jednomyślne 
głosowanie, i za zapowiedź, która tutaj dziś padła, po-
nieważ realizacja technicznej modernizacji i rozwoju 
polskich Sił Zbrojnych jest w interesie państwa pol-
skiego i jego obywateli, jak również – co może tutaj 
nie całkiem wybrzmiało – jest związana z realizacją 
planu odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi również 
o oparcie przemysłu obronnego na polskiej gospodar-
ce. Nie chcę jej dzielić na prywatną czy państwową. 
Szanowni Państwo, dzisiaj rano byłem na bardzo cie-
kawej konferencji, na której zwracano uwagę, że np. 
w eksporcie, jeśli chodzi o obszar obrony narodowej, 
dominują polskie firmy prywatne. 

Dziękuję za tego ducha dialogu i mam nadzieję, 
że ustawa, która jest przedmiotem naszych obrad, 
znajdzie maksymalne poparcie w Wysokiej Izbie. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie 

Przewodniczący.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

go wkładać do koszyka jednego sojusznika. Oprócz 
Stanów Zjednoczonych, które są naszym głównym 
sojusznikiem, jednak oparciem terytorialnym i za-
pleczem są dla nas Niemcy, Francuzi, którzy mają 
drugą armię w Europie, no i Brytyjczycy.

A co się stało? Zrywacie kontrakt na karakale. 
W porządku. Uważacie, że to jest zły kontrakt. Ale pan 
mówi jeszcze o jakimś widelcu. I to jest pana komen-
tarz na temat sojuszu z Francuzami? Że my nauczyli-
śmy Francuzów jeść widelcem? I potem chcecie jeszcze 
budować dobre stosunki? Oddziały francuskie kilka 
lat temu brały udział w manewrach na terenie Polski. 
Biorą teraz? Czy pan sądzi, że tego typu odzywki nie 
mają wpływu nie tylko na stosunki osobiste… Te sto-
sunki osobiste przekładają się na stosunki państwowe. 
No, tak nie można. Obronność, zabezpieczenie Polski 
to są zbyt poważne sprawy, żeby robić rzeczy niepo-
ważne i mówić rzeczy niepoważne.

Co robimy w stosunku do tego państwa, które dla 
nas jest zapleczem? Czyli do Niemiec? Podnosimy 
sprawę reparacji. Ja mówiłem o tym, jakie konse-
kwencje może to mieć w przyszłości, jeżeli chodzi 
o nienaruszalność granic, bo z tamtej strony zapewne 
może się ktoś odezwać i odpowiedzieć. I będziemy 
mieli z tym problem. Ale jakie to ma znaczenie psy-
chologiczne w stosunku do państwa, które w Europie 
jest naszym głównym sojusznikiem? Bo to na jego 
terytorium będą wchodziły siły amerykańskie. Z jego 
terytorium my będziemy korzystać w razie konfliktu. 
Czy nikt nad tym w rządzie nie panuje? Czy nikt nie 
koordynuje tej polityki? Nie myśli długofalowo?

Konflikt pana szefa z prezydentem to problem 
wewnętrzny PiS i ja nie chcę się tym zajmować. 
Niemniej nie jest dobra sytuacja, kiedy zwierzchnik 
Sił Zbrojnych… kiedy minister obrony narodowej jest 
w konflikcie z prezydentem. Prezydent do niego musi 
pisać listy, żądać wyjaśnień. Kwestia generała, który 
w BBN zajmuje się kontaktami z oficerami i nadzoruje 
mianowanie generałów. W ogóle to, co się dzieje w woj-
sku, odebranie mu dostępu do informacji tajnych…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Tego typu działania… Nie mówię o tej czystce 

wśród generałów. Wtedy, kiedy wchodziła ustawa 
z MON o stopniach, rok temu, w której był punkt, że 
można awansować oficera…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…na funkcję 2 stopnie wyższą, dwukrotnie wyż-

szą, i tam zostało jeszcze dopisane nawet więcej.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Wiedziałem, jaki to będzie miało skutek. Jeżeli 

się zgadzamy, że trzeba wzmocnić armię, że trze-
ba budować sojusze i że trzeba te sojusze utrwalać, 
to utrwalajmy te sojusze, a nie je osłabiajmy. Bo to 
będzie miało konsekwencje dla nas wszystkich. Wy 



161
47. posiedzenie Senatu w dniu 22 września 2017 r.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(wicemarszałek A. Bielan) cie, i będzie trwał tyle, ile trwa przelew na to konto. 
W mojej ocenie w pierwszej kolejności nasza gospo-
darka, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo serwi-
sowania sprzętu, bezpieczeństwo dostaw tego sprzętu 
i pomyślność naszych obywateli, ale także – a są takie 
przetargi, w przypadku których nie jesteśmy w stanie 
wykorzystać własnego potencjału – właściwe relacje 
partnerskie… I to jest najważniejsze słowo: partner-
skie. Korzystne dla nas relacje z naszymi sojuszni-
kami. Tak staramy się te postępowania kształtować.

Były jeszcze pytania pana ministra Klicha. 
Zapewniam z tej mównicy, że nie było jakichkol-
wiek intencji tego rodzaju, żeby dokonywać rewolucji 
w strukturze etatowej. Zresztą Platforma nie zgłosi-
ła poprawki w tym zakresie. Tak przyjęto ustawę. 
Jeszcze raz zapewniam, że żadnych intencji… Żadne 
działania w tym zakresie nie miały miejsca.

Druga kwestia to kwestia wydatków majątkowych. 
W tym przypadku też żadna poprawka nie zosta-
ła zgłoszona. Zgadzam się, że może to rozwiązanie 
mogłoby być na poziomie np. 25%, ale też ważne są 
fakty, bo dzisiaj 28% to są wydatki majątkowe. No 
i to jest zadanie dla partii rządzącej, dla opozycji, 
żeby pilnować, aby każdy minister obrony narodowej 
tak kształtował te wydatki, a nie żeby je zaniżał i był 
tylko nieco powyżej 20%. To jest zadanie, które nie 
musi być zapisane w ustawie, bo to minimum zostało 
zapisane, ale zadaniem i odpowiedzialnością politycz-
ną… Jestem przekonany, widząc ambitny program 
modernizacji polskiej armii w najbliższych latach, 
że na pewno będzie to realizowane. Proszę państwa 
wszystkich o kontrolę tego, aby te wydatki na tym 
poziomie mniej więcej się kształtowały co roku.

Dziękuję bardzo, bo chyba to wyczerpuje odpo-
wiedzi na wszystkie pytania. Dziękuję także panu 
senatorowi Rusieckiemu za koncyliacyjne wystąpie-
nie kończące. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 593, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 593 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj po 
przerwie na posiedzenia komisji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia…

(Głos z sali: Pan minister chciał się jeszcze wy-
powiedzieć.)

A, pan minister jeszcze. Przepraszam.
(Senator Jan Rulewski: A przerwa?)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przerwa bę-

dzie przesunięta. Tak?)
Tak, minimalnie, bo ten punkt chyba w ekspreso-

wym trybie rozpatrzymy. 
Pan minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się skrócić swoją wypowiedź.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Na wstępie ubolewam nad tym, że było w trakcie 

naszej debaty jedno wystąpienie, które… Szczególnie 
ubolewam, że ten, który je wygłosił, nie uczestniczył 
w naszej debacie, która była bardzo merytoryczna, 
a po jego wygłoszeniu natychmiast wyszedł i go tu 
nie ma. Jeszcze raz powiem, że są sprawy, które mogą 
nas łączyć mimo tak wielkich rowów, jakie często 
wykopujemy. Jestem przekonany, że ta debata była 
znakomitą okazją do dyskusji, i tak też była ona pro-
wadzona. Każdy ma prawo ten nasz wspólny dom róż-
nie urządzać. Pan marszałek widać uznał, że należy 
postępować inaczej, ale chciałbym podziękować panu 
senatorowi Grubskiemu za jego słowa. Mam nadzieję, 
że będziemy prowadzili naprawdę spokojną i meryto-
ryczną dyskusję. To, kto kogo ma przepraszać, zosta-
wię na boku, bo ten kubeł pomyj, który został wylany 
przez ostatnie miesiące na ministra Macierewicza, co 
do którego nie mam wątpliwości, że chce on Polski 
silnej i bezpiecznej… To też wymagałoby przeprosin. 
Mam nadzieję, że kiedyś taki moment nastąpi, ale 
wpierw muszą te pierwsze kroki zostać poczynione. 
Mam nadzieję, że ta debata była takim pierwszym 
krokiem na drodze do merytorycznych, spokojnych 
rozmów o przyszłości Polski.

Nie zgodzę się na to, aby mówić, że przetargi, 
które mają być… Że te tłuste kąski mają być dla 
Amerykanów, Francuzów, Włochów, Niemców. 
Będziemy tak kupowali ich lojalność. Taka lojalność 
jest bardzo słaba, Szanowni Państwo. Albo będziemy 
partnerem dla Francuzów, Niemców, Amerykanów, 
albo ten sojusz będzie wart tyle, ile przelew na kon-
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(senator sprawozdawca J. Łyczak) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń prze-
widziane kwoty okazały się niewystarczające, dlatego 
ustawa zwiększa je do odpowiednio 8 milionów zł 
oraz 21 milionów 520 tysięcy zł rocznie.

Chcę nadmienić, że senacka Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jednogłośnie poparła ustawę i reko-
menduje Wysokiej Izbie jej przyjęcie. Dziękuję bar-
dzo.

(Senator Stanisław Kogut: Amen.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, 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? 

Tak? To bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: O, zaczyna się.)

Senator Marian Poślednik:
Mam pytanie o sprawę interesującą szczególnie tę 

część Polski – to jest też mój okręg – w której hodowla 
trzody chlewnej stanowi podstawę funkcjonowania 
gospodarstw rolnych. To jest Wielkopolska, kujaw-
sko-pomorskie. Rolnicy się martwią, że jak te ogniska 
choroby przejdą na lewą stronę Wisły, to będzie to 
poważne zagrożenie dla setek gospodarstw, może ty-
sięcy gospodarstw, które zajmują się hodowlą trzody 
chlewnej. Czy te środki wystarczą na zabezpiecze-
nie w przypadku szerzącej się epidemii? Pamiętam 
dyskusje sprzed 2 lat, głosy bardzo krytyczne wobec 
ówczesnej ekipy rządzącej z racji tego, że nie udaje 
się zatrzymać rozszerzania się tej choroby. Wówczas 
było kilkanaście tych ognisk. Teraz jest ich zdecydo-
wanie więcej, ten obszar się powiększył. Czy te środki 
rzeczywiście wystarczą, spowodują zatrzymanie tej 
choroby?

(Senator Józef Łyczak: Można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Czy wystar-

czą? Tego nie wie nikt – tak odpowiem. Należy jed-
nak zrobić wszystko, żeby szerzenie się wirusa zaha-
mować. W mojej prywatnej ocenie można to zrobić 
tylko za pomocą 3 rzeczy: poprzez te bardzo duże 
środki na realizację programu bioasekuracji; poprzez 
maksymalny odstrzał dzików, bo to również warun-
kuje… Przyjęte jest, że to zagęszczenie, powiedział-

Pani Minister! Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie senac-

kiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 
Druki sejmowe nr 1807 i 1810, druk senacki nr 593.

Na wstępie kilka danych historycznych o dro-
dze, jaką przebył wirus afrykańskiego pomoru 
świń z Afryki do Polski. Do 2014 r. na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie stwierdzono afrykań-
skiego pomoru świń. Choroba została opisana po raz 
pierwszy w 1921 r. w Kenii i do 2007 r. występowała 
wyłącznie w Afryce oraz na Sardynii. W 2007 r. wi-
rus ASF rozprzestrzenił się z pierwotnego ogniska 
w Gruzji na terytorium Europy Wschodniej. Wirus 
prawdopodobnie został przeniesiony w wyniku 
użycia do karmienia świń odpadów kuchennych 
pochodzących ze statku płynącego z Afryki, który 
zawinął do portu w Poti, w Gruzji. Choroba bardzo 
szybko rozprzestrzeniła się na terytorium Armenii, 
Azerbejdżanu oraz Federacji Rosyjskiej. W sierpniu 
2012 r. ognisko tej choroby stwierdzono w południo-
wo-wschodniej części Ukrainy. W czerwcu 2013 r. 
białoruskie władze weterynaryjne potwierdziły wy-
krycie ASFV we wsi Czapuń w obwodzie grodzień-
skim, 170 km od granicy z Polską, oraz w Witebsku, 
w północno-wschodniej części Białorusi, 450 km od 
granicy z Polską. W styczniu 2014 r. na terytorium 
Litwy stwierdzono 2 przypadki ASFV u dzików. 
Pierwszy przypadek, tak jak powiedziałem na wstę-
pie, ASFV na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
potwierdzono w dniu 17 lutego 2014 r.

Przejdę do ustawy. Celem zasadniczym ustawy 
jest zapewnienie środków finansowych na realizację 
programu bioasekuracji mającego zapobiec szerzeniu 
się afrykańskiego pomoru świń w latach 2015–2018, 
wprowadzonego rozporządzeniem ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na 
celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomo-
ru świń” na lata 2015–2018.

W art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt wskazane zostały 
maksymalne limity wydatków z budżetu państwa 
na działania przewidziane w ramach realizacji pro-
gramu bioasekuracji, to jest wypłatę odszkodowań 
oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie 
świń w gospodarstwie. W latach 2017–2018 na wy-
płatę odszkodowań przewidziano kwotę 7 milionów 
zł rocznie, a na rekompensaty 3 miliony 658 tysięcy 
500 zł rocznie.

W związku ze zmianą w 2017 r. sytuacji epi-
zootycznej – chodzi o rozszerzanie się epidemii – 
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Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(senator J. Łyczak) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Słychać?)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, trzeba nacisnąć.)
Trzeba nacisnąć przycisk.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ewa Lech:
A, dobrze.
Panie Senatorze, sprawa płotu trwa rzeczywiście 

kilka lat i zdania są dalej podzielone. To nie znaczy, 
że… Ja nie mogę powiedzieć, że ten płot powsta-
nie. W tej chwili są dokonywane analizy, do końca 
września taka analiza będzie dokonana. Bo to nie 
jest decyzja tylko ministra rolnictwa, również mini-
ster infrastruktury jest tym zainteresowany, minister 
środowiska…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o ciszę.)
…minister środowiska, minister spraw wewnętrz-

nych, no i minister rolnictwa… Sprawa nie jest łatwa, 
bo granica przebiega czasem środkiem rzeki, czasami 
bezpośrednio do niej dochodzą prywatne działki… 
I tutaj nie tylko sprawa kosztów i możliwości wybu-
dowania, ale również tego, kto to ma zrobić… A jeśli 
chodzi o koszty tego płotu, to ewentualne koszty tego 
płotu nie są w tej chwili przewidywane z puli na zwal-
czanie chorób zakaźnych, to będą prawdopodobnie 
dodatkowe środki. Ale wpierw musi być decyzja, 
a przed decyzją analiza, czy to w ogóle ma sens i czy 
to jest wykonalne. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, rozmawialiśmy chyba 2 mie-

siące temu… Tu się zgadzam z panem senatorem 
Czerwińskim, że w tej sali padają różne rzeczowe 
uwagi i w zasadzie nikt się do nich nie odnosi. Ja 
zapytałem panią minister, pani minister się bardzo 
broniła, że pani działa zgodnie z dyrektywą unijną. 
A ja mówiłem, że jeżeli ASF się rozprzestrzenia, to 
znaczy, że dyrektywa jest zła. 

To jest pierwsze pytanie: czy dalej działamy zgod-
nie z dyrektywą unijną, czy ją zmieniliśmy? To jest 
pierwsze pytanie.

A drugie pytanie, które też padało na tej sali, jest 
takie: czy hodujemy dziki, czy hodujemy świnie? Bo 
jeżeli hodujemy świnie, to wybijamy wszystkie dziki, 
i nie ma znaczenia, czy to jest 0,5, czy 0,1… Nie ma 
dzików w Polsce, staramy się… Płot może być, ale 

bym, z lewej strony Wisły w kierunku wschodnim 
wynoszące do 0,1 dzika na 100 ha, a z prawej do 0,5… 
I trzecia rzecz, o której się mówi nieśmiało, ale której 
jestem zwolennikiem: wybudowanie płotu na ścianie 
wschodniej, ażeby zapobiec migracji chorych czy za-
rażonych dzików do Polski. Czy ta kwota wystarczy? 
Okaże się w czasie, który przed nami.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

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

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram… A, jest zgłoszenie.
Pan senator Czerwiński, proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, niestety, ale to pytanie muszę 

zadać. 
Panie Ministrze, już kiedy była dyskusja nad pro-

gramem związanym z uniknięciem ASF, z naszych 
ław padła propozycja, żeby zacząć grodzić tereny 
przed dzikami, szczególnie z Białorusi, bo z nimi 
były problemy. 

Pytanie jest takie, kiedy dojdziemy do sytuacji, 
że te kwoty, które zapisujemy, wystarczą na porząd-
ny płot, który rozwiąże sprawę… To, co się dzieje 
z naszymi dzikami… Z tym jesteśmy w stanie sobie 
poradzić. Gorzej w przypadku tych, które przychodzą 
ze wschodu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Rząd reprezentuje pani Ewa Lech, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bardzo proszę, Pani Minister. Może pani z miej-

sca, bo wydaje mi się, że to jedno pytanie… Jeżeli 
pan senator nie ma nic przeciwko.

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie mam.)
Bardzo proszę, Pani Minister.
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Komunikaty. Głosowania

(senator A. Stanisławek) Zarządzam przerwę do godziny 16.15.
Pan senator sekretarz odczyta komunikaty do-

tyczące posiedzeń komisji. Bardzo proszę o uwagę.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Komunikaty. Bezpośrednio po ogłoszeniu prze-

rwy w sali nr 176 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
poprawki zgłoszonej na czterdziestym siódmym po-
siedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

Drugi komunikat: posiedzenie Komisji 
Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych do ustawy o przedsiębiorstwie państwo-
wym „Porty Lotnicze” odbędzie się w dniu dzisiej-
szym bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 179. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Przerwa do 16.15, po której nastąpią głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 44  
do godziny 16 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Dnia Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawki do ustawy; druk senacki nr 590 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
– nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką 
przedstawioną przez Komisję Kultury i Środków 
Przekazu.

Poprawka ma na celu doprecyzowanie ustawy po-
przez wskazanie, że pacyfikacja Michniowa miała 
miejsce 12 listopada 1943 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka została przyjęta.

aktywizujemy myśliwych tak, żeby nie było w ogóle 
dzików. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, otóż działamy zgodnie z prawem 

unijnym, to się zgadza. Były też takie propozycje, 
i to chyba pana senatora, jeśli dobrze pamiętam, żeby 
stosować jakieś szybkie testy, żeby szybko ten ASF 
móc diagnozować. Ja chcę powiedzieć tak: to, w jaki 
sposób diagnozujemy, badamy, w jakim czasie po-
bieramy próbki, jak wygląda monitoring, to wszyst-
ko jest ściśle regulowane prawem unijnym. I nawet 
gdybyśmy chcieli korzystać z jakichkolwiek szybkich 
testów – o ile w ogóle istnieją – to nie możemy, dla-
tego że badania są urzędowe, a jeśli są urzędowe, to 
znaczy, że ich wyniki są urzędowo uznawane za wia-
rygodne. A żeby były wiarygodne, to badania muszą 
być pobierane w określonym czasie, przez określony 
personel, z określonej próby i określoną metodą itd. 
Więc tu są sztywne sposoby postępowania. Jeśli tak 
nie będziemy postępować, to nie będzie stosowana 
wobec naszego kraju regionalizacja. I to jest stricte 
odpowiedź na pana pierwsze pytanie.

A drugie dotyczyło dzików i świń, co my hodu-
jemy. No, więc chcielibyśmy hodować świnie, Panie 
Senatorze, ale wybicie, odstrzelenie wszystkich dzi-
ków jest po prostu niemożliwe. Biologia dzika… Do 
niedawna, jeszcze parę lat temu, dzik miał 1 miot 
w roku, w tej chwili oproszenia mają miejsce nawet 
3 razy w roku. Obliczono, gdyby nie było odstrzałów 
czy polowań, gdyby nie były one prowadzone przez 
3 lata, to pogłowie dzików wzrosłoby z 300 tysięcy 
do 7 milionów. Więc my nie hodujemy dzików, sta-
ramy się tę populację zmniejszyć, ale likwidacja nie 
jest możliwa.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

nej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 47 było za, 29 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem 
Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wza-
jemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie 
dnia 11 marca 1993 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 598 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 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie państwo-
wym „Porty Lotnicze”.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 585 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka 
Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Infrastruktury. Rozpatrzyliśmy wnioski 
złożone w trakcie debaty. Komisja Infrastruktury 
rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie wspo-
mnianej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy pan senator Piotr Florek chce jeszcze zabrać 

głos jako senator wnioskodawca?
(Senator Piotr Florek: Dziękuję.)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu 
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach zapewniających poprawę jakości i dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 599 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Waldemar Kraska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Zdrowia rozpatrzyła dzisiaj wnioski 

zgłoszone w toku debaty nad ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i do-
stępności świadczeń opieki zdrowotnej i rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy bez popra-
wek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie dyskusji wnioski o charakterze legisla-

cyjnym zgłosili pan senator Leszek Czarnobaj i pan 
senator Tomasz Grodzki.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pan senator wnioskodawca Jan Rulewski chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Szkoda głosu.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu uściślenie, że termin 
wyznaczany dłużnikowi przez komornika na dobro-
wolne wykonanie obowiązku nie może być krótszy 
niż 14 dni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 50 – za, 1 – przeciw, 

27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 wprowadza dodatkowy mechanizm 

premiowania dłużnika, który decyduje się na dobro-
wolne uczynienie zadość tytułowi wykonawczemu 
już po wyznaczonym terminie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 47 – za, 3 – przeciw, 

26 się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 skreśla postanowienia ustawy, które 

skutkują obniżeniem opłat stałych w sprawach o eg-
zekucję świadczeń niepieniężnych oraz zniesieniem 
opłaty za asystę policji lub funkcjonariuszy innych 
służb mundurowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 32 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 zmierza do przyjęcia w ustawie 

prostszego mechanizmu rozliczeń związanych z uisz-
czeniem opłaty stałej według przepisów dotychcza-
sowych w przypadku, gdy zachodzi podstawa do 
zastosowania przepisów w zmienionym brzmieniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 29 – za, 48 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Infrastruktury o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 47 – za, 29 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o przedsiębiorstwie 
państwowym „Porty Lotnicze”.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 589 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator 
Lidię Staroń, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Lidia Staroń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji zebrała się w dniu dzisiejszym i rekomenduje 
przyjęcie 3 poprawek, które wcześniej były zgłoszo-
ne – teraz są to już poprawki komisji – natomiast nie 
rekomenduje przyjęcia, wnosi o odrzucenie popraw-
ki zgłoszonej przez senatora Rulewskiego; stosunek 
głosów: 6 przeciw, 1 za, tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana 

senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku po-
partego przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prawo i Sprawiedliwość dzieli asystentów i do-

radców na tych dobrych i na tych złych – na tych 
dobrych, którzy są zatrudnieni w administracji rzą-
dowej, czyli w ministerstwach, i na tych złych, którzy 
są zatrudnieni w samorządach. My się oczywiście 
z tym zgodzić nie możemy, dlatego proszę o poparcie 
wniosku o odrzucenie ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Senator Arkadiusz Grabowski, senator Jan 

Rulewski, senator Piotr Florek, pani senator Jadwiga 
Rotnicka, pan senator Waldemar Sługocki i pan se-
nator Jerzy Wcisła.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Tak?
(Senator Jan Rulewski: Można z miejsca?)
Proszę bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Stwierdzam, że klub parlamentarny senacki PiS 

uległ huraganowi o nazwie: Kukiz’15. Dziękuję bar-
dzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś jeszcze z senatorów? Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Głosowało 78 senatorów, 51 – za, 1 – przeciw, 
26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 się wstrzymał 

od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 584 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 78 senatorów, 75 było za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 587 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja 
Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzy-
ła wnioski dotyczące wymienionej ustawy. Komisja 
poparła wniosek drugi – o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Przyjęcie takiego wniosku komisja rekomen-
duje Wysokiemu Senatowi. Dziękuję bardzo.



168
47. posiedzenie Senatu w dniu 22 września 2017 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 32)

Poprawka przedstawiona przez komisję ma na celu 
podwyższenie limitu liczby stanowisk dla żołnierzy 
zawodowych do 150 tysięcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 54 – za, 3 – przeciw, 

21 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 18)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 74 – za, 4 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-
stego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
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 593 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 78 senatorów, 76 – za, 2 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do dnia 
26 września br., tj. do wtorku. Obrady wznowimy 
o godzinie 11.00.

Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 29 było za, 47 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem sena-
tora Arkadiusza Grabowskiego o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 45 było za, 29 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki 
do ustawy; druk senacki nr 586 A.

Mniejszość komisji również wnosi o wprowadze-
nie poprawki.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Wniosek mniejszości komisji ma na celu usunię-

cie przepisu określającego limit liczby stanowisk dla 
żołnierzy zawodowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 30 było za, 46 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wniosek mniejszości komisji został odrzucony.
Poprawka przedstawiona przez komisję ma 

na celu… Teraz już czytam następną poprawkę. 



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie! 

Proponuję, żeby teraz Senat przystąpił do rozpatrze-
nia punktu dwudziestego pierwszego, to jest infor-
macji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa 
w 2016 roku.

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

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

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad: infor-
macja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa 
w 2016 roku.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
pana Dariusza Zawistowskiego. (Oklaski)

Witam bardzo serdecznie i bardzo proszę o zabra-
nie głosu… A nie, przepraszam, momencik.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 524. 
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. zapo-
znała się z przedstawioną informacją i poinformowała 
o tym marszałka Senatu.

Bardzo proszę przewodniczącego, pana Dariusza 
Zawistowskiego, o zabranie głosu i przedstawienie 
informacji. Bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Dzień dobry państwu.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym na początku zasygnalizować, że z dzia-
łalności Krajowej Rady Sądownictwa jak zwykle 
zostało sporządzone pisemne sprawozdanie. Ono 
jest dość obszerne i obejmuje właściwie wszystkie 
aspekty działania Krajowej Rady Sądownictwa. 
W swoim wystąpieniu w związku z tym chciałbym 
się skoncentrować na kwestiach, które wydają się za-
sadnicze, i przypomnieć, że w 2016 r. Krajowa Rada 
Sądownictwa działała w oparciu o te same przepisy 
co w latach poprzednich i, praktycznie rzecz bio-
rąc, w tym samym składzie osobowym, dlatego że 
skończyła się kadencja jednego z sędziów, ale to była 
pierwsza kadencja i on został wybrany do Krajowej 
Rady Sądownictwa przez zgromadzenie przedsta-
wicieli sędziów rejonowych i okręgowych na drugą 
kadencję.

Zgodnie z ideą ustrojową Krajowa Rada 
Sądownictwa, jak wszyscy wiemy, nie składa się 
z samych sędziów, ale również parlamentarzystów, 
przedstawiciela prezydenta i pewnych osób, które 
nie są do rady wybierane, tylko zasiadają w radzie 
z racji pełnionych funkcji. Mamy więc tutaj zreali-
zowany pewien zamysł ze strony ustrojodawcy, że 
reprezentacja poszczególnych władz w Krajowej 
Radzie Sądownictwa ma też stwarzać płaszczyznę 
do współpracy między tymi władzami.

Jeżeli chodzi o przedstawicieli Senatu w Krajowej 
Rady Sądownictwa, to, jak pamiętamy, jest ich 2 
i chciałbym tutaj wyrazić pełne przekonanie, że pano-
wie senatorowie, którzy zostali wybrani do Krajowej 
Rady Sądownictwa, w pełni uczestniczą w pracach 
rady. Staramy się godzić obowiązki w Krajowej 
Radzie Sądownictwa z obowiązkami, w przypadku 
parlamentarzystów, w parlamencie, a w przypadku 
sędziów – z obowiązkami w sądach, bo przy naszych 
rozwiązaniach ustrojowych sędziowie nie są zwolnie-
ni od orzekania, więc to jest dodatkowe zajęcie. Jest to 
pewne utrudnienie, jeżeli chodzi o sposób działania 
rady, i co do zasady przyjmujemy takie założenie, że 
Krajowa Rada Sądownictwa zbiera się na 1 posiedze-
niu w ciągu miesiąca. Te posiedzenia są wyznaczane 
z dużym wyprzedzeniem po to, żeby można było 
przygotować ewentualnie jakiś plan działań, żeby 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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(przewodniczący D. Zawistowski) Jeżeli chodzi o dane statystyczne dotyczące skła-
dania panu prezydentowi wniosków o powołanie na 
stanowiska sędziowskie, to w porównaniu z 2015 r. 
można zauważyć znaczący spadek tej liczby osób, 
które uczestniczyły w konkursach, i osób przedsta-
wianych panu prezydentowi do powołania na wolne 
stanowisko sędziowskie. To jest dokładnie o 101 kan-
dydatów mniej niż w 2015 r. No i tych osób, które 
uczestniczyły w konkursach, było również mniej, ale 
tutaj chciałbym wyjaśnić, skąd się wzięła ta różnica. 
Tu jakby w pełni już zadziałały zmienione przepisy 
ustawowe, które zezwalają na uczestniczenie w kon-
kursie na to wolne stanowisko sędziowskie dopiero 
w momencie, kiedy kandydat, który wcześniej do 
innego takiego konkursu się zgłosił, zakończył tę 
próbę. W związku z tym obecnie nie mamy takiej 
sytuacji, że 1 kandydat bierze udział równocześnie 
w kilku konkursach, co ograniczyło faktycznie liczbę 
tych konkursów, jednak liczba osób aż tak bardzo 
nie spadła. To jest wynik działania tych przepisów. 
No i zauważalne było oczywiście również to, że tych 
postępowań konkursowych było znacznie mniej niż 
w latach poprzednich, a więc ta mniejsza liczba kan-
dydatów przedstawianych panu prezydentowi nie 
wynikała z jakichś opóźnień w rozpoznawaniu tych 
kandydatur. Ich liczba jest na poziomie zbliżonym 
do poziomu, który odnotowywaliśmy w latach po-
przednich. To postępowanie na etapie Krajowej Rady 
Sądownictwa trwa ok. 2 miesięcy, co jest wynikiem 
bardzo dobrym. Jest to znacznie lepszy wynik niż 
ten, który się przewiduje w założeniach budżetowych, 
a więc właściwie nie ma z tego tytułu żadnych za-
strzeżeń do postępowania na tym etapie, postępowa-
nia przed Krajową Radą Sądownictwa. Podkreśla się 
w opracowaniach, które tych kwestii dotyczą, że to 
wynika z dosyć dużej liczby posiedzeń Krajowej Rady 
Sądownictwa, bo oprócz tych normalnie planowanych 
były również posiedzenia dodatkowe, z wdrożenia 
tego systemu teleinformatycznego, który obsługuje 
postępowania konkursowe, no i z ograniczenia liczby 
kandydatów, bo, jak już mówiłem, można obecnie 
startować tylko w 1 konkursie.

I z tego punktu widzenia dosyć niepokojące jest 
pewne zjawisko. Otóż stosunkowo mało ogłasza-
nych było konkursów na te zwalniane stanowiska 
sędziowskie. Z danych, którymi dysponujemy, wy-
nika, ze obecnie jest ok. 800 nieobsadzonych, wol-
nych etatów sędziowskich, co stanowi dość poważny 
odsetek etatów sędziowskich, których w Polsce jest 
ok. 10 tysięcy. Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę, że 
do Ministerstwa Sprawiedliwości jest delegowanych 
ponad 100 sędziów, no to możemy powiedzieć, że 
w przybliżeniu 10% etatów sędziowskich jest obecnie 
nieobsadzonych. W dużej mierze było to prawdo-
podobnie związane z oczekiwaniem na powołanie 
asesorów sądowych do sadów pierwszej instancji. 

w posiedzeniach rady można było uczestniczyć. 
W 2016 r. takich posiedzeń plenarnych rady było 20 
i one zajęły łącznie 58 dni.

Jeżeli chodzi o przedmiot działalności rady, to on 
wynika w pierwszej kolejności z konstytucji, która 
przewiduje, że Krajowa Rada Sądownictwa jest or-
ganem mającym stać na straży niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów, a wiadomo, że pewne uszcze-
gółowienie kompetencji i obowiązków rady znajduje 
się w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Podstawową rolą Krajowej Rady Sądownictwa jest 
wskazywanie kandydatów na stanowiska sędziow-
skie. Do tej kwestii Krajowa Rada Sądownictwa przy-
wiązuje szczególnie dużą wagę ze względu na jakby 
2 punkty widzenia. Bo zarówno chodzi o wybór naj-
lepszego kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, 
jak też trzeba pamiętać, że sposób wyboru sędziów to 
jest jedna z gwarancji niezależności władzy sądowni-
czej. Stąd zostały wprowadzone tego rodzaju rozwią-
zania ustrojowe, że w Krajowej Radzie Sądownictwa 
sędziowie stanowią większość, a ostatecznie decyzję 
o powołaniu na stanowisko sędziego podejmuje pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowania, które się toczą przed Krajową 
Radą Sądownictwa, związane z obsadzaniem wol-
nych stanowisk sędziowskich, mają charakter kon-
kursowy, dlatego że o każdym wolnym stanowisku 
sędziowskim ogłasza się publicznie – minister po-
winien to zrobić niezwłocznie po zwolnieniu tego 
stanowiska – i wszystkie osoby, które spełniają 
wymogi ustawowe, w takim postępowaniu konkur-
sowym mogą wziąć udział. Z danych, które zosta-
ły przedstawione Senatowi, a wcześniej Sejmowi, 
wynika, że w takim postępowaniu konkursowym 
zgłasza się średnio ok. 4 kandydatów na 1 wolne 
stanowisko. Oczywiście to jest kwestia statystyki, 
więc są takie postępowania, w których kandydatów 
jest mniej, ale też takie, w których tych kandydatów 
jest więcej.

To postępowanie ma charakter dwuetapowy. 
Najpierw oceny kandydatur dokonuje się na pozio-
mie tych sądów, do których dane osoby kandydu-
ją – mówię to w dużym uproszczeniu, bo to zależy 
też od poziomu sądu, do którego kandydat startu-
je – a później te kandydatury są przedstawiane, po 
ocenie wstępnej zgromadzeń wizytatorów kolegiów 
sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa, w której zasa-
dą jest wyznaczanie zespołów składających się z 3–5 
osób. One wstępnie opiniują tę kandydaturę, a później 
przedstawiciele zespołu tę kandydaturę przedstawiają 
na posiedzeniu plenarnym i każda kandydatura jest 
osobno przegłosowywana. W 2016 r. takich zespołów 
było powołanych blisko 500. Jak już mówiłem, skła-
dały się z 3–5 osób.
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(przewodniczący D. Zawistowski) Bo zasadą jest właściwie to, że podstawą do oceny 
kandydatów są dokumenty przesłane do Krajowej 
Rady Sądownictwa, to znaczy opinie wizytatorów… 
badane są wyniki postępowań, jeżeli chodzi o sę-
dziów, którzy kandydują do sądów wyższych instan-
cji, ocena zgromadzeń sędziów… Tak więc generalnie 
to wszystko odbywa się na podstawie dokumentów 
dotyczących kandydatów. Ale w 2016 r. prawie 300 
osób było jeszcze poproszonych do Krajowej Rady 
i były z nimi przeprowadzane rozmowy, albo bez-
pośrednio, albo za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego. To zawsze daje trochę lepszy obraz 
danej kandydatury.

Trzeba też podkreślić, że oceny Krajowej Rady 
Sądownictwa – one zapadają w formie uchwał, a więc 
decyduje zawsze większość głosów – nie mają cha-
rakteru ostatecznego, bo w postępowaniach indywi-
dualnych kandydaci, a więc przede wszystkim osoby, 
które starają się o objęcie stanowiska sędziowskiego, 
zawsze mają możliwości złożenia odwołania do Sądu 
Najwyższego. I dane wskazują, że niewielka część 
uchwał jest zaskarżanych. Przypomnę, że w 2016 r. 
ocenialiśmy blisko 1 tysiąc 500 kandydatów, a zaskar-
żonych zostało 29 uchwał. Tak że procent zaskarżal-
ności nie jest duży. Ponadto w przypadku 26 uchwał 
Sąd Najwyższy oddalił te odwołania. Tak więc można 
powiedzieć, że mniej więcej 3/4 uchwał, które zosta-
ły wydane przez Krajową Radę Sądownictwa, zo-
stało utrzymanych w postępowaniu odwoławczym, 
co generalnie świadczy o chyba dość trafnej ocenie 
dokonywanej przez Krajową Radę Sądownictwa na 
tym etapie.

Z kwestii ogólnych chciałbym jeszcze podkre-
ślić sposób wykonania budżetu w 2016 r. Z danych, 
którymi dysponujemy i które zostały przedstawione, 
wynika, że budżet został wykonany w 97%, a więc 
praktycznie zgodnie z założeniami. Sposób wykona-
nia budżetu Krajowej Rady Sądownictwa był przed-
miotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli i nie było 
zgłoszonych żadnych istotnych zastrzeżeń. Tak więc 
z tego punktu widzenia chyba też nie ma żadnych 
istotnych wątpliwości.

Taka kwestia, którą tu jeszcze można podkreślić 
i która była specyficzna akurat dla 2016 r., to to, że 
Krajowa Rada Sądownictwa organizowała zgroma-
dzenie ogólne ENCJ, czyli Europejskiej Sieci Rad 
Sądownictwa, była gospodarzem tego spotkania. 
I podczas tych uroczystości doszło m.in. do spotkania 
pana prezydenta z sędziami reprezentującymi właśnie 
rady z całej Europy, co oczywiście zostało docenione 
i bardzo dobrze odebrane.

Jeżeli chodzi o kwestie, które są istotne dla funk-
cjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, to są to 
również kwestie związane z etyką sędziów. I tutaj 
przypominam, że Krajowa Rada Sądownictwa opra-
cowała kodeks etyki zawodowej sędziów, który zo-

Te przepisy zaczęły obowiązywać, w związku z tym 
jeżeli chodzi o obsadzanie etatów w sądach rejono-
wych, to w ten sposób da się to wytłumaczyć. Z kolei 
jeżeli chodzi o sądy okręgowe i apelacyjne, to jest 
łącznie ok. 400 etatów, więc trudno jest w tej chwili 
powiedzieć, dlaczego te konkursy nie były ogłaszane.

Jeżeli chodzi o kolejne istotne kwestie, które 
związane są z funkcjonowaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa, to trzeba podkreślić, że do ustawo-
wych kompetencji i obowiązków Krajowej Rady 
Sądownictwa należy opiniowanie aktów prawnych, 
które dotyczą funkcjonowania sądów. Odwołam 
się tutaj do danych na ten temat. Wynika z nich, 
że Krajowa Rada Sądownictwa opiniowała wiele 
aktów rangi ustawowej, w tym te, które dotyczyły 
również takich zasadniczych aktów prawnych jak 
kodeksy. Jeżeli chodzi o praktykę, to Krajowa Rada 
Sądownictwa dokonuje analizy tych aktów prawnych, 
które ma zaopiniować… No, można by powiedzieć, 
że robi to własnymi siłami, dlatego że skład Krajowej 
Rady Sądownictwa obejmuje sędziów z różnych są-
dów. To wynika zresztą z konstytucji. Mamy u siebie 
przedstawicieli sądów wojskowych i administracyj-
nych, sądów powszechnych różnego szczebla i Sądu 
Najwyższego, co generalnie pozwala nam opiniować 
te projekty. W 2016 r. łącznie zaopiniowano 127 pro-
jektów ustaw i ponad 81 rozporządzeń, które stano-
wiły akty wykonawcze do tych ustaw. W tej liczbie 
było 30 projektów zmian kodeksów, a więc aktów 
prawnych zasadniczych dla funkcjonowania sądów. 
Krajowa Rada Sądownictwa stara się zawsze dotrzy-
mać tego terminu, który jest przewidziany, ale mam 
pewną uwagę pod adresem parlamentu, uwagę z punk-
tu widzenia lepszej współpracy. Otóż można by było 
zasygnalizować, że często te terminy na sporządzenie 
opinii są niestety zbyt krótkie. Podkreśliłem tutaj, że 
Krajowa Rada Sądownictwa jest ciałem kolegialnym 
składającym się z 25 członków, więc zaopiniowanie 
aktu prawnego oznacza, że trzeba najpierw powołać 
zespół, który ten akt wstępnie zaopiniuje, a później 
przedstawić to na posiedzeniu plenarnym. Żeby ten 
termin został dochowany, w niektórych przypadkach 
musiały być wyznaczane dodatkowe, nieplanowane 
wcześniej posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. 
Wydaje się, że sensowniejszym rozwiązaniem byłoby 
jednak zakreślanie trochę dłuższych terminów na 
sporządzanie tych opinii aktów prawnych, szczegól-
nie w kwestiach najistotniejszych.

Chciałbym jeszcze może podkreślić, że widocz-
na jest taka tendencja, że wśród postępowań kon-
kursowych, które się toczą przed Krajową Radą 
Sądownictwa i które dotyczą spraw indywidualnych, 
sukcesywnie wzrasta liczba takich postępowań, 
w których przeprowadzono rozmowy z kandydatami. 
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(przewodniczący D. Zawistowski) łem, obecnie w składach dyscyplinarnych uczestniczą 
wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy są lo-
sowani do tych składów. Jeżeli założymy, że projekt, 
który pan prezydent ma dzisiaj, rozumiem, przedsta-
wić, zostanie uwzględniony, to obecnie będzie osobna 
izba, Izba Dyscyplinarna, i prawdopodobnie znajdą 
się tam sędziowie, którzy będą się zajmowali tylko 
sprawami dyscyplinarnym. Z tym że nie mogę tego 
powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo tego pro-
jektu jeszcze do końca nie znamy.

Jeżeli chodzi o kwestie może mniej istotne, ale 
w praktyce też ważne, to powiem, że Krajowa Rada 
Sądownictwa decyduje również o przeniesieniu sę-
dziów w stan spoczynku. A więc w sytuacji, w któ-
rej sędzia nie ma wymaganego wieku, żeby przejść 
w stan spoczynku, a z uwagi przede wszystkim na 
stan zdrowia nie jest w stanie pełnić obowiązków 
sędziowskich, Krajowa Rada Sądownictwa decyduje 
o tym, czy ma zostać przeniesiony w stan spoczynku. 
To są znowu zbliżone do siebie wielkości, rzędu ok. 30 
wniosków w ciągu roku. To się specjalnie nie zmienia.

To może tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o naj-
istotniejsze kwestie będące przedmiotem działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli byłyby potrzebne 
jakieś dodatkowe wyjaśnienia, to oczywiście jestem 
gotów je w miarę możliwości państwu złożyć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Ponieważ nie ma na sali żadnego z panów mar-

szałków, zarządzam minutkę przerwy… Dobrze? Ja 
za chwileczkę wrócę.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 23 do 
godziny 11 minut 27)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wznawiam obrady.
A, jest pan prezes.
Panie Prezesie, zapraszam tutaj na mównicę.
Jako pierwszy – bo nie ma pana marszałka – py-

tanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki.
Przypominam, że pytania powinny trwać do mi-

nuty.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, oczywiście dziękuję za 

sprawozdanie, które dotyczy działalności rady w trud-
nym z punktu widzenia obrony niezawisłości sędziów 
i niezawisłości sądów okresie. Trzeba to podkreślić. 
A pytanie dotyczy następującej sprawy. Wspomniał 
pan w swoim sprawozdaniu, że ok. 800 wakatów 
czeka na obsadzenie przez sędziów. Krajowa Rada 

bowiązuje sędziów do właściwego postępowania nie 
tylko w służbie, lecz także poza służbą. I z tym się 
wiążą oczywiście kwestie postępowań dyscyplinar-
nych.

Jeżeli chodzi o liczbę orzeczeń dyscyplinarnych, 
które w stosunku do sędziów zapadają w takiej for-
mie merytorycznej, to znaczy w formie wyroków 
albo skazujących sędziego na karę dyscyplinarną, 
albo uniewinniających, to w ostatnich latach ona się 
utrzymuje na zbliżonym poziomie, jest mniej więc 
50 takich orzeczeń rocznie. I wszystkie te orzeczenia 
trafiają do Krajowej Rady Sądownictwa i są indywi-
dualnie analizowane. Krajowa Rada Sądownictwa 
ma bowiem możliwość składania odwołań od tych 
orzeczeń dyscyplinarnych. I my do tych kwestii przy-
wiązujemy dosyć zasadniczą wagę. Z danych z kilku 
ostatnich lat wynika, że zdecydowanie więcej od-
wołań, które składa Krajowa Rada Sądownictwa, to 
odwołania składane na niekorzyść sędziów, a więc 
nawet w środowisku to jest odbierane w ten sposób, 
że Krajowa Rada Sądownictwa jest bardziej rygory-
styczna niż sądy dyscyplinarne. No ale taka jest nasza 
rola, przecież mamy dbać o kwestie etyki sędziów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Przypominam też, że obecnie postępowania dys-
cyplinarne sędziów wyglądają podobnie jak postę-
powania karne, bo w kwestiach nieuregulowanych 
w ustawie o ustroju sądów powszechnych do tych 
postępowań stosuje się odpowiednio przepisy kodek-
su postępowania karnego. Postępowanie jest dwu-
instancyjne, w pierwszej instancji orzekają składy 
trzyosobowe sędziów sądów apelacyjnych, a drugą 
instancją jest Sąd Najwyższy. Te składy są losowane 
spośród sędziów danego sądu. Postępowanie toczy 
się według reguł przewidzianych w procedurze kar-
nej, takiego obwinionego sędziego traktuje się mniej 
więcej tak jak oskarżonego w postępowaniu karnym. 
Postępowania są jawne w stu procentach, a więc 
wszystkie osoby zainteresowane, również publicz-
ność, mogą brać udział w tych postępowaniach. To 
dotyczy postępowania przed sądem zarówno pierw-
szej, jak i drugiej instancji. Wszystkie orzeczenia 
Sądu Najwyższego, który jest sądem drugiej instancji, 
również są dostępne, są one publikowane w takich 
zbiorach rocznych. A więc jest możliwość pełnego 
kontrolowania tego orzecznictwa dyscyplinarnego.

Wiemy, że obecnie nastąpi chyba dość istotna 
zmiana związana z sądownictwem dyscyplinarnym, 
bo jest koncepcja powołania odrębnej izby, Izby 
Dyscyplinarnej. Z tym że w przypadku postępowań 
drugiej instancji to będzie właściwie tylko kwestia 
techniczna, bo obecnie tym się zajmuje wydział dys-
cyplinarny w Sądzie Najwyższym. Jak już powiedzia-
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(senator S. Rybicki) funkcjonuje KRS. I muszę przyznać, że KRS funkcjo-
nował modelowo przynajmniej w czasie, kiedy byłem 
posłem, a potem w czasie, kiedy byłem senatorem. 

Co się takiego zmieniło w ciągu ostatniego roku 
pańskim zdaniem, że na KRS trwa takie polowanie 
z nagonką? Co się takiego wydarzyło, że pomimo 
dobrych ocen, także za granicą, tutaj w kraju roz-
począł się ostrzał Krajowej Rady Sądownictwa? To 
moje pierwsze pytanie.

Po drugie, pan podał tutaj bardzo ważne dane, 
a matematyka, jak wiadomo, nie kłamie, matematyka 
jest jedna – 1500 kandydatów, którzy byli opiniowani 
przez KRS, z tego było 29 odwołań, 26 nieuznanych 
przez Sąd Najwyższy. Czy to są dane znane opinii 
publicznej? A jeżeli nie są one znane opinii publicznej 
– bo ja o nich dowiaduję się po raz pierwszy, a śledzę 
te sprawy – to dlaczego państwo o tym nie mówią? 
Co było powodem, że w tym polowaniu z nagonką 
na KRS, jakie urządza obóz rządzący, te dane nie są 
przekazywane opinii publicznej? To jest dla mnie 
kompletnie niezrozumiałe. Może pan sędzia ma jakieś 
wytłumaczenie, jakie są powody braku podawania 
takich fundamentalnych informacji.

Trzecie pytanie, tak przy okazji, bo jeszcze mi 
nikt nie przerwał. Jak europejskie stowarzyszenie rad 
sądownictwa na swoim zebraniu ocenia funkcjono-
wanie KRS? Chyba, że po prostu nie oceniacie siebie 
nawzajem… Jeśli nie oceniacie siebie nawzajem, to 
jak pan widzi, że tak powiem, funkcjonowanie KRS 
na tle innych organów wchodzących w skład tego 
stowarzyszenia? Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę o odpowiedź.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące obsady wolnych 

etatów sędziowskich, to ja mogę nawet te kwestie 
skonkretyzować. Niedawno się ukazało zawiadomie-
nie ministra sprawiedliwości, który wskazał, że ma 
zamiar ogłosić konkursy dotyczące: sądów apelacyj-
nych – 55 etatów, sądów okręgowych – 250 etatów 
i dotyczące sądów rejonowych – tylko 22 miejsca. Jak 
już powiedziałem, było to związane prawdopodobnie 
z tym, że zakładano, że miejsca w sądach rejonowych 
zostaną obsadzone przez asesorów, z tym że tutaj na-
stąpiła zasadnicza zmiana, bo nastąpiła nowelizacja 
ustawy i obecnie minister sprawiedliwości powołuje 
asesorów. Zgodnie z poprzednim brzmieniem ustawy 
miał to robić prezydent w takim samym trybie, jak 
powołuje się sędziów, a więc tutaj to pod względem 

Sądownictwa ma w tym aspekcie, w zakresie tej kom-
petencji, ważną rolę do odegrania. W skład Krajowej 
Rady wchodzi z urzędu minister sprawiedliwości. 

Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, dla-
czego te wakaty nie są obsadzane. I czy podczas po-
siedzenia rady minister sprawiedliwości w tej sprawie 
zabiera głos? A jeżeli tak, to jak tłumaczy te wakaty? 
I jak bardzo jest aktywny na posiedzeniach Krajowej 
Rady, jak się angażuje w jej działalność? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan marszałek pragnie zadać pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
To bardzo proszę.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz, potem pan 

senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, jak pan ocenia propozycje 

zmian ustawy o KRS przedstawione przez prezyden-
ta? To wychodzi poza…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku…)
…okres sprawozdawczy, jednak jest to w tej chwili 

sprawa tak istotna dla losu KRS, że chciałbym zadać 
takie pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, ale pan przewodniczący przed-

stawił sprawozdanie z roku 2016. Bardzo proszę, aby-
śmy się trzymali tej tematyki. 2016 r. Chodzi o spra-
wozdanie za ten okres.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan przewod-
niczący może odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć.)

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski: To pani marszałek decyduje, 
czy mam odpowiadać.)

Ja bardzo proszę, żeby pytania…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja zadałem pytanie.)
Bardzo proszę, żeby pytania dotyczyły roku 2016, 

a nie spraw bieżących.
Bardzo proszę, pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam dwa pytania do pana przewodniczącego.
Po pierwsze, my za sprawą naszych przedstawicie-

li w Krajowej Radzie Sądownictwa, czyli senatorów, 
a także za sprawą posłów, mamy wiedzę o tym, jak 



174
47. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2017 r.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku

(przewodniczący D. Zawistowski) nie było go ani razu. A więc tutaj można by było 
powiedzieć, że ta współpraca na pewno nie ma cha-
rakteru modelowego, jest niestety sprzeczna z tym 
założeniem, o którym mówiłem na początku.

A jeżeli chodzi o relacje pomiędzy radą 
a Ministerstwem Sprawiedliwości, to tutaj jest jesz-
cze dodatkowy problem tego rodzaju, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie informuje Krajowej Rady 
Sądownictwa o swoich zamierzeniach dotyczących 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. O wszyst-
kich aktach prawnych, które dotyczą funkcjonowania 
sądów, myśmy się dowiadywali albo z mediów, albo 
wtedy, kiedy np. te projekty były nam przedstawiane 
do zaopiniowania. Wydaje mi się, że to jest niewłaści-
wa praktyka, dlatego że jeżeli ta współpraca miałaby 
wyglądać dobrze – tak jak to jest praktykowane w in-
nych krajach – to zasadą powinno być to, że się przed-
stawia np. założenia do projektów do oceny Krajowej 
Rady Sądownictwa po to, żeby można było już na tym 
etapie zająć jakieś stanowisko. Mieliśmy np. do czy-
nienia z taką sytuacją, że ustawa o Krajowej Radzie 
Sądownictwa została nam podana do wiadomości 
w ten sposób, że dowiedzieliśmy się z internetu o tym, 
że taki projekt trafił do Sejmu. Akurat w tym czasie 
mieliśmy delegację rady sądownictwa z Holandii i ci 
sędziowie po prostu nie byli w stanie uwierzyć w to, 
że w ten sposób może być rada sądownictwa potrakto-
wana. Dla nich to był, można powiedzieć, duży szok. 
Ale tak to niestety wygląda.

Kiedy pan minister sprawiedliwości został wy-
brany i był na początku w radzie, to deklarował coś 
zupełnie innego. Mówił, że wszystkie projekty, które 
będą dotyczyły wymiaru sprawiedliwości, w pierw-
szej kolejności będą przedstawiane właśnie Krajowej 
Radzie Sądownictwa. I wydaje mi się, że tak to co do 
zasady powinno wyglądać.

Jeżeli chodzi o to, jak jest oceniana praca Krajowej 
Rady Sądownictwa z punktu widzenia jakichś od-
niesień do innych rad sądownictwa w Europie, to 
tutaj trudno by było generalnie zająć stanowisko, 
dlatego że sposób funkcjonowania rad sądownictwa 
w poszczególnych krajach jest bardzo różny, nie ma 
jednego modelu. Założeniem podstawowym, które 
wszędzie funkcjonuje, jest to, że jeżeli w ogóle takie 
ciało niezależne funkcjonuje – a są zalecenia Rady 
Europy, żeby takie ciała funkcjonowały we wszyst-
kich krajach, to jest zajmowały się właśnie dbałością 
o niezależność wymiaru sprawiedliwości… Tym 
modelowym założeniem jest to, że powinno być to 
ciało maksymalnie niezależne od władzy politycznej 
i że sędziowie w tych organach powinni stanowić 
większość. Takie jest założenie, a poszczególne kraje 
sobie to rozwiązują w różny sposób. Tutaj mówiłem 
o przykładzie Holandii. Oni mają zupełnie inny mo-
del – ci sędziowie, którzy są delegowani do rady, nie 
orzekają, tak więc ich podstawowe zajęcie to uczest-

ustrojowym zasadniczo się zmieniło. Domyślam się 
– bo oczywiście nie mam takich informacji, nikt nie 
podał do publicznej wiadomości, dlaczego czekano 
z obsadą tych etatów, ale wydaje się to logiczne – 
że w przypadku sądów rejonowych chodziło o ob-
sadzenie tych etatów asesorami. Dlaczego nie były 
ogłaszane konkursy w sprawie obsadzenia stanowisk 
w sądach okręgowych i w sądach apelacyjnych? Nie 
jestem w stanie udzielić na to pytanie odpowiedzi, bo 
nikt tego nie wyjaśniał. Mogę tylko powiedzieć, że 
jest to o tyle niezrozumiałe, że jeżeli są wolne miejsca, 
są nieobsadzone miejsca, to wiadomo, że to nie sprzy-
ja sprawności postępowania, bo trudno zakładać, że 
mniejsza liczba sędziów może sobie lepiej poradzić 
z rozpoznawaniem spraw niż sędziowie przy pełnej 
obsadzie kadrowej.

Jeżeli chodzi o ocenę uchwał, które podejmuje 
Krajowa Rada Sądownictwa, i małej liczby zaskarżeń, 
no to, tak jak już mówiłem, chyba jest to wynik tego, 
że generalnie uczestnicy konkursów nie kwestionują 
w większości przypadków oceny, której dokonuje 
Krajowa Rada Sądownictwa. Można powiedzieć, że 
to jest możliwe do zweryfikowania, dlatego że ustawa 
wskazuje kryteria, które powinno się brać pod uwagę 
przy rozstrzyganiu konkursu i wskazywaniu panu 
prezydentowi osoby na wolne stanowisko sędziow-
skie. Postępowanie odwoławcze, które toczy się przed 
Sądem Najwyższym, ma za zadanie zbadanie, czy 
procedura powoływania czy wskazywania kandydata 
na wolne stanowisko była zgodna z prawem. Jak już 
powiedziałem, generalnie Sąd Najwyższy tę ocenę, 
której dokonywała Krajowa Rada Sądownictwa, 
w większości przypadków podzielał.

Jeżeli chodzi o problem współpracy z Krajową 
Radą Sądownictwa, to ja chciałbym tutaj podkreślić, 
że nie można przyjąć jakiegoś generalnego założenia 
i powiedzieć, że to wygląda tak samo w odniesie-
niu zarówno do parlamentarzystów, jak i do ministra 
sprawiedliwości. Starałem się podkreślić, że parla-
mentarzyści biorą udział w posiedzeniach Krajowej 
Rady Sądownictwa, a jeżeli np. są wyznaczani do 
zespołów, to biorą też udział w posiedzeniach tych 
zespołów. Oczywiście są takie sytuacje, że z przyczyn 
losowych… Zdarza się np., że posiedzenie Senatu czy 
Sejmu pokrywa się z posiedzeniem Krajowej Rady 
Sądownictwa, więc nie uczestniczą cały czas w po-
siedzeniach rady, ale tutaj nie widziałem żadnej złej 
woli i braku współpracy z parlamentarzystami.

Problemem jest natomiast współpraca z ministrem 
sprawiedliwości, który jako członek Krajowej Rady 
Sądownictwa de facto nie bierze udziału w pracach 
Krajowej Rady Sądownictwa. Nie chciałbym skła-
mać, ale wydaje mi się, że w 2015 r. był 2 razy na 
posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, a w 2016 r. 
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(przewodniczący D. Zawistowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę o odpowiadanie na pytania dotyczą-
ce tematu, tego punktu, który rozpatrujemy, i ignoro-
wanie pytań, które wychodzą poza tę materię.

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski: Rozumiem.)

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Rozpoczynamy rundę kolejnych 3 pytań.
Najpierw pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, nie zgadzam się z pana stanowi-

skiem, bo nasze obrady są bardzo ważne, są transmi-
towane i cieszą się ogromnym zainteresowaniem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie powiedziałem, 
że nie są ważne, Panie Senatorze. Są bardzo ważne.)

Niby pan nie powiedział, ale… Ja jednak nie re-
prezentuję tutaj… Reprezentuję obywateli i muszę 
zadać parę pytań celem wyjaśnienia obywatelom, 
o co naprawdę idzie. Będę się jednak trzymał treści 
sprawozdania, żeby nie przekraczać pewnych gra-
nic, które w moim pojęciu niesłusznie zostały nam 
nałożone.

Panie Przewodniczący, Panie Sędzio, w skład rady 
wchodzą oczywiście przedstawiciele wymiaru spra-
wiedliwości, ale też przedstawiciele parlamentu. Ja 
sobie pozwoliłem spojrzeć na skład rady i widzę, że 
tutaj jest taka sytuacja, że jest 5 przedstawicieli rzą-
dzącej partii, łącznie z ministrem Ziobro, któremu się 
tu należy… i jest jedna osoba z tak zwanej opozycji. 
Proszę mi powiedzieć, czy w historii Krajowej Rady 
Sądownictwa zdarzył się taki podział? Jak rozumiem, 
zgodnie z ustawą w skład Krajowej Rady wchodzą 
przedstawiciele parlamentu. Wydaje mi się, że w ten 
sposób…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęła minuta.)

Tak? To kończę.
Czy w ten sposób będziemy mogli uniknąć oskar-

żenia, że politycy mają wpływ na działania Krajowej 
Rady Sądownictwa?

W ramach następnej minuty będę zadawał następ-
ne pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki. Przypominam, minuta.

Senator Waldemar Sługocki:
Włączam stoper. Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie 

Senatorowie! Mam pytania dotyczące sprawozda-

niczenie w pracach rady. Poza tym tamtejsza rada jest 
znacznie mniej liczebna niż nasza. Wydaje się, że 
z praktycznego punktu widzenia, z punktu widzenia 
pragmatyzmu, to jest rozwiązanie lepsze niż nasze, bo 
ona może działać sprawnie. Czy to jest możliwe w na-
szych warunkach? No, byłoby teoretycznie możliwe, 
gdybyśmy zmienili konstytucję, bo sposób funkcjono-
wania rady i jej skład w dużym stopniu są określone 
właśnie w konstytucji. Można by się nad tym zastana-
wiać, ale wymagałoby to zmiany ustawy zasadniczej. 
W każdym razie w wielu krajach, szczególnie Europy 
Środkowej i Wschodniej, widoczna jest w ostatnim 
czasie tendencja do wzmacniania kompetencji krajo-
wej rady sądownictwa – przyznaje się jej dodatkowe 
możliwości np. w porównaniu z tymi, które ma nasza 
rada. Dotyczą one np. dysponowania budżetem sądow-
nictwa, tak żeby uniezależnić sądownictwo od władzy 
wykonawczej, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środ-
ków finansowych. W wielu krajach rezygnuje się także 
z udziału w radzie przedstawicieli parlamentu, czyli 
polityków, na rzecz wprowadzania tam przedstawicieli 
np. organizacji pozarządowych, świata nauki, uniwer-
sytetów czy np. wolnych zawodów prawniczych, takich 
jak adwokaci. Tak więc różne modelowe rozwiązania 
wchodzą w grę. Mieliśmy też kontakty z sędziami 
z rady sądownictwa Ukrainy. Jeżeli chodzi o wybór 
sędziów do rady, to oni poszli w takim kierunku, któ-
ry obowiązuje obecnie u nas, czyli w stronę wyboru 
sędziów do rady przez sędziów. Kiedy oni składali 
u nas wizytę, pojawił się ten projekt, który zakłada, że 
u nas sędziów będzie wybierał parlament. To byłoby 
odwrotnie niż to, z czego oni wcześniej zrezygnowali. 
Można generalnie powiedzieć, że jeżeli taki model 
zostałby zrealizowany, toby stanowiło to właściwie 
krok wstecz, jeżeli chodzi o taką ogólną ideę ochrony 
niezależności władzy sądowniczej.

Jeżeli chodzi o ocenę działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa przez naszych kolegów, to tutaj nie ma 
żadnych zastrzeżeń. Byliśmy postrzegani jako organ, 
który zasługuje… z którym warto współpracować. 
Mieliśmy wiele wizyt międzynarodowych przedsta-
wicieli rad sądownictwa. Jedna z naszych koleżanek 
była w radzie wykonawczej NCJ, co na pewno było 
wyrazem docenienia roli Krajowej Rady Sądownictwa. 
Proponowane zmiany – chciałbym przypomnieć, że 
mamy już którąś wersję projektu ustawy zmieniającej 
Krajową Radę Sądownictwa – były odbierane z pew-
nym zaniepokojeniem. Rady sądownictwa z Europy, 
oceniając projekty zmian, uważały, że one będą ogra-
niczały niezależność rady sądownictwa, jeżeli zostaną 
wprowadzone. Jakiś problem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Przewod-
niczący, przepraszam, że przerwę…)

…jest tutaj dostrzegany.
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(senator W. Sługocki) rok, kiedy będzie nowe sprawozdanie, to zwracam 
uwagę na kompletną alogiczność takiego stanowiska.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Marszałku, z całym szacunkiem, po pierw-
sze, pański głos nie był w sprawie formalnej, to nie 
był żaden wniosek formalny, po drugie, jeżeli pan 
chce dyskutować na temat projektów, które jeszcze 
nie wpłynęły do Sejmu, to będzie ku temu okazja, gdy 
znajdą się one w Senacie, a po trzecie, przestrzegam 
regulaminu.

Bardzo proszę, pani senator…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zaraz będę dysku-

tował, w tej sprawie zabiorę głos, nie pozwolę sobie 
głosu odebrać.)

To bardzo proszę, ma pan do tego prawo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję.
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, ja rów-

nież chciałabym zaprotestować przeciwko pouczaniu 
senatorów, ale przede wszystkim przeciwko poucza-
niu pana przewodniczącego, na które pytania ma od-
powiadać, a na które nie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Senator, ni-
kogo nie pouczam, tylko chciałbym, żebyśmy prze-
strzegali regulaminu. Proszę zajrzeć do regulaminu.)

A ja proszę pana marszałka o uwzględnienie na-
szej opinii.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Zostało 40 sekund.)
Tak jest…
Panie Marszałku, no naprawdę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jest minuta na za-

danie pytania. Zostało 40 sekund.)
Ale ja musiałam to powiedzieć.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo. 

Zostało 30 sekund.)
Jak mi pan będzie nie dawał czasu, to będę się 

zgłaszała wielokrotnie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze, bardzo 

proszę.)
Panie Przewodniczący, chciałabym, żeby opowie-

dział nam pan bliżej o tym systemie, który jest w tej 
chwili, jeżeli chodzi o przechodzenie sędziów na eme-
ryturę. Jak to przebiega i jak to wygląda? Pan o tym 
wspominał, ale prosiłabym o przybliżenie, zwłaszcza 
że planowane są zmiany. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Panie Przewodniczący.

nia. Poniekąd pytał o to mój klubowy kolega, pan 
senator Rybicki. Mówił pan w sprawozdaniu, Panie 
Przewodniczący, o niepowoływaniu sędziów, co nie-
pokoi pewnie nie tylko nas, tu dzisiaj obecnych, lecz 
także opinię publiczną. Jest, jak pan wspomniał, 800 
nieobsadzonych etatów. Jeśli dodać tych 100 sędziów 
oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, 
to jest to blisko 900. To stanowi 10% liczby w ogóle 
etatów sędziowskich w Polsce.

Moje pytanie jest takie, Panie Przewodniczący: 
czy te problemy – bo to są faktyczne problemy… 
Pan mówił, że one nie wynikają z postawy Krajowej 
Rady Sądownictwa. Ale czy nowe regulacje prawne, 
które funduje nam większość parlamentarna – nam, 
to znaczy obywatelom, bo w imieniu obywateli…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
nie rozmawiamy o nowych regulacjach, tylko o spra-
wozdaniu za 2016 r.)

Ale… Czy pan marszałek nie był uprzejmy słuchać 
pierwszej części mojego pytania?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Słyszałem.)
No, to bardzo proszę zważyć, że pytam o to, czy 

te problemy wynikłe w roku 2016 będą w jakiś spo-
sób zaspokojone, rozstrzygnięte, rozwiązane nowymi 
regulacjami.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie rozmawiamy, 
Panie Senatorze, o projektach, które jeszcze nawet 
nie wpłynęły do Sejmu.)

To, Panie Przewodniczący…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zresztą minęła już 

minuta.)
Dobrze. To w jaki sposób ustawodawca powinien 

wyeliminować te problemy…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.
(Senator Waldemar Sługocki: …o których pan 

mówił? Bardzo dziękuję.)
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formal-

nej, Panie Marszałku.)
Słucham, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, absolutnie niedopuszczalne jest 

ograniczanie zakresu pytań w sytuacji, w jakiej jest 
Krajowa Rada Sądownictwa. Kiedy ja byłem marszał-
kiem, państwo z PiS mogli zadawać pytania wycho-
dzące poza czas i poza temat. To, co pan robi w tej 
chwili, jest ograniczeniem dyskusji na temat nowej 
sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeżeli pan 
uważa, że powinniśmy na ten temat dyskutować za 
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władzy wykonawczej powinien decydować o tym, czy 
ktoś może dalej pełnić funkcję sędziego, czy też nie?

Jest jeszcze jeden, dodatkowy problem, który na 
razie jest trudny do rozpoznania, jeżeli chodzi o ska-
lę zjawiska. Moim zdaniem, ta nowa regulacja i ta, 
która się niejako za chwilę skończy… Zaraz o tym 
powiem. Wolnych etatów sędziowskich prawdopo-
dobnie będzie za chwilę zdecydowanie więcej. Do 
końca 2017 r. obowiązuje przepis, który stanowi, że 
jeżeli ma się wymagany staż pracy w sądownictwie, 
to można przejść w stan spoczynku bez spełnienia 
kryterium wiekowego. Nie wiem, ile osób zdecydu-
je się na taki krok do końca roku. Taka możliwość 
jest tylko do końca roku. Data graniczna może spo-
wodować, że na taki krok zdecyduje się stosunkowo 
dużo sędziów. Będą to przede wszystkim sędziowie 
sądów okręgowych i apelacyjnych, ci z największym 
doświadczeniem. Będzie to dla sądownictwa duża 
strata. Wydaje mi się, że ten problem jest jakby nie-
dostrzegany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie 
widziałem, aby podejmowano kroki, które by zachę-
cały tych sędziów, żeby ewentualnie dłużej pozostali 
w służbie, a spodziewam się, że jeżeli będzie taka 
atmosfera wokół sądownictwa jak dotychczas, no to 
nie będzie to zachęcało tych sędziów, którzy mają te 
uprawnienia, do pozostawania w służbie. No i kolejny 
problem, który się z tym będzie wiązał za chwilę – to 
jest już kwestia bieżąca – dotyczy oczywiście Sądu 
Najwyższego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zanim oddam głos panu senatorowi Rulewskiemu, 

przypomnę, co mówi Regulamin Senatu na temat 
tych kwestii, o których dyskutowaliśmy wcześniej 
z panem marszałkiem Borusewiczem. Pan marszałek 
doskonale zna ten regulamin. Otóż art. 44 ust. 6 mówi 
tak: „Senatorowie mogą także zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania związane 
z omawianym punktem porządku obrad, do obecnych 
na posiedzeniu osób wymienionych w art. 33 ust. 1 
i 2, w sprawach kierowanych przez nie urzędów lub 
instytucji. Za zgodą senatora odpowiedź może być 
udzielona niezwłocznie w formie pisemnej”. I ust. 7: 
„Marszałek Senatu może zwrócić uwagę senatorowi, 
który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu 
obrad, przywołaniem senatora «proszę do rzeczy». 
Po dwukrotnym przywołaniu senatora «proszę do 
rzeczy» Marszałek może odebrać przemawiającemu 
głos”.

Teraz sytuacja wygląda tak, że oprócz tego punk-
tu mamy do rozpatrzenia 10 innych, a na wniosek 
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej ob-
rady będą trwały dzisiaj tylko do godziny 16.00. Na 
państwa wniosek przerwa będzie od godziny 16.00. 

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące podziału po-
litycznego w radzie, to powiem, że on zwyczajo-
wo w jakiś sposób odzwierciedla układ polityczny 
w parlamencie. Teraz mamy taką sytuację, że 2 se-
natorów reprezentuje większość rządzącą. Posłów 
jest 4, a 2 z nich to przedstawiciele PiS. Jest przed-
stawiciel PO, pan Budka, i pan Rzymkowski wy-
brany przez Kukiz’15. Tak to wygląda w praktyce. 
Parlamentarzyści z opcji, która ma obecnie większość 
w parlamencie, stanowią większość, jeżeli chodzi 
o udział parlamentarzystów w radzie.

Jeżeli chodzi o problem nieobsadzonych etatów 
i pytanie o to, co jest jakimś remedium na ten pro-
blem… Chodzi tu tak naprawdę o przestrzeganie 
przepisów, bo regulacja ustawowa stanowi – jeszcze 
raz to podkreślam – że informację o wolnych etatach 
powinno się ogłaszać niezwłocznie. Regulacja w tym 
zakresie jest, ale Krajowa Rada Sądownictwa nie ma 
żadnego wpływu na to, czy takie ogłoszenia się poja-
wiają, czy też nie. Jak już powiedziałem, nasza rola 
ogranicza się do działań na tym etapie, na którym 
otrzymujemy już dokumenty z kandydaturami, które 
powinniśmy ocenić. Spośród przedstawionych nam 
kandydatur powinniśmy wybrać osoby, które wskaże-
my panu prezydentowi jako te, które w naszej ocenie 
powinny być powołane na stanowiska sędziowskie. 
Starałem się tutaj zasygnalizować, że problem doty-
czy zasadniczo tego etapu, który jest przed posiedze-
niem Krajowej Rady Sądownictwa. Dodam jeszcze, 
że w 2017 r. nie widać tu postępu, i podejrzewam, że 
w sprawozdaniu za 2018 r. ten problem też się pojawi.

Jeżeli chodzi o przechodzenie sędziów w stan 
spoczynku, to jest tutaj kilka możliwości. Jeżeli 
chodzi o kwestię podstawową, tj. osiągnięcie wieku, 
w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku, 
to ostatnio mieliśmy tutaj istotną zmianę, bo wpro-
wadzono regulację, która przewiduje, że sędziowie 
kobiety będą przechodzić w stan spoczynku w wie-
ku 60 lat, a sędziowie mężczyźni – w wieku 65 lat. 
To jest generalnie obniżenie wieku przechodzenia 
w stan spoczynku. Warto tutaj podkreślić, że to nie 
jest regulacja taka sama jak regulacja obowiązująca 
w powszechnym systemie emerytalnym, bo w po-
wszechnym systemie emerytalnym w tym wieku 
można przejść na emeryturę, a tu jest obowiązek 
przejścia w stan spoczynku. Czyli jest to zupełnie 
inna sytuacja.

Oczywiście jest taki mechanizm, że można złożyć 
wniosek i uzyskać przedłużenie możliwości pełnienia 
funkcji sędziowskiej, ale o tym decyduje minister 
sprawiedliwości, co z konstytucyjnego punktu wi-
dzenia jest bardzo dyskusyjne. Czy przedstawiciel 
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(wicemarszałek A. Bielan) skiem głosować jeszcze raz – o ile pan senator go 
podtrzyma.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę o zadanie 
pytania.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
przepraszam bardzo…)

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja w kwestii formalnej. Niech pan jednak odczyta te 

wyniki niezależnie od tego, czy kworum było, czy nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze.
Za głosowało 13 senatorów, przeciwko… Mówię 

z pamięci.
(Głos z sali: Na 22 przeciwko było 9.)
22 głosowało.
(Senator Bogdan Klich: Przeciwko było 9.)
Przeciwko było 9 senatorów, 13 – za. Tak? 

Głosowało łącznie 22 senatorów. (Głosowanie nr 21)
(Senator Stanisław Karczewski: To możecie się 

państwo cieszyć.)
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, czy w trakcie okresu spra-

wozdawczego wobec Krajowej Rady Sądownictwa 
lub na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa 
były kierowane jakieś uwagi ze strony, że tak po-
wiem, zwycięskiego modułu wyborczego rozumiane-
go jako posłowie, senatorowie oraz ministrowie? Czy 
przedstawiano jakieś propozycje? Czy te sprawy były 
rozstrzygane w trybie regulaminu Krajowej Rady 
Sądownictwa?

Drugie pytanie. Czy już wówczas padały propo-
zycje zmian dotyczących ustaw rządzących Krajową 
Radą Sądownictwa?

I trzecie. Czy z pozycji przewodniczącego 
Krajowej Rady Sądownictwa uważa pan, oczywi-
ście na podstawie analizy minionego okresu, okresu 
do 2016 r., że sytuacja wymaga radykalnych zmian 
w funkcjonowaniu sądownictwa?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, ja jeszcze wrócę do tych 

etatów nieobsadzonych i etatów sędziowskich, któ-

W związku z tym z tego powodu będę bardzo pre-
cyzyjnie przestrzegał Regulaminu Senatu i bardzo 
proszę wszystkich, żeby się do niego również dosto-
sowali. (Oklaski)

Pan senator Rulewski, bardzo proszę. Minuta.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku, składam wniosek formalny o za-

rządzenie 10-minutowej przerwy z powodu huśtawki 
nastrojów. Oto przed chwilą słyszeliśmy brawa, ale 
wcześniej były zastrzeżenia do prowadzenia przez 
pana obrad i ja się w bardzo złej sytuacji znajduję. 
Boję się zadać pytanie, zatem proszę o natychmia-
stowe przegłosowanie 10-minutowej przerwy w ob-
radach…

(Senator Jan Filip Libicki: …dla poprawienia na-
stroju.)

…dla higieny psychicznej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, bardzo mi przykro, że ma pan 

kłopoty emocjonalne. Być może jeżeli pan wyjdzie 
z sali…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie mam problemów.)
Być może jeżeli pan wyjdzie z sali i trochę ochło-

nie, to one miną.
(Senator Jan Rulewski: Nie mogę wyjść, bo chcę 

zadać pytania.)
Jeżeli pan chce głosować nad tym wnioskiem 

o przerwę, to bardzo proszę.
Kto jest za wnioskiem…
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, tu jest karta, Panie Marszałku.
(Senator Stanisław Karczewski: Może mój głos 

będzie decydujący.)
…Pana senatora Rulewskiego o ogłoszenie 10-mi-

nutowej przerwy?
(Rozmowy na sali)
Zarządzam głosowanie.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego 

o ogłoszenie 10-minutowej przerwy?
(Głosy z sali: Nie działa!)
Czekamy na włączenie.
(Głosy z sali: Jest!)
(Głos z sali: Zadziałało.)
Kto jest przeciwko wnioskowi pana senatora 

Rulewskiego?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 22 senatorów. Nie było kworum. Jeżeli 

to kworum się pojawi, to będziemy nad tym wnio-
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(senator S. Rybicki) Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:

Jeżeli chodzi o problem wpływu nieobsadzonych 
etatów sędziowskich na sprawność postępowań, 
to wydaje mi się, że jest to chyba zależność dosyć 
oczywista. W Polsce wpływ spraw do sądów jest na 
poziomie 15 milionów rocznie, a więc na sędziego 
statystycznie przypada 1 tysiąc 500… to znaczy na 
etat sędziego przypada 1 tysiąc 500 spraw. A jeżeli 
któryś etat jest nieobsadzony, to oczywiście jest tych 
spraw dużo więcej. Ale tutaj ostatecznie problemem 
może nie jest nawet ta statystyka, która mówi o 10% 
nieobsadzonych etatów. Większym problemem jest to, 
że w niektórych sądach tych etatów nieobsadzonych 
jest dużo więcej niż 10%, a wtedy to już jest poważ-
ny problem. Mam taką informację, że np. w Sądzie 
Rejonowym w Gnieźnie, który nie jest sądem wiel-
kim, były 4 wolne etaty sędziowskie, one były prze-
znaczone przez ministerstwo dla asesorów, ale nie 
zgłosił się żaden kandydat, czyli do tej pory mamy 
taką sytuację, że ta obsada personalna w tym sądzie 
jest bardzo szczupła. I teraz ci sędziowie, którzy są 
w tym sądzie, oczywiście muszą przejąć sprawy pro-
wadzone wcześniej przez kolegów, co powoduje, że 
w niektórych sądach – a to dotyczy też takich dużych 
sądów jak np. sąd w Warszawie, gdzie sędziowie mają 
w referatach po tysiąc spraw i więcej… A więc łatwo 
sobie wyobrazić, jak może wyglądać praca sędziego 
w sytuacji, kiedy ma on tysiąc spraw do rozpoznania. 
I jeżeli nawet wyznacza on po kilkanaście spraw na 
wokandę, to łatwo przeliczyć, ile trzeba tych wokand, 
żeby w ogóle dana sprawa pierwszy raz została wy-
znaczona na wokandę. Z tych informacji, którymi 
dysponuję – a poprosiłem, żeby przeanalizować dane 
statystyczne za 2016 r. w kontekście sprawności po-
stepowania, i jesteśmy jak gdyby w trakcie tego – 
wynika, że nastąpił spadek sprawności postępowania 
w przypadku spraw gospodarczych. A to, gdyby to 
się potwierdziło, byłoby zjawiskiem szczególnie nie-
korzystnym.

Chciałbym tutaj podkreślić, że te problemy per-
sonalne w sądach, szczególnie w sądach pierwszej 
instancji, potęgują pewne zjawiska o charakterze 
obiektywnym, na które się nie ma specjalnie wpływu. 
No, sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość 
sędziów, którzy są powoływani do sądów rejonowych, 
to są obecnie kobiety, jest ich chyba 80%. I to są panie, 
które są w takim wieku, że dość często np. mają jesz-
cze dzieci, np. korzystają z urlopów macierzyńskich. 
I to jeszcze dodatkowo rodzi problemy, bo te etaty nie 
są wykazywane jako nieobsadzone, ale de facto one są 
nieobsadzone. Czyli ten problem znalezienia w jakiś 
sposób zastępstwa na te wolne etaty sędziowskie jest 
tym bardziej palący.

re są realizowane poprzez pracę w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Wiemy wszyscy, że Prawo 
i Sprawiedliwość szło do wyborów z postulatem 
przyspieszenia postępowań w sądach. Wiemy, że 
rząd, motywując wnoszenie projektów ustaw, które 
mają radykalnie zreformować wymiar sprawie-
dliwości, szczególnie Sąd Najwyższy i Krajową 
Radę Sądownictwa, powołuje się na konieczność 
reformy sądów, aby przyspieszyć postępowania, 
usprawnić je. Czy ta 1/10 z 10 tysięcy etatów, któ-
re nie są obsadzone – z winy czy z przyczyn le-
żących po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 
– miałaby wpływ na przyspieszenie postępowań, 
na lepszą pracę sądów, szczególnie rejonowych 
i okręgowych? Czy gdyby ten 1 tysiąc osób pra-
cował w sądownictwie i orzekał, to można by było 
mówić o radykalnym czy też poważnym wzroście 
liczby rozpatrywanych spraw?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Przewodniczący – zwracam się do pana 
sędziego Zawistowskiego – proszę wyjaśnić, 
ponieważ sprawa jest poważna, obserwowana, 
a zwłaszcza że na sali jest też młodzież, to chciał-
bym, żebyśmy dostali więcej informacji… Bo ja nie 
zauważyłem w regulaminie zapisu o tym, w jaki 
sposób wybiera się przewodniczącego Krajowej 
Rady Sądownictwa. Zwykle na jej czele stali wy-
bitni sędziowie i prawnicy. Wiemy, jak się wybiera 
innych członków, ale… Czy mógłby pan na to py-
tanie odpowiedzieć?

Drugie dotyczy pańskiego punktu widzenia – ale 
to jest związane ze sprawozdaniem. W moim pojęciu 
sędziowie na całym świecie są obywatelami o nie-
nagannej opinii i przeważnie dosyć długo sprawują 
swoje funkcje…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już, tylko zadam pytanie. Jak to wygląda, jeżeli 

idzie o wiek emerytalny sędziów w krajach, z których 
bierzemy przykład, takich jak Stany Zjednoczone czy 
Niemcy? Czy oni też mają…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo.)
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
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(przewodniczący D. Zawistowski) taką sytuację, że 2 parlamentarzystów z poprzedniej 
większości było na tyle niezadowolonych, że chciało 
zgłosić zdanie odrębne do uchwały Krajowej Rady 
Sądownictwa, czego procedura nie przewiduje. Tak 
więc można powiedzieć, że jest to chyba jakby dosyć 
naturalna sytuacja, że jeżeli jest projekt rządowy, któ-
ry jest oceniany negatywnie, to ta ocena negatywna 
nie wiąże się z opowiadaniem się po którejkolwiek 
stronie sceny politycznej. A niektórzy to, jak mi się 
wydaje, niestety tak odbierają i przez to pojawiają się 
zarzuty, że rada się angażuje politycznie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska z wnioskiem formalnym.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Marszałku, ja chciałabym za-

pytać… Jeżeli miałabym wniosek formalny, a nie 
możemy go w tej chwili przegłosować…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Możemy go prze-
głosować.)

Możemy go przegłosować, ale nie będzie skutecz-
ny… Czy to oznacza, że… Do kiedy takie wnioski, 
jak złożył pan senator Rulewski…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Aż pojawi się kwo-
rum.)

Panie Marszałku, ale to chyba też do pana należy 
dbanie o to, żeby można było prowadzić obrady przy 
kworum…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Możemy prowadzić 
obrady. Gołym okiem widać, że nie ma kworum, ale 
jak będzie, to będziemy mogli jeszcze raz głosować 
nad tymi wnioskami.)

To oznacza, że dopóki nie ma kworum, nie można 
zgłaszać wniosków formalnych, bo nie są…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Taka jest interpre-
tacja regulaminu… Nie. Można zgłaszać wnioski, 
możemy nad nimi głosować.)

Ale nie będą skuteczne… Ale to pozbawia opo-
zycję pewnych praw… czy w ogóle senatorów, nawet 
nie opozycji.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Absolutnie nie.)
Moim zdaniem tak.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Być może utrudnia 

opozycji obstrukcję i blokowanie obrad, ale nie po-
zbawia żadnych praw.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz W następnym punk-

cie może…)
Proszę?
(Senator Bogdan Borusewicz W następnym punk-

cie…)
W następnym punkcie? Dziękuję.

Jeżeli chodzi o problem wyboru przewodniczące-
go, to przewodniczącego, podobnie jak wiceprzewod-
niczących i członków prezydium, wybiera Krajowa 
Rada Sądownictwa w głosowaniu, czyli decyduje 
liczba uzyskanych głosów. Jeżeli jest więcej kandy-
datów na to stanowisko, no to jest wybierany ten, któ-
ry uzyskuje największą liczbę głosów. Zwyczajowo 
w jakiś sposób… Ostatnio sytuacja wyglądała tak, że 
przewodniczącymi Krajowej Rady Sądownictwa byli 
sędziowie albo Sądu Najwyższego, albo Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, tak przynajmniej było przez 
te ostatnie chyba ze 3, 4 kadencje.

Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to muszę po-
wiedzieć, że mam pewną trudność, dlatego że chyba 
nie do końca zrozumiałem, o co w tym pytaniu cho-
dziło. Rozumiem, że chodzi o jakieś wnioski, które 
były składane w oparciu o przepisy regulaminu funk-
cjonowania rady, dotyczące sposobu funkcjonowania 
rady. Ja niespecjalnie odnotowałem jakieś wnioski, 
które by wykraczały poza to, co rada zwykle robi. 
Można powiedzieć, że z formalnego punktu widzenia 
ja nie dostrzegam jakiejś specjalnej różnicy, nato-
miast jeżeli chodzi o atmosferę, to ona jest troszkę 
inna. To prawdopodobnie jest związane z zarzutami 
części członków Krajowej Rady Sądownictwa, że 
Krajowa Rada Sądownictwa zaangażowała się poli-
tycznie po stronie opozycji. Takie głosy kilkakrotnie 
padały z ust tak naprawdę właściwie jednego członka 
Krajowej Rady Sądownictwa i to dotyczyło przede 
wszystkim sytuacji związanych z oceną projektów 
dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
To był ten problem, który spowodował tego rodzaju 
zastrzeżenia. W pozostałych kwestiach ja żadnych 
specjalnych zmian nie dostrzegam. My się staramy, 
żeby wszystkie te stanowiska miały charakter mery-
toryczny i ograniczały się do oceny merytorycznej. 
No i wydaje mi się, że może w podejściu niektórych 
państwa z rady jest popełniany pewien taki błąd, że 
ich zdaniem krytyczna ocena projektu rządowego to 
jest opowiedzenie się po stronie opozycji. No, ja nigdy 
tak do tego nie podchodziłem i większość członków 
rady tak do tego nie podchodzi. Przypomnę, że my 
mamy ustawowy obowiązek dbania o niezależność 
władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów. Tak 
więc jeżeli, w ocenie rady, są proponowane takie 
rozwiązania ustawowe, które naruszają tę zasadę, 
to mamy obowiązek to zasygnalizować i nie moż-
na tego traktować jako opowiadania się po stronie 
opozycji. Bo z taką samą sytuacją mieliśmy do czy-
nienia wcześniej, kiedy przecież był inny skład rady. 
Kiedy poprzednia większość parlamentarna miała 
swoją większość w radzie i rząd był tej większości, 
to my też przedstawialiśmy krytyczne opinie doty-
czące tych projektów. No, przypominam sobie nawet 
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które są przeciągane te procedury? I czy w ogóle spo-
tkał się pan w 2016 r. z jakąkolwiek inicjatywą, która 
miałaby przyspieszyć procedury i dać Polakom prawo 
do szybszego, bezpieczniejszego… możliwość szyb-
szego wyrokowania przez wymiar sprawiedliwości? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. 
Czy nie sądzi pan, że niepowoływanie sę-

dziów, o których pytaliśmy tak gremialnie, wpisu-
je się w pewną strategię ministra sprawiedliwości? 
Niepowoływanie sędziów oznacza przewlekłość 
postępowań, ponieważ sędziowie są, jak pan mówi, 
obciążeni pracą, mają bardzo wiele spraw. Czy nie jest 
też tak, że za pieniądze spółek Skarbu Państwa pro-
wadzi się akcje bilbordowe, w których przekonuje się 
Polaków, że sądy są opieszałe, działają niesprawnie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Do rzeczy, proszę 
do rzeczy, Panie Senatorze.)

A jak wiemy… Akcja jest skuteczna, bo pierwszy 
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej został przeko-
nany, jak słyszeliśmy wczoraj podczas konferencji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Przepraszam, ale było jeszcze pytanie o wiek 

emerytalny w innych krajach, na które zapomnia-
łem odpowiedzieć. Oczywiście nie ma tutaj jednolitej 
regulacji, ale zwykle jest tak, że sędziów nie wysyła 
się specjalnie wcześnie na emeryturę, bo to jest nie-
efektywne. To jest akurat taki zawód, w którym wraz 
z wiekiem uzyskuje się doświadczenie i cały czas 
zdobywa wiedzę. No, można ich pewnie porównać 
z lekarzami – im dłużej ktoś jest specjalistą i się jakąś 
dziedziną zajmuje, tym więcej na ten temat wie. Tak 
więc raczej się zachęca… To są przecież rozwiąza-
nia powszechne w systemach emerytalnych, a chodzi 
o to, żeby utrzymywać ludzi jak najdłużej w stosunku 
pracy, a nie o to, żeby ich jak najszybciej z pracy 
wypychać. Takim sztandarowym przykładem w tym 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! 

Ponieważ tutaj są apele, żeby się trzymać roku 2016, 
będę się starał trzymać roku 2016. 

Pytanie moje jest następujące. My jako parlamen-
tarzyści spotykamy się z problemami dotyczącymi 
sądownictwa, z którymi przychodzą do nas wyborcy. 
Chcę powiedzieć, że zdecydowana większość tych 
problemów dotyczy przewlekłości postępowania. 
Chyba nigdy nie spotkałem się z tym, żeby osoby, 
które przychodzą, zarzucały brak niezawisłości, 
niezależności sądu itd., itd. Tymczasem jeśli chodzi 
o dyskusję, tak mnie się wydaje, i inicjatywy podej-
mowane w roku 2016 w tym zakresie, proporcje są 
odwrotne. To znaczy ja nie pamiętam, żeby w 2016 r. 
trwała dyskusja o tym, co zrobić, żeby postępowania 
przed sądami były mniej przewlekłe… Nie pamiętam 
takich inicjatyw, natomiast pamiętam duże dysku-
sje i podejmowane inicjatywy, które wywoływały 
dyskusję o tym, czy przypadkiem nie jest naruszana 
niezawisłość sędziów i niezależność sądów. 

Czy pan sędzia przewodniczący też odnosi takie 
wrażenie, że to wszystko, co się działo w 2016 r., nie 
dotyczyło prawie w ogóle kwestii przewlekłości po-
stępowań?

I pytanie drugie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

minęło 1,5 minuty, nie minuta, tylko 1,5 minuty.)
Dobrze. To drugie pytanie będzie następne w ko-

lejności. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Niestety senator Libicki z właściwą sobie inteli-

gencją właśnie mi rąbnął pytanie.
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy pan rezygnuje, 

Panie Senatorze?)
Nie, nie, Panie Marszalku, tej przyjemności panu 

nie zrobię. Niemniej zadam podobne pytanie. 
Czy w pana ocenie w roku 2016 minister sprawie-

dliwości zaproponował jakąkolwiek ustawę, jakiekol-
wiek rozwiązania, jakąś inicjatywę, które miałyby 
przede wszystkim zaradzić problemowi, o którym 
pan mówił, nieobsadzenia stanowisk, wakatów, przez 
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(przewodniczący D. Zawistowski) tego składu. Ławnicy już protestują, mówią, że oni 
nie chcą tak często przychodzić, bo to się wiąże… Oni 
przecież mają swoje obowiązki w zakładach pracy. 
Niektórzy pracują w prywatnych firmach i mówią, 
że ich pracodawcy nie chcą się na to zgadzać. Na 
taką 1 wokandę, kiedy będziemy mieli 8 ławników… 
Poza tym każdemu z nich trzeba będzie zapłacić 
dietę. Tak więc jest jeszcze pytanie, czy to jest ra-
cjonalne z punktu widzenia finansowania sądow-
nictwa. Tak że niektóre pomysły na pozór wydają 
się dobre, w praktyce rodzą pewne perturbacje. One 
chyba nie były do końca przemyślane, bo ta zasada 
stałego składu obowiązywała dotychczas w spra-
wach karnych, których jest zdecydowanie mniej, 
czyli w praktyce realizowanie tej zasady było dosyć 
proste. A jeżeli spraw cywilnych, gospodarczych, 
rodzinnych jest, powiedzmy, 10 razy więcej niż kar-
nych, to wprowadzenie tej samej zasady jest tutaj 
mocno wątpliwe.

Poza tymi dwoma rozwiązaniami dotychczas, 
moim zdaniem, nie było żadnych propozycji, które 
mogłyby cokolwiek poprawić. Przy tym twierdze-
nie, że teraz się wprowadza losowy przydział spraw, 
też jest pewnym twierdzeniem na wyrost, dlatego że 
dotychczas sprawy były przydzielane według kolej-
ności wpływu, czyli to też nie był system jakiegoś 
tam konkretnego przydziału spraw dla konkretnego 
sędziego, tylko też w pewien sposób system losowy, 
bo sprawa wpływała, była rejestrowana pod okre-
ślonym numerem i z podziału kompetencji sędziego 
wynikało, jaki on ma numer. Jak ma np. dziewiątkę 
na końcu, to dostawał taką sprawę. Czyli de facto to 
też był losowy przydział spraw, tylko inny trochę 
sposób losowego przydziału spraw. A więc tutaj tak 
naprawdę to nie stanowi żadnego przełomu.

Ale były takie propozycje, żeby zastanowić się 
np. nad kognicją sądów, nad usprawnieniem udziału 
biegłych w postępowaniach sądowych, nad uprosz-
czeniem systemu zwalniania od kosztów sądowych, 
nad odformalizowaniem pewnych wymogów doty-
czących postępowania sądowego, co by wymagało 
zmiany procedur sądowych. Bo praktycznie wszyscy 
praktycy… Jak się rozmawia z jakimś adwokatem 
czy radcą prawnym, to jedną z podstawowych kwe-
stii, które oni podnoszą, jest to, że procedury są zbyt 
sformalizowane. Ale można by było powiedzieć, że 
trudno będzie te postulaty zrealizować w takiej sy-
tuacji, kiedy jednym z pierwszych pociągnięć mi-
nistra sprawiedliwości było zlikwidowanie komisji 
kodyfikacyjnej, która m.in. zajmowała się pracami 
nad procedurami sądowymi, i wprowadzono, że tak 
powiem, totalne zmiany do procedury karnej. Mamy 
do czynienia z taką sytuacją, że obecnie obowiązują 
3 modele postępowania karnego w zależności od tego, 
kiedy sprawa się zaczęła, co na pewno też nie ułatwia 
funkcjonowania sądów.

zakresie są Stany Zjednoczone, gdzie, jak wiemy, 
sędziowie Sądu Najwyższego swój urząd sprawują 
dożywotnio. Tam zakłada się, że… To od decyzji, od 
oceny sędziego zależy, kiedy on zrezygnuje z pracy. 
Konstytucja amerykańska, jeżeli dobrze pamiętam, 
mówi, że sędzia może sprawować swój urząd, dopóki 
sprawuje go nienagannie. Tak że w ogóle nie ma takiej 
sztywnej granicy.

Jeżeli chodzi o problem przewlekłości postępowań, 
o to, czy w 2016 r. były jakieś propozycje… Szczerze 
mówiąc, były tylko zapowiedzi propozycji ogłaszane 
medialnie. Ja nie przypominam sobie żadnego projek-
tu, który miałby na celu poprawę sprawności postę-
powania. Była inicjatywa ministra sprawiedliwości 
z końca 2015 r. On się zwrócił do przedstawicieli sto-
warzyszeń sędziowskich, również do Krajowej Rady 
Sądownictwa, o zgłaszanie jakichś propozycji zmian, 
które usprawnią funkcjonowanie sądownictwa. Takie 
propozycje zostały zgłoszone, ale myśmy nigdy nie 
dostali żadnego sygnału, że one były kiedykolwiek 
brane pod uwagę. Pojawiały się medialne zapowiedzi, 
że dojdzie do reformy sądownictwa polegającej na 
spłaszczeniu struktury sądu. Przypominam, że teraz 
mamy strukturę 3-szczeblową, z tym że w konkret-
nych sprawach są oczywiście 2 instancje. Niektóre 
zapowiedzi zostały zrealizowane dopiero w tym roku, 
no bo zostały uchwalone zmiany. Te, które z założenia 
miałyby poprawić funkcjonowanie sądów, dotyczyły 
właściwie 2 kwestii: wprowadzenia losowego przy-
działu spraw oraz stałego składu orzekającego. No, 
mogę powiedzieć, że bardzo dyskusyjne jest to, czy 
to poprawi funkcjonowanie sądów, przede wszystkim 
dlatego, że system, który miał odpowiadać za przy-
dział spraw, nie działa. Wprowadzono przepis, że 
sprawy mają być losowane, a założenie było takie, że 
to będzie robił system teleinformatyczny. Do tej pory 
tego systemu nie ma. A wprowadzenie rozwiązania, 
że będzie stały skład, jest co do zasady postulatem 
trafnym, z tym że nie ma tutaj żadnego elastycznego 
narzędzia, które… Ja się obawiam, że to spowodu-
je tylko duże perturbacje. Trzeba sobie uświadomić 
fakt taki, że część składów sędziowskich to są skła-
dy mieszane – złożone z sędziów i ławników. Jeżeli 
utrzymamy zasadę, że zawsze ma być ten sam skład 
– dotyczyłoby to również tych ławników – w przy-
padku tej samej sprawy… Już mam informację, że 
to powoduje… Konieczność wyznaczania terminu 
rozprawy z udziałem tych samych osób powoduje, że 
wyznaczane terminy są o wiele późniejsze, niż byłoby 
to, że tak powiem, normalnie. W efekcie są sytuacje 
takie, że na jedną wokandę, na której jest 5 spraw, 
trzeba wezwać 8 ławników, no bo cały czas trzeba… 
No, to taki konkretny przykład. Proszę zauważyć, 
jakie to będzie powodowało perturbacje w doborze 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, mam pytanie dotyczące 

konsultacji i państwa udziału w opiniowaniu aktów 
prawa, zwłaszcza tych, które powinny państwa do-
tyczyć. Mówił pan, że niestety o niektórych projek-
tach dowiadujecie się państwo jedynie z mediów. 
Moje pytanie jest zatem takie. Być może w 2016 r. 
minister sprawiedliwości zaproponował w nowych 
regulacjach, które niebawem będziemy procedować, 
zmiany, które by państwa upodmiotowiły – prze-
praszam za to wyrażenie – w większym wymiarze. 
Wtedy obligatoryjnie mielibyście państwo możliwość 
konsultowania aktów już na etapie założeń, czego się 
pan domagał. Potem ewentualnie bralibyście udział 
w decydowaniu o ich ostatecznym kształcie i wysyłali 
swoje opinie. Jeżeli tak nie jest, to mam pytanie. 

Czy nie powinniście państwo złożyć propozycji 
do ministra sprawiedliwości, aby nie pomijał pań-
stwa wtedy, kiedy stanowi przepisy prawa kształtu-
jące nowy system sprawiedliwości w Polsce? Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o problem opiniowania aktów 

prawnych, które dotyczyły kwestii ustrojowych, 
czyli Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady 
Sądownictwa i pozycji ministra sprawiedliwości, to 
sytuacja wyglądała w ten sposób. Było kilka projektów 
dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj nie da 
się udzielić odpowiedzi, że każdy projekt był ocenia-
ny tak samo. Myśmy zwracali uwagę na kwestie, które 
były istotne z punktu widzenia roli Krajowej Rady 
Sądownictwa, czyli rozwiązania, które ograniczałoby 
niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Nie jestem 
w stanie odnieść się do szczegółów, bo to było jakiś 
czas temu, ale chciałbym wyraźnie zasygnalizować, 
że pierwsze projekty szły zdecydowanie dalej niż 
wersja, która została ostatecznie przyjęta przez usta-
wodawcę. Wiele uwag krytycznych, które dotyczyły 
pierwszych projektów, było chyba uzasadnionych, 
skoro zostały one uwzględnione przez ustawodawcę.

Jeżeli chodzi o problem, który jest dla nas zasad-
niczy, czyli problem połączenia funkcji ministra spra-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań. Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, jedną z najważniejszych 

kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa jest opi-
niowanie aktów normatywnych dotyczących sądow-
nictwa i sędziów. W tym roku sprawozdawczym, 
pomimo że obowiązek konsultacji był przestrzegany 
przez wnioskodawców, przez rząd i wszystkich tych, 
którzy składali projekty ustaw, powiedziałbym, śred-
nio albo bardzo wybiórczo, Krajowa Rada opiniowała 
projekty ustaw. 

Chciałbym zapytać pana przewodniczącego, 
jak rada zaopiniowała 2 fundamentalne z punktu 
widzenia ustroju państwa projekty ustaw, miano-
wicie o Trybunale Konstytucyjnym oraz o Sądzie 
Najwyższym, a wcześniej – ustawę, która łączyła 
funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawie-
dliwości. Jaka to była opinia i dlaczego taka właśnie? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, 15 sędziów stanowi więk-

szość wśród 25, tak jak pan powiedział, i oni są wy-
łaniani przez środowiska sędziowskie. No i mamy 
klarowną sytuację co do podziału władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Nie ma tu żadnej 
wątpliwości. 

Chciałbym spytać, czy są takie kraje europejskie, 
gdzie większość w podobnych organach, typu KRS, 
jest wybierana przez władzę ustawodawczą lub wy-
konawczą. Czy takie kraje w Europie są?

I może jeszcze przy okazji drugie pytanie. Panie 
Przewodniczący, ja tak obserwuję, szczególnie 
w służbach mundurowych, że bardzo dużo osób prze-
chodzi na wcześniejsze emerytury w wieku 50 lat. 
Emerytury nie są niskie, w związku z tym są to duże 
koszty budżetowe. 

Chciałbym zapytać, czy zaobserwowaliście może, 
jak mniej więcej wygląda liczba sędziów aktualnie 
orzekających w stosunku do liczby sędziów w sta-
nie spoczynku. Czy ten procent w ostatnich latach 
się zmienia? Czy on jest mniej więcej taki sam? Jak 
przewidujecie, czy on może się zmienić w pewnej 
perspektywie? Dziękuję.
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(przewodniczący D. Zawistowski) nowią oni w tej radzie większość. Jedynym znanym 
mi wyjątkiem od tej zasady jest Hiszpania, ale tutaj 
musimy uwzględnić 2 zasadnicze kwestie. Otóż jest 
to kraj o innej tradycji konstytucyjnej i rozwiązaniach 
konstytucyjnych, bo tam głową państwa jest król, co 
w pewien sposób rzutuje też na tradycje, i tam osta-
tecznie parlament wybiera sędziów do rady, wynika 
to przede wszystkim z konstytucji, ale mamy pewną 
gwarancję zrealizowania tej idei, o której tu wcześniej 
mówiłem, bo kandydatów na stanowiska sędziowskie 
wskazują wyłącznie sędziowie, w liczbie, zdaje się, 
2 lub 3 na 1 miejsce. Wprawdzie sędziowie wybie-
rani są do rady przez parlament, ale kandydaci są 
wskazywani wyłącznie przez sędziów. A więc to jest 
rozwiązanie, które w jakiś sposób gwarantuje wpływ 
środowiska sędziowskiego na obsadę sędziów w ra-
dzie sądownictwa.

Jeżeli chodzi o procent sędziów, którzy przecho-
dzą w stan spoczynku, i o to, czy mamy jakieś po-
równanie z okresem poprzednim, to takimi danym 
za 2016 r. jeszcze nie dysponujemy, ale wydaje się, że 
tych odejść jest nieco więcej. Mogę o tym powiedzieć 
na podstawie rozmów z niektórymi prezesami sądów 
apelacyjnych, którzy wyraźnie sygnalizowali, że ten 
problem się nasila. W pewnym stopniu potwierdzają 
to dane, o których wcześniej mówiłem. Z zawiado-
mienia ministra sprawiedliwości wynika, że w sądach 
apelacyjnych jest nieobsadzonych, zdaje się, 55 eta-
tów, a w stosunku do liczby sędziów tych sądów jest 
to stosunkowo dużo. I tak jak już wcześniej powie-
działem, nie jest wykluczone, że z uwagi na zmianę 
przepisów odejść w stan spoczynku będzie szczegól-
nie dużo właśnie w tym roku, i to z tą perspektywą 
do końca roku, a w przyszłym roku – z uwagi na 
obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku, ale to 
jest dopiero pewna perspektywa.

Czy co do konsultowania aktów prawnych były 
jakieś propozycje ze strony ministra sprawiedliwo-
ści? Nic mi o tym nie wiadomo. My, praktycznie 
rzecz biorąc, jeżeli chodzi o te opinie, bardzo często 
w samych opiniach podkreślamy, że zasadne byłoby 
np. zakreślenie dłuższego terminu na sporządzenie 
opinii, a więc w ten sposób też niejako sygnalizujemy 
ten problem.

Jeżeli chodzi o upodmiotowienie Krajowej Rady 
Sądownictwa, to nie odnotowałem takich działań. Jak 
już mówiłem, niektóre rady sądownictwa mają gene-
ralnie dużo większe kompetencje niż Krajowa Rada 
Sądownictwa, a u nas pojawiło się kilka aktów praw-
nych, które rolę Krajowej Rady Sądownictwa już zde-
cydowanie ograniczyły. Nie mówię tu o projektach, 
które może dzisiaj się pojawią, ale o takich przepisach, 
które tych kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa 
dotyczą i które już zostały uchwalone. Chodzi mi 
o ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Tutaj 

wiedliwości i prokuratora generalnego, to Krajowa 
Rada konsekwentnie stała na stanowisku, że to nie jest 
dobre rozwiązanie, bo nastąpi tu wyposażenie mini-
stra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w zbyt 
wiele uprawnień w sytuacji, kiedy na mocy ustawy 
powierzono mu również nadzór administracyjny nad 
sądami. Generalnie można by było powiedzieć, że 
po zmianach doszło nie tylko do połączenia funkcji 
prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, 
ale też wyposażenia prokuratora generalnego w okre-
ślone kompetencje procesowe. On może decydować 
o tym, że ma być wszczęte określone postępowanie 
lub wniesiony środek zaskarżenia, czyli praktycznie 
w konkretnej sprawie może podejmować takie czyn-
ności procesowe jak prokurator, a prokurator z uwagi 
na podległość musi realizować polecenia nadzorcze. 
Z tego punktu widzenia sytuacja, w której minister 
sprawiedliwości jest jednocześnie stroną w postępo-
waniu karnym i sprawuje nadzór administracyjny 
nad sądami, jest w naszej ocenie ustrojowo wadli-
wym rozwiązaniem. Przypomnę tutaj, że ta kwestia 
pojawiła się również na poziomie konstytucyjnym. 
Krajowa Rada Sądownictwa skierowała odpowiedni 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził wówczas, że trzeba od-
dzielić pełnienie funkcji nadzorczej w ramach ad-
ministracji nad sądami od możliwości wpływania 
na sposób prowadzenia postępowań. Ale mieliśmy 
wówczas do czynienia z inną sytuacją, bo proku-
rator generalny nie miał wtedy uprawnień proceso-
wych, które ma obecnie. I niezależnie od tego, że 
Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie opiniowała 
projekt, który dotyczył połączenia tych 2 funkcji, 
to po uchwaleniu tej ustawy złożyła do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjno-
ści tych rozwiązań. Z tym że ten wniosek nie został 
merytorycznie rozpoznany, dlatego że ostatecznie 
Krajowa Rada Sądownictwa wycofała ten wniosek 
z Trybunału Konstytucyjnego, po tym, jak doszło do 
zmiany wyznaczonego składu i w tym składzie poja-
wił się sędzia, co do którego Trybunał Konstytucyjny 
wcześniej orzekł, że nie został prawidłowo wybra-
ny. Tak że inicjatywa, którą podjęła Krajowa Rada 
Sądownictwa, czyli poddanie tych rozwiązań kontroli 
konstytucyjnej, zakończyła się w sposób formalny, 
nie było tu merytorycznego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego.

Jeżeli chodzi o problem systemu wyboru sędziów 
do rady, to już tu sygnalizowałem, że w Europie wła-
ściwie nie ma jednolitego modelu, ale wszędzie tam, 
gdzie rada funkcjonuje, a trzeba podkreślić, że nie 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej funkcjonują 
rady sądownictwa, zasada jest taka, że sędziów do tej 
rady wybierają sędziowie i, jak już powiedziałem, sta-
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(przewodniczący D. Zawistowski) siadają w niej przedstawiciele władzy sądowniczej, 
ustawodawczej i wykonawczej. 

Mam pytanie. Z ilu członków składa się Prezydium 
Krajowej Rady Sądownictwa? I czy w prezydium za-
siadają przedstawiciele władzy wykonawczej i usta-
wodawczej? To pierwsze pytanie.

Do drugiego pytania sprowokował mnie senator 
Libicki, który dotknął rzeczywiście ważnego pro-
blemu przewlekłości postępowań. Ale ja myślę, że 
Polacy skarżą się także czy nawet przede wszystkim 
nie na nierychliwą sprawiedliwość, ale na rychliwą 
niesprawiedliwość. Wiele skarg, które wpływa do 
Krajowej Rady Sądownictwa, niestety tego dotyczy, 
dotyczy samych sędziów, ich zachowania na sali roz-
praw. Mam pytanie właśnie odnośnie do tych skarg. 

Proszę powiedzieć: ilu skarżących zostało osobi-
ście wysłuchanych przez Krajową Radę Sądownictwa? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie 

związane z działalnością rzecznika prasowego KRS, 
pana sędziego Żurka. Z jednej strony pokazuje się 
publicznie w mediach oraz na manifestacjach ugru-
powań, które…

(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie ma nic wspól-
nego ze sprawozdaniem.)

(Głos z sali: Oczywiście, że ma.)
…Oraz na manifestacjach grup czy organizacji 

kontestujących obecny rząd, a z drugiej strony… 
Tamtą działalność nazwałbym występowaniem w roli 
harcownika, ale jest też działalność znacznie groź-
niejsza. Mianowicie wypowiada publicznie poglądy, 
według których jakoby nie należałoby uznawać…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, nie 

jesteśmy w temacie…)
Mianowicie wypowiada publicznie poglądy, we-

dług których jakoby nie należało uznawać wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, i wprost deklaruje, że 
nie będzie tych wyroków uznawał, tylko będzie sto-
sował bezpośrednio konstytucję. 

Pytanie jest takie: czy poglądy wyrażane przez 
pana rzecznika Żurka są także poglądami Krajowej 
Rady Sądownictwa, czy też wygłasza on swoje pry-
watne poglądy? I co w związku z tym? Jeśli jest taki 
konflikt, to czy państwo macie zamiar go jakoś roz-
wiązać? No bo jednak jest to rzecznik prasowy. Jeśli 
nie ma konfliktu, to nie ma problemu oczywiście.

nastąpiły takie zmiany, które ewidentnie ograniczają 
rolę Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominam, 
że w pierwotnym rozwiązaniu na stanowiska aseso-
rów miały być powoływane osoby wskazane przez 
Krajową Radę Sądownictwa w takim postępowaniu 
konkursowym, o którym wcześniej mówiłem w od-
niesieniu do sędziów, a miały być powoływane przez 
pana prezydenta. Wprowadzona zmiana polega na 
tym, że powołuje ich minister sprawiedliwości; na-
stąpiło zresztą ograniczenie kręgu osób, które tak 
naprawdę mogą być powołane. Właściwie to teraz 
przyjęto taki model, że absolwentów tej krakowskiej 
szkoły będzie się powoływało na stanowiska aseso-
rów. Krajowa Rada Sądownictwa ma prawo sprze-
ciwu od tej decyzji ministra, co z punktu widzenia 
ustrojowego jest moim zdaniem bardzo dyskusyjne. 
Jest też zapis, już obowiązujący, który np. ograni-
cza kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa co 
do funkcjonowania właśnie tej szkoły sądownictwa 
i prokuratury; ona w większym stopniu została pod-
porządkowana ministrowi sprawiedliwości. Taki dość 
czytelny przykład jest taki, że dotychczas Krajowa 
Rada Sądownictwa wskazywała 3 osoby do rady 
programowej, a teraz będzie wskazywała 1. Tak że 
trudno doszukiwać się w tych ostatnio przyjętych 
przepisach takich rozwiązań, które by wzmacniały 
kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa i jakoś 
w większym stopniu ją upodmiotowiły.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję.
To ja w takim razie dokończę to pytanie, przez 

które przekroczyłem czas poprzednim razem. 
Chciałbym zapytać o przewlekłość postępowań, 

to znaczy o to, czy Krajowa Rada Sądownictwa tym 
się zajmowała, czy rozmawialiście państwo na ten 
temat i jakie są ewentualne wnioski z tej rozmowy. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, dwa pytania. Ustrojodawca 

tak ukształtował Krajową Radę Sądownictwa, że za-
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Zajęliśmy stanowisko w tym zakresie, tylko że, jak 
już podkreślałem, nie mieliśmy żadnego sygnału ze 
strony ministra sprawiedliwości, że on chce nad tymi 
dokumentami dyskutować. Nigdy nikt z Krajowej 
Rady Sądownictwa nie otrzymał zaproszenia na ja-
kiekolwiek rozmowy w tym zakresie, a prace, które 
dotyczyły funkcjonowania sądownictwa, były raczej 
ukrywane przed opinią publiczną i przed Krajową 
Radą Sądownictwa. Jak były jakieś przecieki, to one 
miały charakter medialny. Jeżeli coś się ukazywało, 
to były to już gotowe projekty.

Jeżeli chodzi o kolejny… Aha, może jeszcze tu-
taj dodam, że niektóre inicjatywy Krajowej Radzie 
Sądownictwa się udały. Mówiliśmy tutaj o asesurze, 
a to właśnie też była, praktycznie rzecz biorąc, ini-
cjatywa Krajowej Rady Sądownictwa. Przy dobrej 
współpracy z parlamentarzystami w tym poprzednim 
składzie rady udało się ten projekt przedstawić dalej. 
On formalnie został zgłoszony, przypominam, jako 
projekt prezydencki, i to po kilku latach prac. On 
zresztą zakładał inny model asesury niż ten, który 
obecnie obowiązuje, ale o tym już również mówiłem.

Jeżeli chodzi o skład Prezydium Krajowej Rady 
Sądownictwa, to on jest wybierany tak samo, jak prze-
wodniczący i wiceprzewodniczący. Przypominam, że 
ja zostałem wybrany do prezydium w 2015 r., więc 
też nie byłem w tym składzie od początku. To od 
głosujących zależy, kogo oni do prezydium wybiorą. 
Obecnie w składzie prezydium nie ma ani przedsta-
wicieli prezydenta, ani parlamentarzystów. To raczej 
nie wynika ze złej woli, tylko z tego, że nie było do-
tychczas specjalnego zainteresowania parlamentarzy-
stów uczestniczeniem w posiedzeniach prezydium, 
które jest ciałem działającym na bieżąco. Możemy 
to porównać z zarządem w spółce. Rada jest taką, 
powiedzmy, radą nadzorczą. Tak więc chodzi o to, że 
udział w posiedzeniach prezydium wiąże się z pew-
nymi obowiązkami, tj. trzeba na bieżąco działać w ra-
dzie i podejmować wiele decyzji. No ale dotychczas 
nie było żadnego specjalnego zainteresowania tym. 
Ja w ogóle nie przypominam sobie takiej sytuacji, 
żeby kiedykolwiek kandydatura parlamentarzysty 
była zgłoszona w wyborach do prezydium. Nie wiem, 
czy pan senator ma jakąś inną refleksję, ale wydaje 
mi się, że takiego wniosku nigdy nie było, a jeżeli nie 
był zgłoszony, to nie miał szansy być uwzględniony.

Jeżeli chodzi o skargi na działalność rady i dzia-
łalność sądów, to tutaj można powiedzieć, że jest 
taka zasada: jeżeli skarga dotyczy działalności sądów, 
to jest przekazywana, według właściwości, preze-
sowi sądu, bo to nie jest ściśle kwestia działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa, my zaś mamy komisję 
skarg i wniosków, i do niej wpływa kilka tysięcy 
skarg w ciągu roku. No i mamy komisję do spraw 
wizytacji i lustracji. I działa to w ten sposób, że je-
żeli w ramach którejś ze skarg są bardzo poważne 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, minęła minuta.
(Senator Waldemar Sługocki: Wniosek formalny.)
Bardzo proszę, pan senator Sługocki.
(Senator Jerzy Fedorowicz: …Odpowiadać.)

Senator Waldemar Sługocki:
Przepraszam.
Panie Marszałku, chciałbym prosić o krótką prze-

rwę, żebyśmy mogli sprawdzić, czy w roku 2016 pan 
sędzia…

(Głos z sali: …Żurek.)
Wiem, że Żurek. Spokojnie.
…Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, za-

bierał głos w sprawie reformy wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce i czy komentował oburzenie opinii 
publicznej i pochody protestujące przeciwko zmianie 
systemu wymiaru sprawiedliwości. Bardzo proszę 
o przegłosowanie takiej przerwy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, proszę to sprawdzić w trakcie 

obrad. To nie jest poważny wniosek.
(Senator Waldemar Sługocki: Pan senator 

Czerwiński przede wszystkim powinien sprawdzić.)
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Jeżeli chodzi o przewlekłość postępowań sądo-

wych i o to, czy rada się w ogóle tym problemem 
zajmowała, to odpowiadam, że się zajmowała. 
Mówiłem już, że w 2015 r. była taka inicjatywa ze 
strony ministra sprawiedliwości, który wprost zapy-
tał, czy byśmy chcieli uczestniczyć w takich pracach 
i czy mamy jakieś propozycje. No i Krajowa Rada 
Sądownictwa powołała zespół, który opracował na-
sze stanowisko. Została podjęta uchwała, która jest 
powszechnie dostępna. Można do tej uchwały się-
gnąć, tam są te propozycje. Były również rozmowy 
prowadzone w kancelarii pana prezydenta, bo pan 
prezydent w pewnym momencie powiedział, że był-
by ewentualnie zainteresowany rozmowami na ten 
temat. Chciałbym jednak tutaj podkreślić, że w tym 
modelu, który został u nas przyjęty, Krajowa Rada 
Sądownictwa nie ma inicjatywy ustawodawczej, więc 
musielibyście znaleźć podmiot uprawniony do tego, 
żeby wprowadzić pod obrady parlamentu tego typu 
projekt dotyczący funkcjonowania wymiaru sprawie-
dliwości, w tym przypadku usprawniający jego funk-
cjonowanie. No więc takie prace myśmy zainicjowali. 
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(przewodniczący D. Zawistowski) wiemy, sędzia nie może też należeć do żadnej partii 
politycznej. Jednakże jako obywatel sędzia ma prawo 
do własnych przekonań, tego nie można mu zabronić.

Jeżeli chodzi o uznawanie orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, to ta kwestia jest oczywiście, 
z merytorycznego punktu widzenia, dyskusyjna, 
jest wiele wypowiedzi na ten temat. Wielu przedsta-
wicieli nauki uważa, że jeżeli w składzie Trybunału 
Konstytucyjnego zasiada osoba, która nie jest sędzią, 
to jest to podstawa do tego, żeby nie traktować danego 
orzeczenia jako wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Najdalej idący pogląd na ten temat jest taki, że mamy 
wówczas do czynienia z orzeczeniem nieistniejącym. 
Jeżeli zgodzimy się z tym, że takie orzeczenie nie ma 
charakteru orzeczenia istniejącego, to stwierdzenie, 
że nie będzie się go wykonywało, specjalnie nie dziwi. 
Z tym że, tak jak mówię, jest to kwestia dyskusyjna, 
bo nie ma tutaj pełnej jednolitości poglądów.

Jeżeli chodzi o problem teoretyczny dotyczący 
tego, czy sąd… Tutaj nie chodzi o to, że ktoś w ogóle 
nie będzie uznawał orzeczeń trybunału, tylko o to, 
czy sąd, orzekając, może powiedzieć, że nie zastosuje 
określonego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
bo uznaje je za orzeczenie nieistniejące. To jest już 
kwestia indywidualnej oceny i może dotyczyć tylko 
sfery konkretnego orzekania w konkretnej sprawie. 
Jest to zawsze indywidualna decyzja sędziego.

Podobnie dyskusyjny jest problem – chociaż zde-
cydowana większość prawników uważa, że jest to 
możliwe – czy sąd, rozstrzygając konkretną sprawę, 
sam może dokonać oceny, czy określone przepisy, 
które ma zastosować, są zgodne z konstytucją, czy 
też nie, a więc czy może stosować konstytucję bez-
pośrednio. Wynikałoby to z takiej ogólnej zasady 
konstytucyjnej, że konstytucja jest źródłem prawa. 
Ale są też głosy, które mówią, że sądy nie mają takie-
go uprawnienia i w sytuacji, kiedy uważają, że dany 
przepis jest niekonstytucyjny, powinny skierować 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. To są kwe-
stie dyskusyjne. Trudno je tutaj przesądzić w sposób 
jednoznaczny, choć niektóre przypadki wydają się 
dosyć oczywiste.

Przypomnę tutaj wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu, który powiedział, że odmawia dopusz-
czenia dowodów w sprawie, które były zgromadzone 
w sposób nielegalny, mimo że obowiązujące obecnie 
przepisy k.p.k. dopuszczają taką możliwość. Sąd od-
wołał się wprost do konstytucji i powiedział, że w ra-
mach państwa prawa nie jest możliwa sytuacja, w któ-
rej sąd będzie opierał się na dowodach, które zostały 
zgromadzone sprzecznie z prawem. Tak jak mówię, 
kwestia tego, czy w tym konkretnym przypadku sąd 
miał rację, czy jej nie miał, to kwestia do oceny. Ale 
dziwi tu reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości, któ-
re w tym przypadku zagroziło sędziom wszczęciem 
postępowania dyscyplinarnego albo nawet karnego. 

zarzuty, bo zdarzają się takie sytuacje, to jest wte-
dy powoływany zespół, który bada daną sprawę np. 
w ramach wizytacji. Tak było w przypadku medialnej 
sprawy dotyczącej sądu rejonowego w Mińsku, gdy 
pojawiły się zarzuty, że to z powodu biedy rodzicom 
zostały odebrane dzieci. Tak więc sposób rozpozna-
wania skarg w dużym stopniu zależy od tego, co jest 
przedmiotem skargi.

Było też pytanie konkretne, czy wiem, ile osób 
było wysłuchiwanych w ramach takich postępowań 
skargowych. Nie jestem w stanie tego podać z pamię-
ci, trzeba by to było sprawdzić w danych, które mamy, 
dotyczących działalności tej wspomnianej komisji 
skarg i wniosków.

Teraz kwestia działalności rzecznika Krajowej 
Rady Sądownictwa i odpowiedź na pytanie, czy po-
glądy rzecznika są tożsame z poglądami rady. Otóż 
chciałbym powiedzieć, że nie zawsze – w wielu 
przypadkach pan sędzia Żurek wyraźnie mówi, że 
wyraża swoje stanowisko jako sędzia, a nie jako czło-
nek Krajowej Rady Sądownictwa. A więc te kwestie 
należy rozdzielić. Chociaż przyznaję, że w praktyce 
trudno rozdzielić taką wypowiedź, którą on uważa 
za wypowiedź sędziego, od wypowiedzi rzecznika 
prasowego rady. Ale ja uważam, że tutaj powinno de-
cydować kryterium przedmiotowe: wtedy, gdy on wy-
powiada się na temat działalności rady, a więc takich 
działań, które podejmuje rada, czyli gdy mówi np. 
o uchwałach podjętych przez radę, o stanowiskach, 
o ocenach, to wtedy działa jako rzecznik rady, a jeżeli 
zastrzega, że mówi coś jako sędzia, to trudno powie-
dzieć, że on działa wtedy w imieniu rady.

Czy sędzia, w tym przypadku rzecznik, może brać 
udział np. w manifestacjach? I jak należałoby to oce-
nić? Otóż trudno to powiedzieć generalnie, dlatego że 
trzeba byłoby się odnieść do konkretnych okoliczno-
ści i powiedzieć, jaka to była manifestacja, czego ona 
dotyczyła. Można powiedzieć, że ze standardów Rady 
Europy wynika, iż sędziowie jako obywatele mają 
prawo uczestniczyć w życiu publicznym i mają prawo 
wyrażać swoje poglądy. A więc jeżeli mamy do czy-
nienia z tego rodzaju sytuacją, że jest np. manifesta-
cja, w której kwestionuje się zgodność z konstytucją 
jakichś przyjętych rozwiązań, a to dotyczy jeszcze np. 
niezależności władzy sądowniczej, to wydaje mi się, 
że sędzia ma prawo brać udział w takiej manifestacji 
i w ten sposób wyrazić swoją ocenę.

Czy w konkretnie określonych przypadkach nie 
przekracza się tu jakichś granic dopuszczalnych? No, 
to jest właśnie kwestia takiej indywidualnej oceny, 
której należy dokonywać z punktu widzenia zasad 
etyki, które są określone w kodeksie etyki. My wy-
raźnie tu podkreślamy, że sędzia nie może się angażo-
wać politycznie po którejkolwiek stronie; zresztą, jak 
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(przewodniczący D. Zawistowski) które dotyczą sędziów. Panie Przewodniczący, proszę 
mi powiedzieć, czy w 2016 r. zdarzyły się sprawy, 
którymi zajmowała się Krajowa Rada Sądownictwa, 
dotyczące sędziów, których zaatakował… sędzi, którą 
zaatakował pan minister sprawiedliwości Jaki, nie-
będący prawnikiem? To się odbiło szerokim echem. 
Czy pani sędzia ma w takim przypadku prawo od-
wołać się do Krajowej Rady Sądownictwa i do komi-
sji, jeśli chodzi o tego rodzaju interwencję? Mówiąc 
szczerze, uważam, że polityk nie ma prawa w żaden 
sposób komentować wyroku sądowego. I tylko proszę 
odpowiedzieć, czy w takich sprawach… Czy takich 
spraw w 2016 r. było więcej? Bo opinia publiczna była 
jednak bardzo przejęta tymi dwoma zdarzeniami. 
Dotyczyło to też, o ile sobie przypominam, chyba że 
się mylę, sędziego Tulei.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
2 pytania. Po pierwsze, w 2016 r. wielokrotnie 

pojawiały się – jako, według mnie, takie przygo-
towania artyleryjskie do późniejszych zmian – za-
rzuty o skostnieniu, o zbytnim ukastowieniu stanu 
sędziowskiego. Tymczasem w olbrzymiej mierze 
wymiar sprawiedliwości opiera się na czynniku oby-
watelskim – na ławnikach. Nie pamiętam dokładnie, 
w jakim procencie. Może pan przewodniczący będzie 
wiedział. 

I pytanie: czy uważa pan, że ten udział czynnika 
społecznego w Polsce jest za mały? Wystarczający? 
Jaki on jest? To jest pierwsza sprawa. I 2 słowa ko-
mentarza. Czy kiedy jest taki procent czynnika spo-
łecznego, można mówić, że to jest kasta, jeżeli chodzi 
o wymiar sprawiedliwości?

Po drugie, jedną z pierwszych ustaw…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, minęła minuta. Może następnym 

razem.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący, mam pytanie dotyczące 

wieku emerytalnego. Sporo pan na ten temat mówił 
i to jest istotne. I w tym kontekście chciałbym zadać 
pytanie, ale także w kontekście wspomnianych nie-
doborów etatowych, niepowoływania sędziów przez 
ministra sprawiedliwości. 

To jest chyba bardziej bulwersujące niż to, że ktoś, 
orzekając w sprawie, powiedział, że zastosuje kon-
stytucję. Jeżeli sąd coś takiego robi i robi to wadliwie, 
to zawsze jest możliwość poddania tego wszystkie-
go kontroli instancyjnej. To może tyle, jeżeli chodzi 
o zadane pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań.
Pan senator Fedorowicz.
Będziemy teraz grupować po 5 pytań. Najpierw 

pan senator Fedorowicz, a później pan senator Pociej.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

może po 10 pytań…)
Możemy spróbować.
Bardzo proszę, pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie niestety mam do pana. Na pod-

stawie którego punktu regulaminu dopuścił pan pyta-
nie niemające zupełnie nic wspólnego z naszą debatą, 
czyli pytanie pana senatora Czerwińskiego? Jak pan 
mi na nie odpowie, to ja będę…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Już odpowiadam, Panie Senatorze. Zrobiłem bar-

dzo szybki research w Google i znalazłem setki wypo-
wiedzi pana sędziego Żurka z 2016 r. Są przynajmniej 
setki wyników w Google.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Wiedziałem, że pan wyjdzie na swoje.
(Senator Waldemar Sługocki: A czy dotyczyły one 

wymiaru sprawiedliwości?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Oczywiście. 

Dotyczyły reformy wymiaru sprawiedliwości, tak 
jak ta debata.)

Chcę panu powiedzieć, że na szczęście nasz prze-
wodniczący…

(Wicemarszałek Adam Bielan: To zresztą nie jest 
dziwne, bo pan sędzia jest rzecznikiem.)

Dobrze.
Panie Marszałku, ja już nie polemizuję. Zostańmy 

przy swoim.
Mam pytanie w związku ze sprawozdaniem. Nie 

znalazłem tego w sprawozdaniu, ale w informacjach 
o działalności Krajowej Rady, które mamy w interne-
cie, jest coś takiego jak sprawa związana z deliktami, 
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(senator W. Sługocki) czącą liczby sędziów w Polsce i toczących się spraw 
w ciągu jednego roku, czyli roku 2016? Jeśli pan 
sędzia nie pamięta, to może z 2015 r… Tak mniej 
więcej, nie chodzi mi o dokładne dane. Jak w związ-
ku z tym, Panie Sędzio, wyglądamy na tle innych 
krajów europejskich? Jak duża liczba osób, że tak 
powiem, obsługuje sędziów? Chodzi o to, że na 1 sę-
dziego przypada, nie wiem, np. 5 czy 6 osób, które 
pomagają mu w pracy, a w Unii Europejskiej to jest… 
Odpowiedź na to pytanie posłuży mi do zadania ko-
lejnego pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ulegnę naciskom pana senatora Czarnobaja 

i oddam głos panu przewodniczącemu po 5 pytaniach, 
a nie po 10.

(Senator Leszek Czarnobaj: Łaskawco kochany…)
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Dziękuję bardzo.
Problem tych tzw. ataków na sędziów i komento-

wania orzeczeń. Moim zdaniem trzeba tutaj wyraźnie 
oddzielić 2 kwestie. Każdy obywatel, również polityk, 
ma prawo komentować orzeczenie sądowe, które zo-
stało wydane. Może mu się to orzeczenie nie podobać 
i może taką ocenę wyrazić. Standard przewiduje, że 
nie powinno się tego robić w toku postępowania, bo 
to się uznaje za wywieranie pewnego nacisku na sąd. 
Po wydaniu orzeczenia… Każde wydane orzeczenie 
może być poddane krytyce, o czym także my jako 
sędziowie wyraźnie mówimy. Tu nie ma żadnych 
ograniczeń. Prosimy tylko o to, żeby była to krytyka 
merytoryczna, bo wówczas to jest rozmowa na innym 
poziomie. Jeżeli nie chodzi o krytykę merytorycz-
ną, jeżeli mówi się, że sędzia to jest syn np. jakiegoś 
tam działacza z poprzedniej epoki i dlatego wydaje 
wadliwe orzeczenia albo że ten sędzia angażuje się 
politycznie… Na takie słowa krytyki my reagujemy 
w inny sposób, bo to nie jest ta krytyka, o której tutaj 
mówimy. Takich przykładów było na pewno kilka. 
Ten sztandarowy to ta sprawa warszawska, w której 
pan poseł Jaki był stroną. Toczyło się to postępo-
wanie z jego udziałem i w toku tego postępowania 
on, delikatnie mówiąc, zarzucił nierzetelność pani 
sędzi, która to postępowanie prowadziła. Chodziło 
tak naprawdę o nieuwzględnienie jego wniosku, żeby 
pozew został odrzucony – poseł występował w cha-
rakterze pozwanego. W sytuacji, w której pani sędzia 
to orzeczenie wydała – przypominam, że ono pod-
lega zaskarżeniu w toku instancji, że jest możliwość 
kontroli instancyjnej takiego orzeczenia – powie-
dział, że postara się, żeby w stosunku do niej zostało 

Czy może Krajowa Rada Sądownictwa diagnozo-
wała sytuację i, nakładając na to jeszcze te przepisy 
prawa, które mamy… Czy wprowadzenie tego wieku 
emerytalnego, 60 lat dla pań i 65 lat dla mężczyzn, 
nie spowoduje w najbliższych latach bardzo dużego 
odpływu sędziów, przejścia w stan spoczynku? I jak 
to będzie wyglądało w odniesieniu do powoływa-
nia nowych sędziów? Czy nie istnieje zagrożenie dla 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? I czy nie 
jest to przypadkiem także swoisty zabieg polityczny, 
aby dokonać wymiany sędziów? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Przewodniczący, w 2016 r. Krajowa Rada 

Sądownictwa odbyła 20 posiedzeń. Jak policzyłem, 
trwały one około 60 dni. I tak się zastanawiam: jak 
to możliwe, że przez 60 dni minister sprawiedliwości, 
który jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, 
nie znalazł ani jednego dnia, aby się na tych posie-
dzeniach pojawić? 

Proszę powiedzieć: czy może państwo organi-
zujecie te posiedzenia w czasie, gdy minister jest 
zajęty jakimiś ważnymi sprawami, konferencjami 
medialnymi czy innymi wydarzeniami? I czy mi-
nister w jakiś sposób sugerował, jak organizować 
posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, by mógł 
w nich uczestniczyć, albo w jakiś sposób tłumaczył 
swoją nieobecność? I co pan osobiście sądzi o tych 
notorycznych nieobecnościach ministra Ziobry na 
posiedzeniach? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Sędzio…
Panie Marszałku, aż boję się zadać pytanie, pan 

dzisiaj taki groźny.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan przewodniczą-

cy jest groźny?)
Nie, nie, do pana to adresuję…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Zachęcam…)
Pan sędzia jest wyjątkowo łagodny.
Panie Sędzio, czy mógłby pan jeszcze raz, może 

bardziej szczegółowo, przybliżyć statystykę doty-
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(przewodniczący D. Zawistowski) przywrócić. Bo są takie badania, również między-
narodowe, które wyraźnie wskazują na to, że jeżeli 
w składzie sądu są ławnicy czy przysięgli – bo to jest 
kwestia różnych rozwiązań ustrojowych – to znacząco 
rośnie zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwo-
ści. I też podobne badania wskazują na to, że jeżeli 
ktoś osobiście zetknął się z działalnością sądów, to 
mimo wszystkich zastrzeżeń do sądów, które są, jego 
doświadczenia są dużo lepsze niż taka powszechna 
opinia o funkcjonowaniu sądów. Jeśli więc chodzi 
o to pytanie, to uważam, że udział ławników jest 
niedostateczny. My właśnie w jednej z tych swoich 
propozycji mówiliśmy o tym, że trzeba nad tym się 
zastanowić. Mieliśmy konferencję zorganizowaną 
w Krajowej Radzie Sądownictwa na temat właśnie 
udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawie-
dliwości. I też podtrzymujemy to, co teraz powszech-
nie już właściwie jest zgłaszane – o tym mówimy już 
od dawna – że trzeba by się zastanowić nad funkcją 
sędziego pokoju, a więc takiego sędziego, który bę-
dzie właśnie wybierany np. przez obywateli i będzie 
uprawniony do rozstrzygania jakichś drobniejszych 
spraw. To zarówno miałoby bardzo dobre skutki 
z punktu widzenia zaufania obywateli do wymiaru 
sprawiedliwości, jak i jednocześnie odciążyłoby sądy 
od rozpoznawania drobnych spraw. No bo jednym 
z takich podstawowych czynników, które decydują 
o tym, że terminy rozpoznawania spraw w Polsce nie 
są najlepsze, jest liczba spraw w ogóle, którymi sądy 
się zajmują. Jeden z takich podstawowych postulatów, 
którego realizacja poprawiłaby funkcjonowanie są-
downictwa, to właśnie zmiana kognicji sądów, a więc 
ograniczenie tak naprawdę tej kognicji, poszukiwa-
nie metod alternatywnego rozpoznawania sporów, 
czyli np. w ramach mediacji czy jakichś innych tego 
rodzaju instytucji i właśnie przez sędziów pokoju, 
którzy by mogli przejąć do rozpoznawania część tych 
drobniejszych spraw.

Czy, generalnie rzecz biorąc, zmiany, jeżeli cho-
dzi o wiek emerytalny sędziów, spowodują jakieś ne-
gatywne skutki? No, wydaje mi się, że przynajmniej 
w okresie przejściowym spowodują, dlatego że w wy-
miarze sprawiedliwości w Polsce sędziowie to przede 
wszystkim są kobiety. I jeżeli nastąpi zmiana przepi-
sów dotyczących stanu spoczynku i będą przechodziły 
w stan spoczynku kobiety, które mają 60 lat, to pro-
centowo to będzie duża część sędziów. I skoro nasze 
obecne doświadczenia są takie, że dość długo trwa 
ten etap do momentu ogłoszenia konkursu na wolne 
stanowisko sędziowskie, a później przeprowadzenie 
tego konkursu, przedstawianie kandydatury panu pre-
zydentowi… Zakładam więc, że niestety efekt tego 
będzie taki, że ta luka, jeżeli chodzi etaty w sądach, 
będzie prawdopodobnie jeszcze większa niż ta, z którą 
mamy dotychczas do czynienia. A to nie wróży dobrze, 
jeżeli chodzi o sprawność postępowania.

wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Ja sobie nie 
przypominam takiej sytuacji, żeby sędzia się zwrócił 
do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie jakichś 
działań, żeby go chronić. To była sprawa znana po-
wszechnie, medialnie i myśmy tę sprawę – nie tylko 
tę, ale ta jest wszystkim taka bardzo znana – badali 
jakby z urzędu. Muszę powiedzieć, że… Tu chodzi-
ło o sprawę cywilną, w przypadku której przebieg 
postępowania jest rejestrowany poprzez aparaturę 
audio i wideo. Mieliśmy posiedzenie Krajowej Rady 
Sądownictwa, na którym odtworzyliśmy przebieg 
tego postępowania. Ocena wszystkich była zgodna 
– pani sędzia się zachowywała wyjątkowo zgodnie 
z procedurą i bardzo uprzejmie wobec stron. Ta ocena 
pana ministra Jakiego w naszej ocenie nie znajdowała 
uzasadnienia, w związku z czym zwróciliśmy się 
do pana marszałka Sejmu, żeby ta kwestia została 
zbadana w kontekście tego, czy pan minister jako 
parlamentarzysta, zachowując się w ten sposób, nie 
przekroczył zasad etyki. Nie wiem, jaki jest finał 
tego postępowania. W każdym razie jest możliwość 
zapoznania się z przebiegiem tego postępowania są-
dowego, bo, jeszcze raz podkreślam, to wszystko jest 
utrwalone w systemie audio-wideo. To jest zresztą 
bardzo dobre rozwiązanie. Ja żałuję, że takiego me-
chanizmu nie ma w sprawach karnych, że on jest tylko 
w procedurze cywilnej. Wydaje mi się – tak obiek-
tywnie rzecz biorąc – że w postępowaniu karnym to 
by było bardziej przydatne. Z takiego praktycznego 
punktu widzenia jest problem tylko tego rodzaju, że 
niepotrzebnie, w mojej ocenie, potraktowano ten za-
pis audio-wideo jako dowód na przebieg postępowa-
nia. To bardzo utrudnia działanie i pełnomocnikom, 
i sądom drugiej instancji. Nastąpiła pewna korekta 
procedury i powrót do tradycyjnego protokołu, ale 
sam ten zapis audio-wideo jest bardzo istotny, dlatego 
że zawsze pozwala zweryfikować to, w jaki sposób 
sędzia np. traktuje strony, pełnomocników, to, czy to 
postępowanie przebiega zgodnie z przepisami.

Jeżeli chodzi o problem udziału ławników i to, 
czy on jest znaczący, to uważam, że nie. I uważam, 
że błędem było ograniczenie udziału ławników. On 
ma teraz charakter, można powiedzieć, właściwie 
szczątkowy, szczególnie jeżeli chodzi o procedurę 
cywilną. Ograniczenie liczby spraw, w których wystę-
pują ławnicy, było podyktowane takimi praktycznymi 
względami. Chodziło o to, żeby właśnie te sprawy 
toczyły się szybciej, bo wychodzono z takiego za-
łożenia, że jak będzie orzekał jednoosobowo sędzia 
zawodowy, to łatwiej będzie prowadzić postępowanie, 
szybciej będą wyznaczane np. terminy związane z od-
roczeniami. Ale wydaje mi się, że koszty społeczne 
tego są niedobre i trzeba byłoby się zastanowić nad 
tym, w których sprawach udział ławników należałoby 
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(przewodniczący D. Zawistowski) ści, to wydaje mi się, że jednak ma pewne znaczenie 
to, ile środków przeznacza się na funkcjonowanie 
sądownictwa, szczególnie na obsługę techniczną i ad-
ministracyjną sądów.

Czy były jakieś przeszkody, jeśli chodzi o uczest-
niczenie pana ministra w posiedzeniach Krajowej 
Rady Sądownictwa? No, nic mi na ten temat nie 
wiadomo. Nigdy Krajowa Rada Sądownictwa nie 
otrzymała np. takiego zawiadomienia, że pan mi-
nister chciałby przyjść na posiedzenie rady, a nie 
może i prosi, żeby przesunąć termin posiedzenia. 
Jeżeli chodzi o możliwość uczestniczenia, to jak już 
mówiłem, staramy się ją udostępnić. Już w tej chwi-
li jest np. plan posiedzeń rady na 2018 r., tak więc 
można sobie z dużym wyprzedzeniem zaplanować 
uczestnictwo w tych posiedzeniach. No, oczywiście 
są sprawy losowe, których się nie da z góry przewi-
dzieć, ale nie wydaje mi się, żeby były to przeszkody 
uniemożliwiające ministrowi przyjście chociaż raz na 
rok do rady. Przypominam, że minister sprawiedli-
wości jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa 
w związku z funkcją, ze sprawowanym urzędem. 
No, ja zawsze rozumiałem udział w pracach rady 
jako obowiązek. Jeżeli ktoś został do rady wybrany 
albo w radzie zasiada z racji sprawowanego urzędu… 
Uważam, że jego obowiązkiem jest w pracach tego 
organu uczestniczyć.

Jeżeli chodzi o tę statystykę europejską, to, tak 
jak już powiedziałem, nie jestem w stanie podać te-
raz żadnych konkretów poza danymi dotyczącymi 
nakładów finansowych, bo akurat tym się intereso-
wałem z uwagi na wypowiedzi, trzykrotne chyba, 
pana wicepremiera Morawieckiego, który podkreślał, 
że sądownictwo u nas jest szczególnie drogie, jeżeli 
chodzi o koszty jego funkcjonowania. Tak więc chcia-
łem to w jakiś sposób zweryfikować. Dokonałem tego 
na podstawie danych Eurostatu. Nie wiem, jakimi 
danymi dysponuje pan wiceminister… Przepraszam, 
pan wicepremier.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań.
Pan przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:

Pana marszałka chciałbym uspokoić – kancelaria 
jest przygotowana na to, że będziemy pracować nad 
tym punktem do godziny 16.00. Tak że mamy jeszcze 
trochę czasu, nie musimy się aż tak spieszyć.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, tak, tylko że 
mamy jeszcze 10 innych punktów.)

(Senator Leszek Czarnobaj: To na jutro, pojutrze.)

Jaki był rzeczywisty cel obniżenia wieku emery-
talnego, przechodzenia w stan spoczynku w przy-
padku kobiet? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, 
że wszystkie racjonalne względy wskazywałyby na 
to, że ten wiek powinien być raczej wydłużany niż 
skracany; taka jest też ogólnoświatowa tendencja. 
A więc jakieś zagrożenie etatowe z tego tytułu na 
pewno istnieje.

Czy my, jeżeli chodzi o statystyki europejskie, je-
steśmy oceniani źle, czy dobrze? Nie dysponuję na ten 
moment ścisłymi danymi, ale ogólnie mogę powie-
dzieć, że należymy do krajów, powiedzmy, średnich, 
jeżeli chodzi o statystyki europejskie. Wydaje mi się 
jednak, że pewną odpowiedzią na pytanie o to, dlacze-
go jesteśmy w środku stawki, a nie wyżej, są właśnie 
problemy związane z organizacją funkcjonowania 
sądów. Pan senator powiedział tutaj m.in. o obsłu-
dze sędziów. W wielu krajach jest tak, że sędziowie 
mają np. 2 asystentów do pomocy, a u nas sytuacja 
wygląda tak, że nawet w Sądzie Najwyższym nie 
ma tylu asystentów co sędziów, czyli mamy np. taką 
sytuację, że 1 asystent jest na 2 sędziów. Na pewno 
nie ułatwia to działania.

Jednak problem jest moim zdaniem znacznie szer-
szy, bo wiąże się w ogóle z poziomem nakładów na 
sądownictwo. Kilkakrotnie już słyszałem takie wy-
powiedzi, że sądownictwo w Polsce jest wyjątkowo 
drogie, że chyba wydajemy na sądownictwo w ogóle 
najwięcej w Europie. Gdyby ktoś z państwa był zain-
teresowany, to pokażę dane Eurostatu, którymi dys-
ponuję, a więc takimi obiektywnymi wskaźnikami. 
I one pokazują, że jest zupełnie inaczej. Jeśli dobrze 
pamiętam, ale mogę to zweryfikować, jeżeli to będzie 
potrzebne, to my na sądownictwo, łącznie ze Służbą 
Więzienną – a to też jest istotne, że w tym budżecie 
są nie tylko sądy, ale również Służba Więzienna – 
wydajemy około 2,5 miliarda euro rocznie. Holandia, 
która jest krajem od nas dużo mniejszym, wydaje 
ponad 4 miliardy, a Niemcy wydają około 13 miliar-
dów. Jeśli więc spojrzymy z tego punktu widzenia… 
No, twierdzenia, że nasze wydatki są szczególnie 
wysokie, nie wiem, skąd się biorą. A wydaje mi się, że 
będzie to jeszcze bardziej czytelne, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, ile nasz obywatel wydaje statystycznie na 
wymiar sprawiedliwości. Z danych Eurostatu wyni-
ka, że jest to około 60 euro na mieszkańca. Z kolei 
kraje skandynawskie i np. Irlandia, gdzie sprawność 
postępowania jest rzeczywiście największa, mają te 
wydatki na poziomie 500 euro albo więcej, czyli wi-
dać, że nakłady są de facto dziesięć razy większe 
niż u nas. To na pewno przynosi jakiś efekt, jeżeli 
chodzi o sprawność postępowań. Nas oczywiście jako 
państwa nie stać na wydatki na takim poziomie. Ale 
jeżeli oceniamy sprawność wymiaru sprawiedliwo-
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(senator B. Klich) decyzja rady związana jest ze zmianami w składach 
orzekających Trybunału Konstytucyjnego, które 
zarządziła prezes trybunału. Dalej – i tu uwaga – 
czytamy tak: na miejsce wybranych zgodnie z pra-
wem sędziów trybunału zostali wskazani sędziowie 
nazywani przez media dublerami. No, przyznam, 
że pierwszy raz słyszę o tym, żeby posługiwać się 
stwierdzeniami…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
1,5 minuty.)

Już dążę do konkluzji.
…Medialnymi do tego, aby podważać stan kon-

stytucyjny w państwie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
Sam fakt rozpatrywania tego…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo, 

Panie Senatorze…)
Tego państwo nie macie prawa robić. To jest jed-

no…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Trochę ad vocem zapytam, czy, Panie 

Przewodniczący, konstytucja nie jest najwyższym 
aktem prawnym i czy sędziowie, ślubując, nie ślubują 
również wierności konstytucji.

A pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy spra-
wozdania. Z niego wynika, że rada opiniowała 218 
projektów aktów normatywnych, w tym 58 rządo-
wych projektów ustaw i 62 parlamentarne, poselskie 
i senackie. To bardzo dużo. I chciałbym zapytać, czy 
taka duża liczba tych aktów prawnych nie wywołu-
je po stronie obywatela takiego poczucia… Chodzi 
o zaufanie obywatela do państwa i do stanowienia 
prawa przez państwo. Niektórzy publicyści nazywa-
ją to biegunką legislacyjną, a ona wywołuje u ludzi 
często przekonanie, że tu panuje chaos.

A po drugie, chciałbym zapytać o uzasadnienia 
projektowanych ustaw, a właściwie ich jakość mery-
toryczną, wartość merytoryczną. Na ile one zawierają 
analizy np. statystyczne czy naukowe pokazujące ko-
nieczność wprowadzanych zmian? Czy np. wskazują, 
jakie przepisy mogłyby być lepiej… gdzie orzecznic-
two mogłoby być lepiej realizowane i np. na podsta-
wie jakich nowych przepisów? Bo mam wrażenie, że 
projekty poselskie często są uzasadniane w sposób 
umiarkowany i mało…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
już półtorej minuty…)

…merytorycznie wartościowy, jeśli chodzi o pro-
ponowane zmiany. Dziękuję.

No tak, ale to już sobie zostawimy na jutro.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pytanie, czy tylko 

jutro…)
Panie Przewodniczący, mnie niezmiernie zaintere-

sował ten wątek, o którym pan wspomniał, to znaczy 
ta swoista zamiana miejsc między Polską a Ukrainą. 
Obserwuję to też w innych dziedzinach. Politycy 
w Kijowie pytają mnie: dlaczego Unia Europejska 
oczekuje od nas w ramach stowarzyszenia wprowa-
dzenia służby cywilnej, a wam pozwoliła rok temu 
zlikwidować służbę cywilną? Gdyby pan zechciał 
rozwinąć ten wątek… Pan powiedział, że Ukraińcy 
wprowadzają rozwiązania, które u nas były od 27 lat, 
a my idziemy w kierunku, od którego odchodzą 
Ukraińcy. Gdyby pan zechciał rozwinąć ten wątek… 
To jest fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o przesu-
wanie nas przez obecnie rządzących z Zachodu na 
Wschód.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Przewodniczący, ale chyba ocieramy się 

w tej chwili o temat polityki międzynarodowej, za-
granicznej Polski.

Pani Senator Sztark.
(Senator Bogdan Klich: Musiała wyjść…)
Musiała wyjść.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący! Przyznam, że troszeczkę zanie-
pokoiła mnie pana odpowiedź na pierwsze pytanie, 
które zadałem, bo uważam, że skoro KRS jest przede 
wszystkim od tego, żeby dbać o poziom sędziów, to 
należałoby zacząć od siebie i nie próbować wypowie-
dzi swojego rzecznika prasowego dzielić na wypo-
wiedzi prywatne i publiczne. I tak są one odbierane 
jako publiczne.

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski: O tym mówiłem, że to ciężko 
rozdzielić…)

Pewne światło na to mogą dać inne fakty… Ja 
będę się posługiwał faktami z roku 2016 r. Kwartalnik 
Krajowej Rady Sądownictwa nr 4, z grudnia 2016 r., 
artykuł „Bezpośrednie stosowanie konstytucji”. Czy 
to jest tylko dyskusja akademicka, czy także w pań-
stwa organie jest zachęta do tego, żeby sądy bezpo-
średnio stosowały konstytucję? Następnie… No, to 
podaję jako przykład kuriozum. Państwo wycofali-
ście, wprawdzie w roku 2017, wnioski z roku 2016, 
4 wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. W komu-
nikacie, który uzasadnia to wycofanie, czytamy tak: 
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zasady trójpodziału władz”. Tylko że państwo nie 
jesteście do tego upoważnieni, ponieważ trójpodział 
władz oczywiście w pewnym zakresie tak, ale nie 
tylko… tzn. nie w aż takim zakresie, jaki sobie uzur-
pujecie. Trójpodział władz obejmują zasady ogólne 
konstytucji, jeden z pierwszych artykułów. Państwo 
zaś… Ten art. 4 mówi wyraźnie: „Rada przedstawia 
Sejmowi, Senatowi, prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej – itd. – informację z rocznej działalności rady 
oraz postulaty dotyczące aktualnych problemów i po-
trzeb wymiaru sprawiedliwości”. Potrzeby i problemy 
wymiaru sprawiedliwości, nie trójpodział władz, bo 
to jest znacznie bardziej ogólne. Państwo włączyliście 
się w dyskusję polityczną, niestety, po jednej ze stron, 
prowadzicie ją i walczycie, przepraszam, no…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
proszę zadać pytanie.)

A to nie o to chodzi. Państwo jesteście – prze-
praszam – od niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów. Tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Znak zapytania na końcu?
Nie ma więcej zgłoszeń.
Czy możemy zamknąć listę? Czy możemy przy-

jąć, że zamykamy listę i po udzieleniu odpowiedzi 
przejdziemy do dyskusji?

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:

Jeżeli chodzi o problem związany z bezpośrednim 
stosowaniem konstytucji i z tym, czy rada w jakiś 
sposób zachęcała do bezpośredniego stosowania 
konstytucji, to nie było takiego oficjalnego stano-
wiska rady. Jak pan senator powiedział, był artykuł 
w kwartalniku rady, więc ja bym tego nie traktował 
jako stanowiska rady. Ale była na ten temat konferen-
cja naukowa w Katowicach i tam właściwie wszyscy 
konstytucjonaliści mówili, że to nie jest problem, czy 
można, tylko że sąd musi bezpośrednio stosować kon-
stytucję, bo to wynika wprost z samej konstytucji. 
Padło tutaj pytanie o to, jaka jest treść przysięgi sę-
dziowskiej. Sędziowie właśnie przyrzekają, że będą 
przestrzegać konstytucji i ustaw, a więc tutaj to jest 
jak najbardziej zgodne z przysięgą sędziowską.

Dalej. Jeżeli chodzi o wycofanie wniosków 
z Trybunału Konstytucyjnego, to podkreślam, że tu-
taj rada sama nie dokonała oceny, czy ci sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego, którzy w tej opinii… tzn. 
tak populistycznie czy popularnie są nazywani duble-
rami, byli prawidłowo wybrani, czy też nie. O tym 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Ambrozik… Nie widzę go… wyszedł.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Sędzio! Po odpowiedzi 

odnoszącej się do statystyk mam następujące pytanie. 
Czy w 2016 r. na forum KRS odbywały się z udzia-

łem organów wykonawczych i ustawodawczych ja-
kiekolwiek dyskusje merytoryczne zmierzające do 
odpowiedzi na pytania dotyczące ilości administra-
cji i obsługi, nakładów, skrócenia okresu orzekania 
itd.? Czy toczyły się w 2016 r. jakiekolwiek dyskusje 
z inicjatywy – jak wiemy, KRS nie ma inicjatywy 
ustawodawczej – organu uchwałodawczego lub usta-
wodawczego? Krótko mówiąc, czy mówiono: poroz-
mawiajmy o tym, co należy zrobić, aby ten proces 
usprawnić, a nie tylko wymienić KRS na swoich?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia…)

Jeszcze jedno pytanie. Bo mam dwa.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Jeszcze jedno pytanie w takim razie, Panie 

Marszałku.
Panie Sędzio, czy pan sędzia mógłby troszeczkę 

więcej powiedzieć – bo to jest bardzo ciekawy przy-
padek, ja nie jestem prawnikiem, ale bardzo ciekawie 
zabrzmiał on w pana ustach – o tym, że mianowicie 
Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z inicjatywą 
czy informacją, czy naciskiem na sędziów, że jeżeli 
będą bezpośrednio stosować konstytucję, może na-
wet dojść do procesów sądowych? Tak zabrzmiała – 
w skrócie – wypowiedź pana sędziego. Czy można by 
było więcej na ten temat usłyszeć od pana sędziego?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący! Kontynuując myśl, być może zbyt 
długą i rozciągłą, i jakby reasumując, powiem, że pań-
stwo się ustawiliście jako rada, jako całość – mówię 
już nie tylko o rzeczniku – po jednej stronie konfliktu. 
I być może to wynika także ze sposobu myślenia, 
który jest zawarty w tym sprawozdaniu. Ja zacytu-
ję jedno zdanie, ze strony 117: „na podstawie art. 4 
ustawy o KRS rada postuluje do organów władzy 
ustawodawczej oraz wykonawczej o poszanowanie 
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(przewodniczący D. Zawistowski) tego zamierzonego modelu. Tymczasem mamy tutaj 
zupełną dowolność, bo jeśli chodzi o ostatnie zmiany, 
to przypominam, że był minister, który powiedział, że 
trzeba likwidować małe sądy, a później jego następca 
te sądy przywracał. Jakie były z tym perturbacje, 
wszyscy doskonale wiemy. A więc wydaje mi się, 
że tutaj nie trzeba się z pewnymi rzeczami śpieszyć. 
Trzeba się nad czymś dogłębnie zastanowić, wypra-
cować jakiś model, a później go jakoś konsekwentnie 
realizować, z pewnymi korektami, które są potrzeb-
ne. I tutaj ten przykład z wprowadzeniem losowego 
przydziału spraw, o którym mówiłem. Powiedzmy, że 
to jest dobry pomysł, ale czy to nie powinno funkcjo-
nować tak, że najpierw sprawdza się, czy ten system 
działa, a dopiero później wprowadza przepis, który 
mówi, że w oparciu o ten system będą przydzielane 
sprawy? Tymczasem przepis obowiązuje już kilka 
miesięcy i mamy zapowiedź, że być może w styczniu 
ten system zacznie działać. A więc wydaje się, że ta-
kie działania nie są zbyt rozsądne. Tutaj trzeba więcej 
planowania i dyskusji, zanim na jakieś rozwiązanie 
się zdecydujemy.

Jeżeli chodzi o dyskusję na temat… Nie wiem, 
czy sobie to dokładnie zapisałem. Czy z inicjatywy 
władzy toczyły się jakieś debaty w Krajowej Radzie 
Sądownictwa? Powiedziałem ogólnie „władzy”, bo 
mam na myśli albo parlament, albo pana prezydenta. 
Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to nie 
było żadnej takiej inicjatywy i nie było też żadnego 
odzewu na propozycje, które myśmy na piśmie do 
Ministerstwa Sprawiedliwości skierowali, natomiast 
były pewne prace czy spotkania w kancelarii pana 
prezydenta. Bo, jak już mówiłem, pan prezydent po-
wiedział, że jest ewentualnie zainteresowany takimi 
rozwiązaniami, które przede wszystkim ułatwią oby-
watelom dostęp do sądów. Z tym że to nie przybrało 
żadnego konkretnego kształtu, nie ma żadnego pro-
jektu do tej pory.

Jeżeli chodzi o wypowiedź na temat orzeczenia 
sądu, który powiedział, że odmawia zastosowania 
w sprawie dowodów, które zostały zebrane niele-
galnie – tu chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu – to była na to reakcja jednego z wicemi-
nistrów. Ja nie jestem w stanie jej dokładnie przyto-
czyć, co do słowa, ale sens wypowiedzi był wyraźnie 
taki, że jeżeli sądy odważą się stosować bezpośrednio 
konstytucję – w tym przypadku chodziło o ten wro-
cławski sąd – to konsekwencje mogą być nie tylko 
dyscyplinarne, ale również karne.

Jeżeli chodzi o zarzut, że Krajowa Rada 
Sądownictwa zajęła jakąś pozycję i tej pozycji broni, 
opowiada się po jednej stronie i postuluje respektowa-
nie zasady trójpodziału władzy, to wydaje mi się, że 
tutaj jest też pewne nieporozumienie, bo trójpodział 
władzy to jest jeden z fundamentów państwa prawa 
i z zasady trójpodziału władzy, wyrażonej w art. 10 

rozstrzygał Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego mają charakter osta-
teczny i są dla wszystkich wiążące, więc są wiążące 
również dla Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli był 
wyrok trybunału, z którego wynikało, że określony 
sędzia nie został prawidłowo wybrany, no to trudno 
jest nad tym dyskutować, no bo nikt tego orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego przecież nie uchylił. 
Więc to nie jest ocena rady, że to były osoby nieprawi-
dłowo powołane, tylko kwestia orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Część z orzeczeń nie została opu-
blikowana, ale też przeważa taki pogląd, że nieopu-
blikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
nie oznacza, że tego orzeczenia nie ma. To była jakby 
konsekwencja wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
a nie własnej oceny Krajowej Rady Sądownictwa. 
Krajowa Rada Sądownictwa nie ma uprawnień do 
tego, żeby rozstrzygać o tym, czy jakiś przepis jest 
zgodny z konstytucją lub nie, ma tylko możliwość 
zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o zba-
danie konstytucyjności określonych przepisów. Nie 
ma takiej pozycji jak sąd, który rozpoznaje sprawę. 
Ja akurat zgadzam się z poglądem, że jeżeli sąd roz-
poznaje sprawę, to w tej indywidualnej sprawie może 
uznać, że przepis, który ma zastosować, jest niekon-
stytucyjny i może odmówić jego zastosowania.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące ilości opinii i ilo-
ści związanych z tym projektów, i tego, czy to nie jest 
inflacja prawa, no to generalnie rzecz biorąc, wydaje 
się, że ilość tych projektów rzeczywiście jest chyba 
zbyt duża, a jakość proponowanych rozwiązań nie jest 
na najwyższym poziomie. Tutaj mówiliśmy, że ustawa 
o Trybunale Konstytucyjnym była chyba rozpoznawa-
na przez parlament, jeżeli dobrze pamiętam, 5 razy. 
A więc rzeczywiście jest to problem, nad którym 
trzeba by się zastanowić. Nam brakuje chyba takiej 
pewnej pragmatyczności, która jest, o ile wiem, np. 
w Wielkiej Brytanii, gdzie królowej przedstawia się 
chyba z 2-letnim wyprzedzeniem projekt prac w par-
lamencie i z odpowiednim wyprzedzeniem planuje 
się, czym parlament się będzie zajmował. Niestety 
do wypracowania takiego modelu jeszcze wiele nam 
brakuje. A jeżeli mamy do czynienia z taką sytu-
acją, że co chwilę się coś zmienia, no to rzeczywiście 
jest to poważny problem. Ustawa o ustroju sądów 
powszechnych była zmieniana już ponad 100 razy. 
A więc mamy do czynienia rzeczywiście – tak można 
powiedzieć – ze zjawiskiem inflacji prawa, no bo każ-
dy minister sprawiedliwości miał zasadniczo odmien-
ny pogląd na to, jak sądy mają funkcjonować. A więc 
wydaje mi się, że tutaj potrzebna by była dyskusja na 
temat tego, jaki my chcemy stworzyć model wymiaru 
sprawiedliwości. Należy przesądzić, w jakim kierun-
ku zmierzamy, a później dostosowywać przepisy do 
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(przewodniczący D. Zawistowski) Izby także opinia publiczna dowie się o tym, jak 
wiele w ciągu ostatnich lat zrobiła Krajowa Rada 
Sądownictwa dla ugruntowania rządów prawa 
w Polsce.

Chciałbym bardzo podziękować panu przewod-
niczącemu i członkom Krajowej Rady Sądownictwa 
w ten dzień, który następuje po prezentacji przez 
prezydenta Dudę jego propozycji legislacyjnych, no, 
podważających rolę Krajowej Rady Sądownictwa 
w naszym systemie prawnym, a tym samym podwa-
żających zasadę państwa prawa w Polsce. Krajowa 
Rada Sądownictwa w ocenie mojej i wielu moich ko-
legów dobrze wywiązała się z tych obowiązków, które 
nałożyła na nią konstytucja. I chociaż od 1989 r., kiedy 
została powołana, były zmieniane jej kompetencje, 
to zawsze stała na straży niezależności sądownictwa 
i niezawisłości sędziów. Z tej roli wywiązała się do-
brze. Trzeba to dzisiaj powiedzieć, w momencie kiedy 
KRS jest tym filarem niezależności sądownictwa, któ-
re większość parlamentarna PiS, większość rządząca 
w Polsce próbuje podważyć. Zdemontowanie KRS 
idzie w tym samym kierunku, w którym wcześniej 
poszliście państwo, zmieniając ustawę o prokuratu-
rze, wprowadzając bardzo szerokie kompetencje dla 
prokuratora generalnego, likwidując autonomię pro-
kuratury względem władzy wykonawczej i władzy 
wykonawczej względem prokuratury, co było jednym 
z ważniejszych osiągnięć w dorobku ostatnich lat, 
i wyposażając prokuratora generalnego w kompeten-
cje nadzwyczajne. Podważenie roli KRS w systemie 
rządów prawa w Polsce idzie także w kierunku wpro-
wadzenia do polskiego systemu prawnego stosowną 
ustawą tzw. owoców z chorego drzewa, które z polską 
tradycją prawną nie mają nic wspólnego. Te zatrute 
owoce będą zatruwały polski system prawny i będą 
zatruwały także obiektywizm orzeczeń sądowych.

Propozycje wywrócenia dotychczasowego syste-
mu rządów prawa w Polsce to także ustawa o ustroju 
sądów powszechnych, ta niezawetowana przez pana 
prezydenta, która jest wynikiem intencji politycznej 
i nie ma nic wspólnego z prezentowaną na zewnątrz 
troską o uzdrowienie sądownictwa. To nie o uzdro-
wienie sądownictwa chodzi, tylko o przejęcie kon-
troli nad sądownictwem. A zatem o zlikwidowanie 
tego, co jest dorobkiem całej cywilizacji demokra-
tycznego Zachodu – niezależności sądownictwa. 
I tak samo w zawetowanych przez pana prezyden-
ta ustawach, przygotowanych niby to przez Sejm, 
ale przecież wiemy, że z inspiracji rządu, chodziło 
o podważenie pozostałych filarów niezależności są-
downictwa.

Pan prezydent wtedy, kiedy wetował, postano-
wił zapalić Panu Bogu świeczkę, ale wczoraj zapalił 
diabłu ogarek, bo nie stanął na gruncie pryncypiów, 
nie stanął na gruncie zasad, tych zasad, które znamy 
od czasów Johna Locke’a i Monteskiusza i na któ-

konstytucji, wyprowadza się później dalsze konse-
kwencje, a więc to jest taki, powiedzmy, przepis matka 
dla przepisów, które są zamieszczone w konstytucji 
w rozdziale o sądach i trybunałach. Tam mamy roz-
winięcie tej idei, w art. 173, jeżeli dobrze pamiętam, że 
sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. 
Przepis konstytucji, art. 186, nakazuje Krajowej Radzie 
Sądownictwa stanie na straży niezależności władzy 
sądowniczej. A więc to stwierdzenie, że my postulu-
jemy, żeby projekty aktów prawnych, które dotyczą 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, uwzględ-
niały zasadę trójpodziału władzy, moim zdaniem, nie 
jest żadnym merytorycznym błędem. Tego rodzaju 
stwierdzenie nie powinno być odczytywane w ten 
sposób, że Krajowa Rada Sądownictwa, postulując 
przestrzeganie przepisów konstytucji, opowiada się 
po jakiejś politycznej stronie. Bo jeszcze raz podkre-
ślę, że w naszej ocenie my mamy obowiązek dbania 
o respektowanie przepisów konstytucji, które gwaran-
tują niezależność władzy sądowniczej, niezależnie od 
tego, jaka partia polityczna władzę aktualnie sprawuje. 
Gdyby ktoś z państwa miał możliwość czy chęć i prze-
analizował stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa 
z ostatnich 10 lat, to gwarantuję, że będą tam krytyczne 
oceny dotyczące projektów przedkładanych przez cały 
ten okres. My kierujemy się tym, czy projekt narusza 
przepisy konstytucyjne, o których mówimy, czy nie 
narusza. Jeżeli uważamy, że narusza, to takie stano-
wisko przedstawiamy. Tak się składa, że większość 
projektów dotyczących funkcjonowania wymiaru spra-
wiedliwości to są projekty rządowe, ale nie można 
z tego, jeszcze raz to powiem, wyprowadzać wniosku, 
że negatywna opinia o projekcie rządowym jest rów-
noznaczna z opowiedzeniem się przeciwko rządowi. 
To jest trochę nie do końca trafione stanowisko, to jest 
pewne uproszczenie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ponieważ seria pytań została wyczerpana, prze-

chodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Klicha jako 

pierwszego w dyskusji.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Sena-

torowie!
Dobrze, że ta rozmowa się odbyła. Wiemy znacz-

nie więcej i mam nadzieję, że za pośrednictwem tej 
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(senator B. Klich) o nią bić na sali sejmowej, tu, na sali senackiej, a być 
może także będą musieli ponownie demonstrować 
w obronie niezależności obywatele, którzy są przy-
wiązani do niezależnego sądownictwa i nie dadzą się 
wprowadzić w maliny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 

Przewodniczący!
Na początku mojej wypowiedzi chciałabym po-

dziękować za pracę w 2016 r., jak również w tym roku, 
za tę ciężką pracę KRS, ale też wszystkich sędziów 
w Polsce, i to w okresie, który był od czasów dawno 
minionych chyba najcięższym rokiem – czy już dwo-
ma latami – dla polskiego sądownictwa i polskiego 
wymiaru sprawiedliwości, bo był rokiem, w którym 
musieliście państwo stać na straży rudymentarnych 
wartości, i to się państwu, jak myślę, udawało. I za 
to chcę podziękować, bo było widać wokół pewnych 
wartości i Krajowej Rady Sądownictwa wspólnotę, 
i ze strony tej ogromnej części społeczeństwa, która 
wyszła na ulice, protestowała i wypowiadała się, i ze 
strony sporej części klasy politycznej. Bardzo za to 
dziękuję.

Jednocześnie składam na pana ręce wyrazy 
współczucia – bo inaczej tego nie można nazwać – 
w związku z tym, co się działo, zwłaszcza ostatnio. 
Mówię tu o kampanii bilbordowej, o niemającym do 
tej pory precedensu przykładzie szkalowania sądów, 
czyli jednego z filarów państwa, bo sądy są jednym 
z 3 filarów państwa, czyli o atakowaniu podstaw pań-
stwa kampanią bilbordową za pomocą działań rządu, 
kampanią nieprawdziwą, kłamliwą, złą, też w sensie 
merytorycznym, ale i kampanią, która… Zapewniam, 
że gdyby tego typu kampania była zastosowana wobec 
np. polityków lub posłów, to mielibyśmy natychmiast 
wnioski do prokuratury o to, żeby skazać autorów 
takiej kampanii za szkalowanie podstaw państwa. 
I z czymś takim mamy tu do czynienia. Ale nie od-
puścimy tego, będziemy o tym pamiętać. Myślę, że 
nie będzie to zapomniane nikomu, kto w tej chwili 
uczestniczy w dewastacji państwa prawa.

Pan marszałek Bielan, który poprzednio prowadził 
dyskusję, użył terminu „obstrukcja”, sugerując, że 
opozycja przedłuża debatę. A ja chciałabym powie-
dzieć, że my nigdy nie przedłużamy debat w błahych 
sprawach. My zadajemy pytania i protestujemy tylko 
w przypadku tych najważniejszych spraw. I tak się 
stało w tej kadencji Senatu, że ta najważniejsza sprawa 
to właśnie sądy, obrona wolności sądów. Nasze cele, 

rych opiera się cała cywilizacja demokratycznego 
Zachodu.

Pan prezydent, i owszem, zaproponował, aby po-
litycy w Sejmie wybierali sędziów, w tej wybieralnej 
części KRS, większością 3/5. Ale tak naprawdę zgo-
dził się ze swoim obozem politycznym, że polityka 
powinna dominować nad prawem, że to nie sędziowie 
powinni wybierać swoich przedstawicieli do KRS, 
tylko politycy powinni to robić.

W momencie, kiedy okazało się, że to rozwią-
zanie nie zostanie poparte w Sejmie, pan prezydent 
powiada: każdy poseł będzie miał 1 głos. Ale PiS 
odpowiada na to: a może Senat? Może Senat, więk-
szością 3/5 głosów? Bo PiS doskonale wie o tym, że 
w Senacie ma przewagę.

Tu, jak zauważył jeden z prawicowych publicy-
stów, pan redaktor Zaremba, chodzi o monopolizację 
władzy. O monopolizację władzy, a nie o żadne uzdro-
wienie wymiaru sprawiedliwości. I takie są wasze 
intencje. I chodzi – dlatego tak dopytywałem o tę za-
mianę miejsc pomiędzy Polską a Ukrainą – o wypro-
wadzenie Polski z systemu wartości demokratycznego 
Zachodu i przesunięcie nas na Wschód. I ta zamiana 
miejsc, kiedy Ukraina wprowadza rozwiązania, jak 
mówił przewodniczący KRS, które do tej pory były 
stosowane w Polsce – bo są stosowane w krajach de-
mokratycznego Zachodu – a my, rękami PiS, próbu-
jemy… a właściwie wy, swoimi rękami, w Sejmie, 
w Senacie, przez prezydenta próbujecie wprowadzić 
zasady, które nie mają nic wspólnego z tymi zasada-
mi, o których mówili już John Locke i Monteskiusz. 
To jest, że tak powiem kwintesencja. To jest sedno 
tej operacji, którą chcecie przeprowadzić. Ta operacja 
nazywa się przejęcie kontroli nad sądownictwem. Ta 
operacja nie jest żadną akcją uzdrawiania, ta opera-
cja jest akcją wymierzoną w podstawę demokracji, 
państwa prawa w Polsce.

Dlatego też złożyłem KRS-owi, na ręce pana prze-
wodniczącego, podziękowania. I mam nadzieję, że 
uda się tę pisowską operację przejmowania kontroli 
nad sądownictwem powstrzymać. Mam też nadzieję, 
że Krajowa Rada Sądownictwa po tych dramatycz-
nych chwilach, które wszyscy przeżywamy, będzie 
dalej służyła Polsce jako to narzędzie niezależnej 
kontroli, jako to narzędzie kontroli nad niezależnością 
sądownictwa sprawowaną wspólnie przez sędziów 
oraz przez tę część klasy politycznej, która w jej 
wyłanianiu do tej pory miała swój mniejszościowy 
udział. I mam nadzieje, że KRS będzie zwornikiem 
dla niezależności w Polsce niezależnego wymiaru 
sprawiedliwości. I tak jak w latach osiemdziesiątych 
walczyliśmy o niezależność, tak dzisiaj trzeba sobie 
powiedzieć, że ta niezależność jest dalej wyzwaniem, 
dalej to wyzwanie stoi przed nami i dalej musimy się 
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(senator B. Zdrojewska) two, wprowadzane są do tych ustaw, do sądownictwa, 
elementy wyraźnie osobiste. I to właśnie dotyczy spra-
wy krakowskiej, to dotyczy tej sprawy pana Jakiego, 
tej obrazy z powodu niezadowolenia z jakiejś decyzji 
sądu. Jest to niedopuszczalne, Szanowni Państwo, 
bo minister powinien się absolutnie od takich rzeczy 
odciąć. Nie powinien się wypowiadać w żadnej spra-
wie, która dotyczy jego rodziny albo też jego samego 
i spraw, które były w związku z tym procedowane. 
Nie można tak robić. To jest po prostu nie do przy-
jęcia na całym świecie. I jeżeli minister coś takiego 
robi, to my, senatorowie, powinniśmy to piętnować, 
powinniśmy zwracać na to uwagę. To znaczy ja się 
nigdy na to nie zgodzę, a państwo – nie wiem.

Chciałabym jeszcze powiedzieć o politycyzacji, 
tak bym to nazwała, bo był zarzut, że sędziowie za-
czynają się wypowiadać politycznie. Były tutaj zarzu-
ty wobec pana sędziego Żurka, notabene osoby, która 
została po prostu zaszczuta – inaczej tego nie można 
nazwać – przez media prawicowe. Szanowni Państwo, 
są takie momenty… Przecież sędziowie przez wiele lat 
wypowiadali się merytorycznie, prawie ich nie było 
widać w bycie politycznym. No, chyba coś się takiego 
stało, że ci sędziowie musieli wreszcie się odezwać. 
To społeczeństwo mówiło do nich „odezwijcie się”, to, 
które manifestowało na ulicach, ale też te wszystkie 
grupy, które uważały, że jest niedobrze. Samo śro-
dowisko naciskało na KRS, na Sąd Najwyższy, na 
różnego rodzaju stowarzyszenia adwokackie czy sto-
warzyszenia sędziów, żeby sądy stawały po stronie… 
żeby te organizacje stawały w obronie niezależności 
sądów. I kiedy sędzia Żurek na ten temat się wypo-
wiada, to moim zdaniem po prostu wykonuje swoją 
powinność, tak jak KRS wykonuje swoją powinność, 
broniąc niezależności sądów. I to tyle. 

Właściwie kończę bez puenty, ale myślę, że pu-
enta będzie lada moment, kiedy otrzymamy projekt 
nowej ustawy od pana prezydenta. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Kolejnym mówcą jest pan senator Czarnobaj. 
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewo-
dniczący!

Dołączam się do tych podziękowań. Składam na 
ręce pana sędziego Dariusza Zawistowskiego podzię-
kowania, bo wszyscy wiemy, niezależnie od tego, czy 
jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Platformy, 
jak się pracuje w sytuacji ciągłej zadymy. A państwo 
tę zadymę wywołujecie. Stąd też duże podziękowa-

cele tej strony sali, są identyczne jak cele Krajowej 
Rady Sądownictwa, chociaż świetnie rozumiemy, że 
żyjemy w zupełnie odrębnych światach. Zwróćmy 
uwagę na to, co napisał pan przewodniczący, a o czym 
my także mówiliśmy, czyli na tę dewastację sądów, 
która dokonała się w ciągu ostatnich 2 lat i nadal do-
konuje się na naszych oczach, bo podejmowane są ko-
lejne decyzje, o których mówił pan senator Klich. To 
wszystko powoduje, że stanęliśmy w takim miejscu, 
że dla niektórych jest to chyba ostatni moment do na-
wrócenia się na prostą drogę prawa i sprawiedliwości. 
Dla tych, którzy będą trwali w tym moim zdaniem 
błędnym stanowisku, później nie będzie szacunku. 
Tak bym powiedziała: nie będzie szacunku dla tych 
osób, które postępują z prawem polskim w sposób 
niegodny.

Chciałabym się odnieść do jeszcze jednej sprawy, 
która jest bulwersująca. Ona gdzieś tam przemknęła 
w naszych poprzednich dyskusjach, ale w tej chwili 
już wiemy, jak to wszystko zadziała. Już możemy coś 
o tym powiedzieć, bo pewne przepisy już funkcjonują 
i działają, jak chociażby ten dotyczący przechodzenia 
w stan spoczynku, na emeryturę. Jako kobieta muszę 
powiedzieć, jakie to jest niesprawiedliwe dla kobiet. 
To, że wprowadzono próg 60 i 65 lat, powoduje, że 
jest nawet gorzej niż w przypadku normalnej ustawy 
emerytalnej. Po co coś takiego? Nie wiem, dlaczego 
pan Patryk Jaki to robi. Nie wiem, może robi to, bo 
jest młodym człowiekiem i popełnia jeszcze błędy, 
bardzo wiele błędów. On nie szanuje dorobku zawo-
dowego tych osób, które mają ogromne doświadcze-
nie, a te właśnie osoby będą się z sądami żegnały, 
również z Sądem Najwyższym, bo to jest ta kwestia, 
którą pozostawi pan prezydent – niestety wszystko 
na to wskazuje. Tak że pozbawiamy się najbardziej 
doświadczonych sędziów. Co nam to przypomina? 
Muszę powiedzieć, że mnie to przypomina czasy 
stalinowskie, kiedy to nowa władza wkraczała do 
sądów, wkraczała do zakładów pracy i wyrzucała 
starych, doświadczonych majstrów, dyrektorów itd., 
a zamiast nich wsadzała swoich braci bolszewików. 
I to była taka sytuacja, kiedy osoby bez kompetencji 
i bez przygotowania kierowały dużymi jednostkami. 
I wiemy, jak to się skończyło. Jest to opisane w litera-
turze. Ja uważam, że jeżeli doprowadzimy do takiej 
sytuacji – a za chwilę wejdą w życie jedne z ostatnich 
ustaw dewastujących sądownictwo – to będziemy 
mogli powiedzieć, że bardzo to przypomina niektóre 
działania z czasów stalinowskich, tzn. taką wymianę 
kadr, z reguły niczym nieuzasadnioną, czasami tylko 
motywowaną osobistą zemstą.

I tutaj przechodzę do omawianej dzisiaj sprawy 
pana ministra Jakiego i działań pana ministra Ziobry, 
tzn. do ewidentnej prywaty. Jeśli chodzi o sądownic-



198
47. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2017 r.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku

(senator L. Czarnobaj) Myślę, że państwo je docenicie i zrozumiecie, a potem 
będziecie szerzyć wiedzę. Otóż pan profesor porów-
nuje to, co wy robicie w polskim sądownictwie… Pan 
profesor ma świetną wiadomość dla kibiców Legii: 
niestety to nie trener będzie wyznaczał sędziego, ale 
prezes klubu. I wy tego dokładnie chcecie. Chcecie, 
żeby sędziego, który ma być niezawisły, niezależ-
ny, wyznaczał prezes klubu i żeby prezes mówił mu 
jeszcze, jakie wyroki należy wydawać. To jest droga 
donikąd. To ani nie poprawi opinii Polaków o wymia-
rze sprawiedliwości, ani nie poprawi funkcjonalności 
systemu. Pytałem pana profesora, czy były jakieś ini-
cjatywy dotyczące tego, co zrobić, żeby coś zmienić, 
żeby zwiększyć nakłady i liczbę osób obsługujących 
sędziego itd. Taką statystykę pan sędzia podawał.

Żadna dyskusja się nie toczy, bo państwo idziecie 
prostą drogą. Zacytuję tutaj klasyka: postanawia się 
znieść istniejące dotąd organy sądowe, zastępując je 
sądami wyłonionymi na podstawie demokratycznych 
wyborów. Myślę, że część osób starszych wie, kto to 
powiedział. Powiedział to Włodzimierz Iljicz Lenin 
w 1917 r. Zobaczcie państwo: tyle lat minęło, a wciąż 
jest podobnie. Mówicie „zmienimy kadry i będzie 
okej”. To jest droga, którą idziecie. I to, że czołowi 
ideolodzy partyjni wcielają to w życie, jestem nawet 
w stanie zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozu-
mieć, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
przysięgali na konstytucję, kwestionują dzisiaj to, co 
dotyczy najważniejszego aktu prawnego w Polsce, 
czyli właśnie konstytucji. I jakież jest zdziwienie –
dopytywałem o to w debacie – że jeden z sądów chce 
wprost stosować konstytucję. Grozi mu się za to spra-
wami karnymi. Jeżeli to się wam podoba, to trzeba 
sobie zadać pytanie: quo vadis, Polskie Sądownictwo? 
My już to wiemy. Pan Ziobro, poseł, minister, proku-
rator krajowy miał być jeszcze tym, który dyryguje 
Sądem Najwyższym i KRS.

Czy taka Polska się państwu podoba? Nie macie te-
raz nic do powiedzenia, kochani senatorowie z Prawa 
i Sprawiedliwości. A co będzie mógł powiedzieć oby-
watel, który trafi na salę obrad, gdzie wyrok będzie 
wydany przez sąsiada z Prawa i Sprawiedliwości? 
Wiadomo, jaki będzie wyrok, jak ktoś nastąpi mu 
na odcisk.

Są jeszcze 2 elementy. Chodzi o to, co mówił pan 
sędzia w sprawozdaniu, o 3 modele funkcjonowania 
spraw. Jeden nie wszedł, a drugi… O jakim planowa-
niu my tutaj mówimy, o jakim poprawianiu systemu 
sądownictwa, skoro wszystko robi się na chybcika, 
bez głowy i bez pomysłu? Teraz pan prezydent za-
proponował, jak to się często komentuje w internecie, 
czwartą drogę odwoływania się. Będziemy się ciągle 
odwoływać od decyzji. Nastąpi kompletne wydłu-
żenie terminów i nie osiągniemy tego, na co Polacy 
czekają, a Polacy czekają na ewidentną poprawę funk-
cjonowania systemu i skrócenie procesów sądowych.

nia za to, że KRS jeszcze działa i walczy o resztki 
demokracji w Polsce.

Szanowni Państwo, mechanizm jest następują-
cy. Polskie społeczeństwo w sondażach wyraża się 
prosto: mamy wiele zastrzeżeń do wymiaru spra-
wiedliwości, mówiąc pokrótce. To co powinien zro-
bić z wymiarem sprawiedliwości każdy normalny 
człowiek, który wsłuchuje się w głos społeczeństwa? 
Są jakby 2 skrajne metody. Jedna jest taka: najlepiej 
wyrzucić tych, którzy są, i wstawić swoich, bo to 
jest gwarancja poprawy jakości sądownictwa. I jest 
druga metoda, o którą dzisiaj pytałem pana sędziego. 
Pokazywał, że polski wymiar sprawiedliwości nie jest 
w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o ocenę, 
ale też nie jest na końcu, tylko mniej więcej w środku 
peletonu – co nie znaczy, że nie należy go poprawiać. 
Otóż jednym z elementów naprawy są tu nakłady, 
o których mówił pan sędzia. Jeżeli u nas jest 60 euro 
w przeliczeniu na mieszkańca, a 500 euro w Irlandii, 
to oczywiście widać, że jesteśmy na innym poziomie 
rozwoju gospodarczego.

Ale na te pytania trzeba sobie odpowiadać, trze-
ba sobie odpowiadać na pytania dotyczące właśnie 
niezawisłości i niezależności. Jeżeli wszystkie usta-
wy, które przechodziły przez Wysoką Izbę, szły 
w kierunku totalnego wzmocnienia Ministerstwa 
Sprawiedliwości, to wprost zapytam koleżanki i ko-
legów z Prawa i Sprawiedliwości: czy chcielibyście 
państwo, aby w Polsce ministrem sprawiedliwości 
i prokuratorem generalnym, posłem, a do tego jesz-
cze kimś, kto proponuje wszystko, co jest związane 
z Krajową Radą, Sądem Najwyższym, był polityk 
Platformy Obywatelskiej? Ja bym nie chciał. A wy 
po prostu tak lekko teraz mówicie: okej! Pan mini-
ster Ziobro to jest taki facet, który będzie trzymał 
w ryzach i Sąd Najwyższy, i KRS, i sędziów… itd., 
itd. I was też. Chcę powiedzieć – nie wiem, czy pań-
stwo to wiecie – jaka jest statystyka po pierwszym 
roku naszego funkcjonowania w tej Polsce, w której 
wstaliśmy z kolan. Senat uchwalił największą, jed-
ną z największych… Chodzi o ilość prawa. Mamy 
chyba ponad 100 tysięcy kartek A4 nowego prawa. 
Wiemy, jak ono jest tworzone: w nocy w Sejmie, 
rano w Senacie i naprzód. Pan sędzia powiedział, że 
w Wielkiej Brytanii planuje się takie rzeczy 2 lata. Nie 
mówię już o tym, że w 2 minuty… Tam 2 lata się pla-
nuje, jakie ustawy w zakresie sądownictwa i innych 
dziedzin będą wchodziły pod obrady Wysokiej Izby.

Państwo chcecie doprowadzić do tego, żeby cały 
wymiar sprawiedliwości był podporządkowany po-
litykom. Bardzo spodobała mi się wypowiedź pana 
Marcina Matczaka, chyba profesora, który użył fanta-
stycznego porównania. Nie będziemy mówili tu o po-
równaniach z górnej półki. To było proste porównanie. 
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(senator L. Czarnobaj) jest głęboka i dobra reforma sądownictwa polskiego. 
Już w samym uzasadnieniu pan prezydent podkreśla 
2 podstawowe zjawiska, z którymi ta reforma pró-
buje się uporać. Przede wszystkim są to społeczne 
aspekty wymiaru sprawiedliwości, a więc to bardzo 
powszechne obecnie poczucie niesprawiedliwości, 
która dzieje się w polskich sądach. To nie są wbrew 
pozorom – wbrew temu, co pan senator Czarnobaj 
mówił – jakieś jednostkowe, demonizowane przez nas 
i wyolbrzymiane sprawy. Każdy parlamentarzysta na 
co dzień – parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości 
może nawet szczególnie – od lat spotyka się z ogrom-
ną skalą krzywdy w polskich sądach. I to jest ta 
krzywda, która woła o pomoc i tej pomocy znikąd 
nie otrzymuje, bo procedury są tak skonstruowane, 
że w żaden sposób jawnie niesprawiedliwych, a pra-
womocnych wyroków wzruszyć się nie da. I dlatego 
z nadzieją patrzę na te pomysły związane ze skargą 
nadzwyczajną. To był rzeczywiście pewien manka-
ment, pewien istotny brak naszych projektów. I tutaj 
pan prezydent wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom 
naszego elektoratu, nawiązując również do naszego 
programu.

A druga sfera zagadnień, które próbujemy ure-
gulować w tej reformie, również bardzo związana 
z ustrojem i z funkcjonowaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa, to rzeczywiste ukształtowanie takie-
go trójpodziału władzy, jaki przewiduje konstytu-
cja polska, bowiem przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
w Polsce tak to się jakoś dziwnie wszystko poukłada-
ło, że władza sądownicza z tego systemu trójpodziału 
władzy, gdzie władze mają się nawzajem kontrolować, 
hamować, pilnować, de facto wyszła na poziom ja-
kiejś superwładzy, ponad wszelką kontrolą społecz-
ną, polityczną, dyscyplinarną. Wszyscy wiemy, jak 
wyglądały te postępowania dyscyplinarne. Statystyki 
mówią same za siebie.

My naprawdę próbujemy przywrócić to do równo-
wagi, do równowagi, o jakiej mówi konstytucja. Nie 
może być tak, że w sferze państwa demokratycznego 
jest władza, która sama siebie kontroluje, sama siebie 
ocenia, sama siebie awansuje, wybiera, dyscyplinuje, 
rozgrzesza, karze itd. Pod wpływem tych reform nic 
się nie stanie z naczelnymi wartościami, jakimi mają 
się kierować sądy polskie, nic się nie stanie z nieza-
leżnością, z niezawisłością, z orzecznictwem sądów 
polskich. Wręcz przeciwnie, ma to podwyższyć, pod-
nieść wszystkie te standardy, tak aby ta podstawowa 
wartość – sprawiedliwość – była szerzej, lepiej i po-
wszechniej realizowana. To tylko tyle, a może aż tyle.

Ze zdziwieniem nieraz patrzę na ten ogromny opór 
środowiska sędziowskiego wobec nie tylko tych re-
form, ale wszelkich reform. Ze zdziwieniem wysłu-
chuję tu niejednokrotnie z ust przedstawicieli elit, śro-
dowiska sędziowskiego słów świadczących o pewnej 
arogancji, bucie, oderwaniu od spraw i życia zwykłe-

Proszę państwa, na koniec zacytuję jeszcze jed-
nego z komentatorów, który napisał, że panowie 
Kaczyński, Duda, Ziobro, Mularczyk i Piotrowicz 
to przecież z wykształcenia prawnicy, ale nikt nie 
ma tyle pogardy dla przestrzegania prawa jak wymie-
nione osoby. I zwracam się jeszcze raz do senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości: kochani, wstańcie z kolan, 
obudźcie się, nie idźcie prostą drogą do tego, aby pol-
skie sądy podporządkować politykom. Nawet jeśli są 
to najmądrzejsi politycy w Polsce, nie idźmy w tym 
kierunku. Zawsze się to źle kończyło i zobaczycie, 
że tym razem też się źle skończy. I dlatego też póki 
mamy czas na refleksję, musimy odpowiedzieć sobie 
na pytanie: quo vadis, Polsko? Nie idźmy taką drogą, 
żeby o wszystkim, co dotyczy problemów sądowych, 
łącznie z doborem sędziów i wszystkim, o czym mó-
wił pan sędzia, przewodniczący Zawistowski, decy-
dowali politycy. 

I dlatego jeszcze raz zwracam się do was: wstań-
cie państwo z kolan i zobaczcie, jak wygląda… jak 
powinna wyglądać prawdziwa demokracja według 
wzorców wielu, wielu państw, które również miały 
problemy z funkcjonowaniem sądownictwa, ale pora-
dziły sobie z nimi. A więc szukajmy tych rozwiązań. 
Już na koniec chcę powiedzieć tak: państwo, wyko-
rzystując opinię Polaków o polskich sądach, wyciąga-
cie 2, 3, 4 przypadki, do tego jeszcze nieprawdziwe, 
promujecie je w przestrzeni publicznej za pieniądze 
ze spółek Skarbu Państwa i dziwicie się, że Polacy 
protestują i będą protestować…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

…przeciwko takim oto metodom. Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na początku muszę powiedzieć, że trudno się 

nie zgodzić z panem senatorem Czarnobajem. 
Rzeczywiście, my, senatorowie Prawa i Sprawie-
dliwości, też byśmy nie chcieli, żeby ministrem spra-
wiedliwości, prokuratorem generalnym czy posłem 
był ktoś z Platformy Obywatelskiej.

Przechodzę do meritum. Szanowni Państwo, 
to sprawozdanie z działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa zbiega się z procesem reformy są-
downictwa. Wczoraj pan prezydent Andrzej Duda 
wniósł swoje projekty. Myślę, że cały czas możliwa 



200
47. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2017 r.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku

(senator M. Pęk) ustawodawczej i sądowniczej. Władza sądownicza 
nie jest jakąś trzecią władzą, jest jedną z 3 władz, 
tak samo ważną jak 2 pozostałe. Dziękując Krajowej 
Radzie Sądownictwa za trudną pracę w 2016 r., moż-
na pokusić się o stwierdzenie, z pełnym przekona-
niem, że Krajowa Rada dobrze wypełniła obowiązek 
wynikający z art. 186 Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej, czyli obowiązek stania na straży niezależ-
ności sądów i niezawisłości sędziów.

Spośród wielu kompetencji rady, we wcześniejszej 
części dzisiejszej debaty, w trakcie pytań, 3 obsza-
ry kompetencji… Problematyka była zdominowana 
przez sprawy związane z powoływaniem sędziów. 
I tutaj trzeba przypomnieć, trzeba wrócić do kwe-
stii nieobsadzania etatów wakujących w sądach, co 
przecież w znaczny sposób rzutuje na sprawność 
i szybkość postępowania w sądach, w szczególno-
ści rejonowych i okręgowych. To musi budzić wąt-
pliwości i pytania, dlaczego aż 1850 etatów nie jest 
obsadzonych. A przecież, jak sobie przypominamy, 
Prawo i Sprawiedliwość szło do kampanii wyborczej 
z postulatem usprawnienia pracy sądów, przyspiesze-
nia postępowań. No przecież te nieobsadzone etaty 
mogłyby właśnie tę sprawność na pewno poprawić. 
Bardzo często padały w debacie kwestie dotyczące 
zagadnień związanych z opiniowaniem aktów praw-
nych, aktów normatywnych przez Krajową Radę 
Sądownictwa. To wielka i odpowiedzialna praca. 
Wspominaliśmy o tym, że bardzo wiele projektów 
dotyczących zmian w kodeksach, też dotyczących 
ustroju państwa, jest przygotowywanych w sposób 
niechlujny, niekompetentny, można powiedzieć, 
w sposób niewystarczająco uzasadniony, a przecież 
dotyczą one ważnej sfery, dotyczą ustroju państwa, 
praw obywateli, a także kodeksów. Budzić to musi 
w odniesieniu do sprawujących władzę, w odniesie-
niu do państwa niestety taką obywatelską obawę, 
że obóz władzy nie panuje nad tą przestrzenią do 
końca, że ten chaos legislacyjny, ta inflacja prawa 
szkodzi każdemu obywatelowi, choć w różny sposób. 
Odnotować należy też działalność Krajowej Rady 
w zakresie opiniowania tak ważnych ustaw, jak wła-
śnie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym czy ustawa, 
która łączyła kompetencje prokuratora generalnego 
i ministra sprawiedliwości. Oczywiście tutaj cho-
dzi o negatywną opinię, z którą jako klub Platformy 
w pełni się zgadzamy. Proszę państwa, ważną kwestią 
jest właśnie opiniowanie i konsultowanie, w szczegól-
ności z Krajową Radą Sądownictwa, najważniejszych 
projektów ustaw. I tu oczywiście są ogromne deficyty 
co do sposobu, jakości, tempa tych działań. Jesteśmy 
w tej chwili świadkami konsultacji, które przepro-
wadza prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. 
„Konsultacje” to oczywiście zbyt poważne słowo, 
bo te spotkania z prawdziwymi konsultacjami nie 
mają nic wspólnego. Jest to raczej spektakl obliczo-

go człowieka. Najlepszym przykładem jest ta słynna 
już wypowiedź pani sędzi Gersdorf, która określiła 
zawód sędziowski jako książęcy. W związku z tym 
trudno, żeby książęta pochylali się, aby rozmawiać 
ze społeczeństwem, tłumaczyli coś społeczeństwu. 
Nie nawykli są sędziowie do rozmowy z ludem. I to 
bardzo źle. Bo to również jakiś archaizm, zupełnie 
nieprzystający do współczesności.

Bardzo też dziwne jest to przyzwolenie środowi-
ska sędziowskiego na wchodzenie, bardzo głębokie, 
bardzo mocne, bardzo zdecydowane, w politykę. Bo 
czym innym jest wyrażanie swoich stanowisk, swoich 
poglądów, a czym innym jest udział w manifesta-
cjach przeciwko rządowi demokratycznie wybranemu 
u boku liderów partii politycznych, stowarzyszeń, 
które ewidentnie nawołują do obalenia rządu pol-
skiego i to jeszcze często w niedemokratyczny spo-
sób. A symbolem tego rozpolitykowania sędziów jest 
właśnie pan sędzia Żurek, rzecznik Krajowej Rady 
Sądownictwa. Notabene bardzo symboliczne było to, 
jak kiedyś na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
pan sędzia Żurek groził nam, senatorom, ażebyśmy 
uważali na to, co uchwalamy, bo to wszystko jest 
zapisywane, to wszystko się nagrywa i to będzie pa-
miętane. I paradoksalnie w tym dniu, kiedy to mówił, 
kiedy odbywało się to posiedzenie komisji, wypro-
wadzano w kajdankach prezesa Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie oskarżonego o gigantyczne przestępstwa 
o charakterze korupcyjnym. Myślę, że była to bardzo 
ciekawa symbolika.

Kończąc, życzę Krajowej Radzie Sądownictwa, 
ażeby w kolejnych latach swojej jakże potrzebnej 
i szczytnej działalności może właśnie bardziej zwra-
cała uwagę na te naczelne wartości wymiaru sprawie-
dliwości, do strzeżenia których jest powołana, a mniej 
zazdrośnie strzegła swojego politycznego imperium. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj nad sprawozdaniem Krajowej 

Rady Sądownictwa o działalności rady za 2016 r. 
Myślę, że ostatniej rady ukształtowanej w sposób 
demokratyczny, bo przyglądając się projektom pre-
zydenckim ustaw o Sądzie Najwyższym, a w szcze-
gólności o Krajowej Radzie Sądownictwa, mam wra-
żenie, że powoływanie składu rady będzie domeną 
polityków, a to już kłóci się ze świętą zasadą trójpo-
działu władzy i niezależności władzy wykonawczej, 
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(senator S. Rybicki) Ja się zwracam z apelem do senatorów, w szcze-
gólności Prawa i Sprawiedliwości, bo to wy będziecie 
jako większość rozstrzygać o rozwiązaniach doty-
czących Krajowej Rady Sądownictwa, abyście nie 
przykładali ręki do psucia państwa prawa, abyście 
nie przykładali ręki do tego, aby wspólny dorobek 
pokoleń Polaków, pokoleń, które zbudowały nowo-
czesną, niezależną Rzeczpospolitą, opartą na trójpo-
dziale władzy… abyście nie przyłożyli ręki do psucia 
tego naszego wspólnego dorobku. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj, po raz drugi, więc 

ma pan 5 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewo- 

dniczący!
Padło moje nazwisko w wystąpieniu pana senatora 

Pęka, więc pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć 2 
słowa, żeby pan senator zrozumiał, co miałem na 
myśli, bo może mówiłem niezbyt jasno.

Ja nie mówiłem o tym, Panie Senatorze, Szanowny 
Marku, że skupianie 5 różnych funkcji, w tym 3 
władz, w jednych rękach jest dobre dla polityka 
Platformy Obywatelskiej. Ja też bym tak nie chciał. 
I cieszę się, że pan też tego nie chce. Ja rozumiem, 
że pan nie chce tego w stosunku do każdego polity-
ka, również z Prawa i Sprawiedliwości. Tego pan nie 
powiedział, ale rozumiem, że to przez przeoczenie, 
tak jak przeoczeniem było całe pańskie wystąpienie. 
Przepraszam… Kilka faktów. Mówił pan o równowa-
dze. Ja nie będę tutaj czytał całości, przeczytam panu 
tylko, że równowaga to jest stabilny układ przeciw-
stawnych sił co do wartości. Czy to, co proponuje-
cie, to jest równowaga sił trójpodziału władzy? Jeden 
z senatorów powiedział dzisiaj podczas debaty: nie 
przesadzajmy, jaki trójpodział władzy, nie zawsze on 
musi być stosowany. Coś w tym stylu.

I dlatego chciałbym, żeby w tej debacie posłu-
giwać się, jeszcze raz powiem krótko, elementami, 
które ruszą rzeczy złe, zlikwidują rzeczy złe i popra-
wią to wszystko, co należy poprawić. A cytowanie 
z jakiegoś tam wystąpienia, że arogancja, buta… To 
nie ma nic wspólnego z chęcią poprawy polskiego są-
downictwa. I znowu, na 10 tysięcy osób pracujących 
w sądownictwie, sędziów, przytacza pan 1 przypadek, 
kiedy ktoś tam ukradł itd., przypadek naganny, który 
należy piętnować. Czy to jest argument do takiego 
niszczenia polskiego sądownictwa? To proszę sobie 
odpowiedzieć na pytanie, ilu senatorów w ciągu 25 lat 
niepodległej Polski złamało prawo, zachowywało się 
niegodnie. I co? My to możemy? A dlaczego nie ma 
wniosku o to, żeby wyciągać jeszcze większe kon-

ny trochę na wewnętrzne napięcia w obozie władzy, 
w obozie Prawa i Sprawiedliwości, trochę na użytek 
opinii publicznej, że w tych ważnych przestrzeniach 
prezydent pyta, a przecież dobrze wiemy, że nie pyta. 
Prawdziwe konsultacje mogę państwu opisać. Mogę 
powiedzieć, jak najważniejsze ustawy w państwie były 
konsultowane w poprzedniej kadencji, za kadencji 
prezydenta Komorowskiego, bo byłem uczestnikiem 
tych konsultacji. I powiem państwu, że najważniejsze 
ustawy, jak ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, na 
etapie pisania ustawy były konsultowane ze wszyst-
kimi istotnymi podmiotami i politycznymi, i meryto-
rycznymi, a także ze środowiskiem. Na spotkania za-
praszani byli przedstawiciele klubów parlamentarnych. 
W imieniu Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach 
brał udział poseł Andrzej Duda, obecny prezydent. 
Przedstawiciele klubów otrzymywali projekt ustawy 
z prośbą, aby w ciągu miesiąca nanieśli swoje mery-
toryczne uwagi do tego projektu, aby potem, po otrzy-
maniu już opinii większości parlamentarnej, ten projekt 
mógł trafić do Sądu Najwyższego, do Krajowej Rady 
Sądownictwa i do innych instytucji, które powinny 
wyrażać swoją opinię w takiej sprawie. To, co się dzieje 
w tej chwili, jeżeli chodzi o konsultowanie ustaw, nie 
ma nic wspólnego z prawdziwą konsultacją. Jest to, 
jak powiedziałem, pewien teatr polityczny obliczony 
na skutek wewnątrzpartyjny w obozie sprawującym 
władzę. Mam nadzieję, że efektem końcowym prac nad 
ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa będzie żelazna 
zasada, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa 
wybierają sędziowie, a nie politycy, choć dobrze wie-
my, że zgodnie z projektem ustawy to politycy będą 
rozstrzygać o tym, który sędzia trafi, a który nie trafi 
do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to z zasady nie-
zgodne z konstytucją. I tak projekt zawetowany przez 
pana prezydenta w lipcu, jak i obecny projekt prezy-
denta, który wyposaża parlament w tę kompetencję 
wybierania sędziów, jest również niekonstytucyjny. 
I to trzeba powiedzieć otwarcie: prezydent przedkłada 
projekty, które są z zasady niezgodne z konstytucją. 
Mam nadzieję, że Wysoka Izba, Senat, nie przyłoży 
ręki do psucia prawa i przyłączy się do postulatu, który 
jest zawarty w sprawozdaniu Krajowej Rady – zresztą 
zgodnie z prawem, zgodnie z art. 4 ustawy o KRS 
– że przyłączy się do postulatu, który wnosi o posza-
nowanie zasady trójpodziału władzy i jednocześnie 
wnosi do Wysokiej Izby, a wcześniej do Sejmu, po-
stulat dotyczący konstytucyjności zasady trójpodziału 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej 
sądów i sędziów oraz pozycji ustrojowej Krajowej 
Rady Sądownictwa jako konstytucyjnego organu pań-
stwa, strażnika niezawisłości sędziów i niezależności 
sądów. 
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(senator L. Czarnobaj) wprowadzenie zasady niezależności sądów, ta sy-
tuacja będzie już przeszłością. Krajowa Rada, która 
ma zasadnicze kompetencje w zakresie powoływania 
sędziów, będzie się składała nie tylko z tej części poli-
tycznej, czyli posłów, senatorów oraz przedstawiciela 
ministra sprawiedliwości i prezydenta, lecz także… 
Głosami polityków – to dla mnie jest jasne – będą 
wybierani ci, którzy są posłuszni politykom. Bo ten, 
kto wybiera, rozlicza. I ten, kto wybiera, wpływa. To 
dla mnie jest jasne.

Wytworzyła się kompletnie kuriozalna pod wzglę-
dem formalnym sytuacja. Otóż w Sejmie będzie się 
procedować 2 nowe ustawy – nową ustawę o Krajowej 
Radzie Sądownictwa i ustawę o Sądzie Najwyższym, 
których projekty zostały przedstawione przez prezy-
denta – a jednocześnie weta nie zostały przyjęte ani 
odrzucone. Dalszy los tych 2 ustaw, które zostały za-
wetowane, jest niejasny. Po raz pierwszy coś takiego 
zdarza się w polskim Sejmie. Najpierw trzeba przyjąć 
albo odrzucić zawetowane ustawy. Bo przecież w ta-
kim stanie zawieszenia nie można procedować nad 
nowymi ustawami. To jest nielogiczne. Kompletnie 
nielogiczne z punktu widzenia funkcjonowania Sejmu 
i kompletnie nielogiczne z punktu widzenia racjonal-
ności ustawodawczej. No, jakieś racje tutaj powinno 
się mieć. Ciekawy jestem, jak ta kwestia zostanie 
wyjaśniona. Tak więc powtarzam jeszcze: najpierw 
musi zostać rozstrzygnięte weto prezydenckie. Nie 
można równolegle pracować nad nowymi ustawami 
w sytuacji, kiedy to weto nie jest rozstrzygnięte.

Na Krajową Radę Sądownictwa i w ogóle na sądy 
rzucano różne kalumnie. Były podawane różne przy-
kłady, jednostkowe przykłady, które mnożono przez 
10 tysięcy. Bo takich sytuacji w roku jest kilkanaście, 
a sędziów jest około 10 tysięcy. I jakiś naganny przy-
kład, których to przykładów było kilkanaście, żeby on 
był powszechny i żeby można było obciążać sędziów, 
trzeba było pomnożyć przez przynajmniej kilka ty-
sięcy. To pokazuje, jak wyglądało przygotowanie do 
zmian sądownictwa, a w zasadzie do demolowania 
sądownictwa.

Nieobsadzonych jest kilkaset stanowisk sędziow-
skich. I to nie z winy sądów, i nie z winy Krajowej 
Rady Sądownictwa, nieobsadzonych jest 400 stano-
wisk na wszystkich szczeblach. W sądach powszech-
nych to już stanowi problem. Ale w sądach apela-
cyjnych czy okręgowych, w których jest znacznie 
mniej sędziów niż w sądach powszechnych… Brak 
w apelacji kilkudziesięciu sędziów to już jest problem, 
bo to są pod względem liczby sędziów niewielkie 
sądy, bardzo ważne sądy, ale o znacznie mniejszej 
obsadzie niż sądy rejonowe. 400 stanowisk nieob-
sadzonych z winy ministra sprawiedliwości, który 
nie proponuje obsadzenia tych stanowisk Krajowej 
Radzie – a Krajowa Rada nie może ogłosić konkursu 
bez informacji, że stanowisko się zwolniło, że etat 

sekwencje w stosunku do osób, które zachowują się 
nieetycznie, źle albo coś tam innego zrobią? Wasze 
myślenie idzie w tym kierunku: zaproponujemy, że 
sędzia będzie miał do 60 lat w przypadku kobiet, 
do 65 lat w przypadku mężczyzn. No przecież my 
chcemy suwerennych decyzji. Jeśli tak, to proponuję, 
Panie Senatorze i Szanowni Państwo: rozpocznij-
my od siebie. Czyli proponuję tak: kobiety senator 
i posłanki w wieku 60 lat na emeryturę, senatorowie 
i posłowie w wieku 65 lat na emeryturę. Już nie mó-
wię o rządzie. No, już nie bądźmy tacy najmądrzejsi 
na świecie, że tylko sędziowie… I wy tak wybieracie 
problemy. Problem i pokazać go jako zjawisko. Nie 
tak się buduje wnioski na podstawie rachunku praw-
dopodobieństwa, Panie Senatorze. To są jednostkowe 
przypadki, które mogą ewentualnie potwierdzać re-
gułę, ale w tym, co pan powiedział, kompletnie to jest 
rozjechane. I jeszcze raz przytoczę: równowaga to jest 
stabilny układ przeciwstawnych sił co do wartości. 
Czyli nie że politycy w Polsce, w przeciwieństwie 
do tych z innych krajów Unii Europejskiej, będą ci 
najmądrzejsi, wybiorą sędziów i powiedzą, co masz 
robić, jak masz robić, do ilu lat masz pracować itd., 
itd. No, nawet w Prawie i Sprawiedliwości nie ma aż 
takich Einsteinów, żeby decydować o polskim syste-
mie sądownictwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka 

Izbo!
Najpierw chciałbym podziękować panu przewod-

niczącemu za sprawozdanie i za to, że tak dokładnie 
i rzeczowo odpowiadał na pytania ze strony senato-
rów. Ale chcę podziękować całej Krajowej Radzie 
Sądownictwa, i proszę przekazać to podziękowanie, 
ponieważ zapewne – tu moja obawa graniczy pra-
wie z pewnością – to jest ostatnie sprawozdanie tej 
Krajowej Rady Sądownictwa. Następna Krajowa 
Rada, choć zachowa tę samą nazwę, to już będzie 
inna rada. To będzie rada, w której zasada równo-
ważenia trójpodziału władz zostanie nadwerężona, 
bo niezależnie od tego, jaki projekt przejdzie, każdy 
z tych projektów – i zawetowanych, i przedstawionych 
prawdopodobnie w dniu dzisiejszym – przewiduje, 
że politycy, czyli posłowie, będą wybierać sędziów 
do Krajowej Rady Sądownictwa. Tak więc reforma, 
która została wprowadzona ustawą z 20 grudnia 1989 
r. i która miała za zasadę oddzielenie… zlikwido-
wanie wpływów polityków na sądownictwo, czyli 
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mogliśmy dziś usłyszeć o tym, w jaki sposób po-

strzegana jest sytuacja wymiaru sprawiedliwości, 
z ust osoby, która nie tylko w związku ze swoją drogą 
zawodową, czyli właśnie z byciem sędzią, ale rów-
nież w związku z tym, że jest w specjalnym miejscu 
w Krajowej Radzie Sądownictwa, jest umocowana 
do tego, żeby analizować działania wymiaru sprawie-
dliwości. Ten obraz, który wyłania się z odpowiedzi 
przewodniczącego, jest dla mnie, w kontekście wy-
darzeń tego lata, tak naprawdę zatrważający. Otóż 
mamy w przestrzeni medialnej bezprecedensowy atak 
czwartej władzy, mediów, oraz bardzo dużej części 
polityków na trzecią władzę. Mamy do czynienia 
z ruchami wokół wymiaru sprawiedliwości, które 
pokazują, że cały system budowany przez pokolenia, 
przez lata, oparty na doświadczeniu i na wzorach 
wziętych z innych demokracji, próbuje się w ten spo-
sób złamać i doprowadzić do rozregulowania. Mamy 
też – już niezależnie od tego, kto dzisiaj wygrał bata-
lię np. w Trybunale Konstytucyjnym – do czynienia 
z następstwami, tj. działania polityków doprowadzi-
ły już do sytuacji, że nie mamy pewności wymiaru 
sprawiedliwości. Jest to bodajże najgorsza rzecz, jaka 
może się zdarzyć wymiarowi sprawiedliwości – to, że 
obywatele, co więcej, bo i sędziowie nie są do końca 
pewni, w jakim środowisku prawnym żyją. Uważam, 
że jest to najsmutniejszy dorobek roku 2016.

Jednocześnie opinia publiczna cały czas epato-
wana jest mirażem zmian. Dlaczego nazywam te 
działania mirażem bądź działaniami pozorowanymi? 
Słyszeliśmy o tym dzisiaj i jeżeli ktoś zajmuje się 
wymiarem sprawiedliwości, to po prostu sam o tym 
wie, że jeśli chodzi o to, co powinno czy co może 
pomóc obywatelom, tj. przyspieszenie procedur, to 
w tym zakresie nie mieliśmy ani jednej inicjatywy. 
Mieliśmy do czynienia z wręcz zablokowaniem w tej 
mierze, i to właśnie w tym czasie, bo jedną z pierw-
szych inicjatyw tego rządu było odwrócenie refor-
my Gowina, która miała nam dawać, przynajmniej 
w założeniach, przyspieszenie orzekania i ułatwie-
nie przez to dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Zrobiono to bez najmniejszej analizy funkcjonowa-
nia tej reformy, która funkcjonowała niespełna rok 
– nikt się nawet nie pokusił o to, żeby zobaczyć, czy 
rzeczywiście ona przyspieszyła, czy nie, działanie 
wymiaru sprawiedliwości. I mamy tu do czynienia 
z takim oto paradoksem: dzieło człowieka wyrzuca 
się na śmietnik, ale samego człowieka robi się wice-

się zwolnił – no i ponad 100 sędziów pracujących 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest ta wyrwa, 
która także powoduje problemy z przewlekłością. 
Mówię „także”, bo przewlekłość nie wiąże się jedynie 
ze sprawami personalnymi, ale wiąże się i ze spra-
wami proceduralnymi. Wprowadzono inną zasadę 
dotyczącą procedury przed sądami. Od niej nastąpiło 
odejście. Ta nowa zasada miała uprościć i przyśpie-
szyć wydawanie wyroków. No i wróciliśmy do tego, 
co było, pod hasłem usprawnienia sądów. Tu prze-
cież nie chodzi o usprawnienie sądów, tu chodzi o to, 
żeby sądy podporządkować Prawu i Sprawiedliwości. 
Chodzi o to i tylko o to. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pęk. To jest drugie wystąpie-

nie, więc 5 minut.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo króciutko w nawiązaniu do słów pana 

senatora Czarnobaja, bo pewne rzeczy trzeba widocz-
nie powtarzać wielokrotnie.

Ja się odwołuję cały czas do mechanizmu kon-
troli i równowagi władz – po angielsku checks and 
balances – który jest koncepcją świadomego rozdzie-
lenia władzy pomiędzy wzajemnie kontrolujące się 
organy. I cały czas mówię o jednym i tym samym: 
w trójpodziale władz wszystkie nasze władze, usta-
wodawcza i wykonawcza, kontrolują się nawzajem 
i hamują, ale nikt nie kontroluje władzy sądowniczej. 
Jest to według mnie niezgodne z konstytucją. I trzeba 
tę kontrolę po prostu przywrócić. Kontynuowanie 
w naszym porządku prawnym takiego systemu, że 
jedna władza jest całkowicie wyalienowana, nie da 
się obronić. I naprawdę mówienie, że to są jakieś 
jednostkowe przypadki, to nie jest żaden argument 
za tym, żeby tego systemu bronić, bo on już z sa-
mej definicji jest tak skonstruowany, że będzie się 
degenerował. Gdybyśmy my w Senacie ustalili tak, 
że sami się wybieramy, na koniec kadencji sami się 
oceniamy, a potem się znowu sami wybieramy, to kto 
by powiedział, że to jest dobry i perspektywiczny dla 
Polski system? Więc to tylko to. Jeśli chodzi o ten 
mechanizm równowagi i podziału władz, to ja będę 
bronił tego poglądu, że władza sądownicza również 
w pewnych aspektach może podlegać kontroli władzy 
ustawodawczej i władzy wykonawczej, tym bardziej 
że wiele systemów w Europie tak funkcjonuje i nic 
strasznego z wymiarem sprawiedliwości tam się nie 
dzieje. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Senatorze, 
w przerwie panu powiem…)
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(senator A. Pociej) Chciałbym tylko powiedzieć, że to dotyczy rów-
nież ostatnich 2 lat. To nie tylko to, co wcześniej 
było… Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu senatorowi.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Pan senator Czarnobaj chciałby w trybie sprosto-

wania się wypowiedzieć. Maksimum 3 minuty.
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, nawet krócej.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący!
Ta wiedza jest wiedzą ścisłą, dlatego postanowi-

łem 2 słowa powiedzieć na temat tego, o czym powie-
dział pan senator Pęk. Pan senator Pęk był łaskawy 
powiedzieć, wskazując na moją wypowiedź, o me-
chanizmie kontroli i równowagi checks and balances. 
Oczywiście przeczytał tylko pierwsze zdanie z tego 
całego ważnego fragmentu, a mianowicie to, że kon-
cepcja świadomego rozdzielania władzy pomiędzy 
wzajemnie kontrolujące się organy… No i tu nastąpił 
wywód, że oto władza ustawodawcza i wykonaw-
cza kompletnie nie mają możliwości skontrolowania 
władzy sądowniczej. Drugie zdanie brzmi w spo-
sób następujący: pomysł ten jest związany z ideą 
podziału władzy wyrażoną w konstytucjach wielu 
krajów; celem jest uniemożliwienie któremukolwiek 
z organów podporządkowywania sobie innych lub 
ich oszukiwania. Tak brzmi cały ten fragment na 
temat działania, o którym mówił pan senator Pęk, 
który to potem przedstawił cały ten wywód dotyczący 
kontrolowania. Przecież, Szanowni Państwo, czymś 
innym jest kontrolowanie. To, co dzisiaj się tutaj od-
bywa – debata, prezentacja pana przewodniczącego, 
dyskusja o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której 
są przedstawiciele organów ustawodawczych i wyko-
nawczych – dotyczy kontroli, a to, o czym mówi pan 
senator Pęk, to jest właśnie podporządkowywanie. To 
jest ta drobna, jakże znacząca w praktyce, różnica. 
Tak że prosiłbym pana senatora – może w przerwie 
mu powiem – żeby nie mylić kontrolowania z podpo-
rządkowywaniem. To, o czym my dzisiaj mówimy, to 
jest kontrolowanie działalności KRS i polskich sądów. 
Ich podporządkowywanie to trochę inna dziedzina 
– to chcecie zrobić państwo. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Zamykam dyskusję.

premierem we własnym rządzie. Jest to dosyć ciekawa 
koncepcja rozgrywania politycznego, ale z dbałością 
o wymiar sprawiedliwości nie ma to w ogóle nic do 
czynienia. Słyszeliśmy – to są twarde liczby; to nie 
jest moja ocena czy ocena opozycji – ile wakatów 
jest w sądownictwie. No przecież to jest zastrasza-
jąca liczba. I co? Walczymy z tym problemem, czyli 
walczymy z problemem braku wydolności wymiaru 
sprawiedliwości, w ten sposób, że nie wyznaczamy 
sędziów, że blokujemy ich zatrudnianie tam, gdzie 
ludzie czekają latami… Co w zamian dajemy spo-
łeczeństwu? Ano to, że to my, politycy, będziemy 
mogli nominować przewodniczącego. Czy to komuś 
pomoże i przyspieszy postępowanie? No, przepra-
szam bardzo, ale nie usłyszałem ani jednego zdania 
na temat tego, że to w jakikolwiek sposób… Proszę 
zauważyć, ile błędów musiało być w tym sposobie 
rozumowania o wymiarze sprawiedliwości i w tych 
wszystkich działaniach, ile musiało w tym być psucia 
państwa, żeby zareagował prezydent, prezydent, który 
do tej pory był przedstawiany wręcz karykaturalnie 
– jako ten, który praktycznie wszystko podpisuje. 
Proszę zauważyć, do czego musiały doprowadzić te 
projekty, jaką spowodować skalę niebezpieczeństwa 
dotyczącego całego wymiaru sprawiedliwości i prze-
strzeni prawnej, w której żyjemy i która ma nam 
dawać opiekę oraz bezpieczeństwo, co się musiało 
wydarzyć, skoro pan prezydent zawetował te ustawy 
i poszedł na wojnę dotyczącą wymiaru sprawiedliwo-
ści. I co? Mamy pozostawić to bez żadnej refleksji? 
Mamy skomentować działania pana prezydenta tylko 
i wyłącznie w ten sposób, że to są polityczne gierki? 
Ja takiej narracji nie chcę przyjąć. Tak jak słucham 
przedstawicieli resortu sprawiedliwości… Gdyby się 
wsłuchać w to, co oni mówią, i się nad tym zastano-
wić, mogłoby się okazać, że właściwie oni właśnie do 
tego sprowadzają ten ruch pana prezydenta. Czyli co? 
Mamy nagle taką oto alternatywę: albo jest tak, że 
rządząca dzisiaj większość doprowadziła do wybo-
ru człowieka, który tylko uprawia gierki polityczne, 
mechanicznie i instrumentalnie używając wymiaru 
sprawiedliwości, albo jest tak, że mamy do czynienia 
z sekwencją wydarzeń – ustaw i zmian – której nawet 
przedstawiciel tej większości nie mógł wytrzymać, 
patrząc na ogólny obraz tego, co się dzieje. Czy tak 
jest? Trzeba sobie zadać to pytanie. Jeżeli odpowie-
my sobie na to pytanie twierdząco, to wtedy trzeba 
by zacząć zastanawiać się nad tym, czy te wszystkie 
zmiany naprawdę mają sens, jeżeli chodzi o pomoc 
wymiarowi sprawiedliwości, o spowodowanie, żeby 
on zaczął być i był funkcjonalny. Bo to, że nie jest, 
że są tam błędy i że jesteśmy w tej chwili w takim 
momencie, w którym jest coraz gorzej…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję. Dziękuję panu Dariuszowi Zawi-
stowskiemu, przewodniczącemu Krajowej Rady 
Sądownictwa, za przedstawienie Senatowi informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 
roku.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 596, a sprawozdanie 
komisji – w druku nr 596 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Roberta Gawła, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawię sprawozdanie z posiedzenia senackiej 

Komisji Infrastruktury, która obradowała nad zmianą 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw. Posiedzenie miało miejsce 20 września.

Pierwsza sprawa. Założenia i cele ustawy przed-
stawił pan Karol Okoński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji. Ustawa ma na celu przy-
spieszenie wejścia w życie przepisów nowelizacji z 24 
lipca 2015 r. w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców, czyli tzw. CEPiK. System ma rozpocząć 
działanie od 13 listopada tego roku. Przepisy dzielą 
się na 3 części. Pierwsza to regulacje ustawowe w za-
kresie centralnej ewidencji pojazdów. Chodzi o za-
sady odpłatności za badania, odnotowywania w sys-
temie każdej próby badania technicznego pojazdu. 
To są ważne informacje dla każdego ubezpieczyciela 
i ewentualnego nabywcy pojazdu. Ponadto projekt do-
precyzowuje zakres danych, które są wprowadzane 
do CEPiK, w zakresie umów OC, szkód istotnych, 
homologacji i zestawów rejestrowych. Zobowiązuje 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do przekazy-
wania informacji o szkodach istotnych także w przy-
padku aut nieubezpieczonych, co do tej pory nie miało 
miejsca. Od 13 listopada Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny będzie otrzymywał dane gromadzone 
w centralnej ewidencji kierowców, co ma na celu sku-
teczne zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej 
i likwidację szkód. Straż Graniczna będzie mogła za-
trzymać dowody rejestracyjne bez konieczności an-
gażowania innych służb. Druga część zmian dotyczy 
wyeliminowania barier prawnych, aby przedsiębiorcy 
mogli korzystać bezpłatnie z danych dostępnych na 
portalu Dane Publiczne i poprzez aplikacje. Z kolei 
trzecia część dotyczy rozliczania sprawozdań z po-

Czy pan przewodniczący Krajowej Rady 
Sądownictwa chciałby jeszcze zabrać głos i ustosun-
kować się do wystąpień senatorów? Tak?

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Dariusz Zawistowski: Panie Marszałku, bardzo krót-
ko, bo wiem, że czas…)

Zapraszam.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Dariusz Zawistowski:
Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego sprawoz-

dania i za zadane pytania. Mam nadzieję, że przy-
najmniej w części na nie odpowiedziałem – starałem 
się zrobić to tak, jak potrafiłem. Chciałbym przede 
wszystkim państwu podziękować za współpracę, za 
współpracę z parlamentem. Nie wiem, czy ona mia-
ła wymiar idealny, ale… Jest to na pewno ostatnie 
sprawozdanie, które składałem przed parlamentem, 
bo, o ile się nic nie zmieni, w marcu kończę swoją 
kadencję w radzie. Tak więc nie będę miał już takiej 
okazji. Dziękuję bardzo za tę współpracę.

Prosiłbym tylko, żeby w pracach, które będą się 
toczyły w Senacie, w przypadku, kiedy te akty będą 
dotyczyły wymiaru sprawiedliwości, mieć na uwadze 
fundamentalne wartości, o których dzisiaj tutaj mó-
wiliśmy, czyli zgodność przepisów z konstytucją i po-
szanowanie trójpodziału władzy. To są fundamenty 
państwa prawa. To są nie tylko fundamenty naszego 
państwa, ale też Unii Europejskiej. Przypominam, 
że demokratyczne państwo prawa to jest podstawo-
wa wartość Unii. Mam nadzieję, że… W kwestiach 
ustrojowych, bo o tym tutaj mówimy, ten element 
zawsze powinien być dostrzegany. Rozumiem, że 
mogą być różne podejścia, inaczej można to oceniać, 
ale w sytuacji, w której są poważne wątpliwości, za-
wsze istnieje możliwość odwołania się np. do wiedzy 
ekspertów. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości co do 
tego, czy jakieś rozwiązanie odpowiada konstytucji, 
czy nie… Apelowałbym o to, żeby w takich sytu-
acjach do takich ekspertów się zwracać. To zawsze 
jest dobre rozwiązanie.

I jeszcze jedna kwestia, o której tutaj była mowa. 
Zawsze jest potrzebna rozmowa, dyskusja. Jeżeli się 
o czymś nie rozmawia, o czymś się nie dyskutuje, to 
trudno jest wprowadzić dobre rozwiązanie. Wydaje 
mi się, że wola współpracy jest zawsze po obu stro-
nach, bo nam zależy na wspólnym dobru, jakim jest 
właśnie państwo prawa. Myślę, że wszyscy się z tym 
zgodzą. Rozbieżne oceny, które się pojawiają, nie 
świadczą o tym, że takiej woli nie ma, bo wszyscy 
sędziowie są propaństwowi. Proponowałbym, żeby to 
brać pod uwagę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator sprawozdawca R. Gaweł) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Piotr Florek, a potem pan marszałek 
Borusewicz.

Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, pierwsze pytanie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie działa mikrofon.)
Teraz działa?
(Głos z sali: Tak.)
Lampka się paliła, ale widocznie nie działało.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Poprawa bez-

pieczeństwa obrotów pojazdami to jest bardzo ważna 
sprawa. 

Mam takie pytanie: czy proponowane zmiany 
w centralnej ewidencji pojazdów, które zostaną wpro-
wadzone, są kompatybilne… Czy myśmy to sami 
wymyślili, czy na Zachodzie te same dane również 
są wprowadzane? Bo żeby poprawić bezpieczeństwo, 
to trzeba mieć bazę. Trzeba korzystać nie tylko z na-
szych baz, ale również z baz, które są w innych kra-
jach. Czy tam jest podobnie? Czy po rozszerzeniu 
CEPiK te bazy będą bardziej zbieżne? Dziękuję.

Senator Robert Gaweł:
Oczywiście wdrażany w Polsce system ma być 

kompatybilny z systemem europejskim. Jest taki 
moduł, który nazywa się CBI. To jest moduł, przez 
który można wejść do ewidencji innych państw. W tej 
ewidencji są kraje, które już mają zmodyfikowany 
system. To są Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 
Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja 
i Węgry.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, będzie się wprowadzało dodat-

kowe dane do CEPiK. Niech pan powie, jak CEPiK 
działa w tej chwili. Czy on dobrze działa, czy są 
w tym zakresie zastrzeżenia? Ja chcę powiedzieć…

(Senator Robert Gaweł: Chciałbym tylko przy-
pomnieć…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, pan 
marszałek jeszcze nie skończył.)

Jeżeli do źle działającego systemu wprowadza się 
dodatkowe dane, to może być jeszcze większy pro-
blem. Stąd moje pytanie.

branych opłat ewidencyjnych, aby można było szybko 
zwrócić nadpłaty, które pobierają podmioty prowa-
dzące ewidencję.

W następnej części senatorowie zadawali pytania. 
Pytania dotyczyły 3 spraw: dowodów rejestracyjnych 
w celu stworzenia ich elektronicznej wersji, minia-
turyzacji tych dokumentów, ograniczenia koniecz-
ności wymiany po wyczerpaniu miejsc na rubryki 
z przeglądem pojazdu oraz wyeliminowania nieist-
niejących pojazdów z systemu. Odpowiedź minister-
stwa była obiecująca, ponieważ zmiany… W ogóle 
tendencja jest taka, żeby wprowadzać coraz więcej 
tzw. mDokumentów. Oczywiście także postulaty do-
tyczące miniaturyzacji są czy też będą w przyszłości 
uwzględniane.

W następnym punkcie posiedzenia komisji głos za-
brał przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu. Biuro 
zgłosiło propozycję poprawki w art. 3 ustawy, aby wy-
raźnie rozdzielić materię dotyczącą wejścia w życie 
przepisów od kwestii stosowania przepisów do okre-
ślonych kategorii podmiotów. Stanowisko rządu było 
w tym zakresie nieprzychylne. Następnie zabrał głos 
przedstawiciel Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji 
Kontroli Pojazdów. Dwie rzeczy budzą niepokój tego 
stowarzyszenia. Po pierwsze, istniejąca według nich 
niemożność wpisania danych, kiedy byłaby awaria sys-
temu informatycznego. Po drugie, dziwili się, dlaczego 
najpierw jest pobierana opłata, a dopiero potem nastę-
puje badanie techniczne. Na te pytania odpowiedział 
przedstawiciel ministerstwa. Mówił, że przepisy obo-
wiązują od czasu ustawy podstawowej. Ten projekt to 
jest kolejny krok w oddawaniu systemu CEPiK, w tym 
wypadku centralnej ewidencji kierowców. Art. 80b 
i 80c mówią o awaryjnym systemie wprowadzania 
danych. Jeżeli system nie jest sprawny, to po prostu 
wpisuje się dane w zeszyt czy w odpowiedni formu-
larz, a następnie trzeba je wprowadzić do systemu, 
kiedy system się uruchomi. Art. 82 jest poprawiony 
i wchodzi w życie 13 listopada. Ministerstwo uważa, 
że pobieranie opłaty przed przystąpieniem do badania 
jest właściwe i że wyeliminuje turystykę techniczną.

Po tych wyjaśnieniach przewodniczący komisji, 
senator Stanisław Kogut, zarządził głosowanie. 8 se-
natorów – wszyscy obecni na sali – było za przyjęciem 
projektu bez poprawek. Koniec sprawozdania.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym tylko potwierdzić słowa pana senato-

ra sprawozdawcy. Jeśli chodzi o system, który teraz 
jest wdrażany, to głównym wymogiem… Poprzednia 
wersja, która teraz działa, po prostu nie przystaje już 
do standardów, które są oczekiwane przez obywateli, 
i uniemożliwia budowanie e-usług, które sprawiają, 
że dane są zmieniane w czasie rzeczywistym i tym 
samym w każdym momencie są aktualne. Obecnie 
aktualizacja danych jest asynchroniczna. Stacje kon-
troli pojazdów komunikują się z systemem w tzw. 
interfejsie wsadowym, czyli przekazują dane tylko 
w odpowiednich interwałach czasu. To wszystko po-
woduje, że… Zmiany, które wprowadzamy, pozwolą 
tworzyć bazę do tego, żeby na tej podstawie móc 
budować kolejne e-usługi, które też są w zakresie 
projektu, i tym samym spowodować, że ten system 
po prostu będzie… Dane w tym systemie zwiększają 
obrót… mają szansę zwiększyć bezpieczeństwo obro-
tu pojazdami, bo obywatel, pobierając dane o pojeź-
dzie, ma gwarancję, że te dane są po prostu aktualne 
i zgodne ze stanem faktycznym. Tak że wszystkie te 
kierunki, o których tu mówimy… Ten etap „pojazd” 
wpisuje się w plany, które ministerstwo ma wzglę-
dem projektu, obszaru „pojazd i kierowca”. Ta ko-
lejna część, dotycząca kierowcy, jest planowana na 
czerwiec przyszłego roku. I po czerwcu przyszłego 
roku będzie już można powiedzieć, że zasadnicza 
część projektu CEPiK w wersji 2.0 dobiegnie końca.

Tak że dziękuję bardzo panom senatorom z komi-
sji za poparcie tego projektu i również panów senato-
rów tutaj proszę o pozytywne zdanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
Pan marszałek. Proszę bardzo.
Panie Ministrze, proszę wrócić.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam takie samo pytanie jak wcześniej, bo chcę 

uzyskać odpowiedź od pana ministra. Otóż mam pew-
ne obawy, że wprowadzenie dodatkowych danych… 
Wydawało mi się, że to może spowodować większe 
problemy, bo im mniej danych, tym mniejsze pro-
blemy. Ja oczywiście jestem laikiem, ale tak mi się 
wydaje. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku, powiedzmy, że system nie działa 

tak, jak powinien. On jest wprowadzany od 2003 r. 
Jest rok 2017 i następuje przyspieszenie we wdraża-
niu systemu. Dodatkowe dane, które są potrzebne, 
są całkowicie zgodne z europejskimi standardami 
wiedzy o pojeździe. Chciałbym tylko powiedzieć, 
że musimy dzisiaj wyeliminować ponad 11 milionów 
samochodów, które faktycznie nie istnieją i niejako 
błąkają się w systemach. Wprowadzanie tego systemu 
wymaga zrobienia porządków w tym, co jest w tej 
chwili, i zmodyfikowania tego. To jest konieczne. Po 
to jest ta ustawa, żeby od 13 listopada móc już w pełni 
wprowadzić ten system.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czyli, jak rozumiem, przyjęcie 
ustawy, która wprowadzi dodatkowe dane do CEPiK, 
usprawni jego funkcjonowanie. Tak?

Senator Robert Gaweł:

Tak. Tak zapewnia ministerstwo. Może pan jesz-
cze dopytać ministra, który jest na sali.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Robert Gaweł: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister cy-
fryzacji.

Jest dzisiaj z nami pan Karol Okoński, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

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

Proszę, Panie Ministrze.
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(senator B. Borusewicz) pojazdu, czy starostom w momencie, kiedy wprowa-
dzają dane pojazdu. Mają oni po prostu gwarancję, że 
dane, które wyświetlają na ekranie, są właściwe i ich 
jakość też jest odpowiednia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Jeszcze jedno pytanie. Kto poniesie koszty? Czy 

firmy także będą ponosiły koszty?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Karol Okoński: Które koszty, Panie Marszałku?)
Inaczej…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Karol Okoński: Bo sam system jest zbudowany za 
pieniądze…)

…czy będą jakieś dodatkowe koszty związane 
z tą ustawą?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Nie. Projekt jest realizowany… To znaczy koszty 

realizacji projektu są pokrywane z tzw. Funduszu 
Celowego CEPiK, który został zbudowany właśnie 
po to, żeby ten system zrealizować i nie obciążać 
dodatkowym kosztem budżetu. Tak że de facto on 
się finansuje z tych dodatkowych opłat, które są po-
bierane za polisę czy za badania, tworzących budżet, 
który później jest wydawany właśnie na zmiany in-
formatyczne. Zatem z perspektywy budżetu państwa 
w tym momencie ten projekt nie generuje dodatko-
wych kosztów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze. Nie widzę więcej… 

Pan senator…
(Senator Stanisław Kogut: Siadaj, siadaj.)
Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nikt się nie zapisał…)
Pan senator Peczkis do dyskusji… Tak?
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
Chciałbym skorzystać z okazji i podzięko-

wać. Gigantyczną pracę wykonują ludzie związani 

Ale czy pan potwierdzi, że wprowadzenie tej 
ustawy spowoduje, że CEPiK zacznie działać lepiej, 
sprawniej i te 11 milionów samochodów, które zostały 
wyłączone z… Tysięcy czy milionów?

(Głos z sali: 40 milionów.)
40 milionów?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 

Karol Okoński: Znaczy nie… Może ja zaraz uzu-
pełnię…)

Nie? No to dobrze. Czy te miliony pojazdów, któ-
rych eksploatacja się zakończyła, w tym systemie ja-
koś funkcjonują, czy też w tej nowej sytuacji zostaną 
wyeliminowane, czyli wyłączone z tego systemu?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Cyfryzacji  
Karol Okoński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest tak, że 

rozszerzamy zakres danych po to, żeby z tych da-
nych można było korzystać również w innych opera-
cjach i, tak jak już wspomniałem, także w e-usługach 
udostępnianych obywatelom, w szczególności żeby 
w usłudze „historia pojazdu” czy „mój pojazd” być 
w stanie prezentować historię szkód w pojeździe czy 
historię badań technicznych pojazdu, coś, co w tej 
chwili nie jest możliwe, dlatego że – a również jakość 
danych jest niska – dane są wprowadzone w różnych 
systemach, które mają różną walidację danych, i syn-
chronizacja tych danych nie odbywa się w czasie rze-
czywistym. A teraz np. – biorę jako przykład stację 
kontroli pojazdów – kiedy pracownik stacji będzie 
wprowadzał dane, de facto będzie wprowadzał je bez-
pośrednio do systemu CEPiK. Tak więc dane, które są 
wprowadzane, podlegają spójnie we wszystkich sta-
cjach kontroli pojazdów tym samym walidacjom i sys-
tem nie pozwala wprowadzić danych, które są błęd-
ne, są dodatkowe komunikaty, które mają prowadzić 
tego pracownika za rękę. To samo dotyczy integracji 
z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, 
w przypadku którego również mówimy o przekazy-
waniu danych. Tak więc sam zakres danych jakby nie 
wpływa wprost na skomplikowanie przedsięwzięcia. 
Faktycznie są to dodatkowe połączenia pomiędzy 
systemami, stąd skala projektu jest większa, jednak 
na samym końcu uzyskujemy po prostu zbiór danych, 
który jest kompletny i pozwala podejmować jakieś de-
cyzje czy to obywatelom w momencie obrotu autami 
używanymi, czy funkcjonariuszom podczas kontroli 
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(senator G. Peczkis) Bardzo ważne jest to, że do tej nowej bazy będą 
miały dostęp służby. Innymi słowy, bardzo często 
dokumenty, które dzisiaj przy sobie wozimy i które 
musimy okazywać na wezwanie, będą kompletnie 
niepotrzebne w dobie informatyzacji, będą online, 
czyli na bieżąco dostępne w tej właśnie bazie.

Nie mówiąc o tym, co jest jednym z kluczowych 
powodów radości z istnienia tej nowej bazy, czyli że 
nasze społeczeństwo prawdopodobnie w przeciągu 
najbliższych kilku lat przestanie mieć problem, po-
wszechny w Polsce, z kręceniem liczników. Dlatego 
że pojazdy, które są rejestrowane u nas i które jeż-
dżą… Jednym z największych problemów Polaków 
kupujących używany samochód jest stwierdzenie, ile 
ten samochód już przejechał. Ta baza – wiem, że są 
prowadzone dość zaawansowane rozmowy – ma być 
połączona z międzynarodowymi bazami, w których 
rejestruje się przebiegi pojazdów, aut zarejestrowa-
nych po raz pierwszy poza granicami naszego kraju. 
Bardzo intensywnie robią to teraz Niemcy. Chodzi 
o tzw. system Carfax. Dokładnie w tym roku biorą 
w tym udział. Innymi słowy, sprowadzając samo-
chód z zagranicy, będziecie państwo mogli szybciutko 
stwierdzić, jaki jest faktyczny przebieg tego samo-
chodu, czyli jaka jest jego wartość i przydatność do 
użytkowania.

I tym ludziom, którzy w Ministerstwie Cyfryzacji 
to dla nas robią, chciałbym tutaj bardzo serdecznie 
podziękować. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 597, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 597 A.

Prozę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić krótkie 

z Ministerstwem Cyfryzacji, nie tylko ci pracujący 
tam. W bagażu poprzednich lat mamy troszkę niedo-
ciągnięć – nie mówię tylko o poprzednich latach, ale 
też o tych wcześniejszych – czyli bazę, która kom-
pletnie nie przystaje do rzeczywistości, która jest po 
prostu chaotyczna. Mamy taki podstawowy problem, 
że w tej bazie jest ponad 40 milionów pojazdów, z cze-
go pojazdów funkcjonujących fizycznie na rynku jest 
troszkę ponad 11 milionów. Innymi słowy, prawdo-
podobnie mamy całą masę martwych dusz, z którą 
przez lata nie wiedziano za bardzo, co zrobić, więc 
nie robiono nic.

W związku z tym powstaje nowa baza, która jest 
oparta na najnowszej myśli technicznej informatyków 
– i to, powiem szczerze, najlepszych w kraju. To jest 
bardzo ważne, dlatego że to są systemy, które nie ba-
zują na zwykłym wpisywaniu i przesuwaniu, to nie są 
takie konwencjonalne bazy danych, do których przy-
wykliśmy, ale to są bazy macierzowe. Operowanie 
na nich umożliwia wyłapywanie nie tylko błędnych 
wpisów, ale też błędnych faktów. Byłem na jednym 
ze spotkań na temat CEPiK 2.0 w Ministerstwie 
Cyfryzacji, na którym pokazywano, jak na podsta-
wie wprowadzonych danych wyłapuje się oszustwo 
polegające na używaniu dokumentów i pozwoleń na 
tzw. dziadka. Czyli że syn albo wnuk użytkuje np. 
pozwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych 
samochodami ciężarowymi. Bo okazuje się, że wła-
ściciel tego dokumentu ma…

(Senator Bogdan Borusewicz: Już nie żyje.)
Tak, bo przekroczył 90 lat, a mimo to dalej jeź-

dzi samochodem ciężarowym i dalej przechodzi 
wszystkie badania, a także ma orli wzrok, fanta-
styczny słuch i predyspozycje, które umożliwiają 
mu prowadzenie pojazdu ciężarowego z materiałami 
niebezpiecznymi.

I tę pracę ci ludzie wykonują. Mało tego, są bardzo 
otwarci – o tym też trzeba głośno mówić, bo o tym się 
bardzo rzadko mówi – na wszelkie sugestie.

Przy okazji branży motoryzacyjnej funkcjonują 
nie tylko te branże, które znamy, czyli nie tylko te 
bezpośrednio zainteresowane wprowadzaniem do ob-
rotu i pilnowaniem ruchu samochodów osobowych, 
ciężarowych oraz innych specjalnych itd. Funkcjonuje 
też nowy rynek, stosunkowo nowy dla Polski, rynek 
recyklingu. Dzisiaj np. sytuacja wygląda tak, że je-
żeli chcemy zezłomować stare auto, to musimy udać 
się do firmy, która to auto złomuje, tam dostajemy 
dokument i z tym dokumentem wyzłomowania wra-
camy do urzędu powiatowego, gdzie musimy ten fakt 
potwierdzić. Trwa to dodatkowy dzień. Najbliższa 
przyszłość będzie taka, że osoby, które będą obsłu-
giwały obywatela Polski, będą realizowały wszystkie 
niezbędne zabiegi administracyjne za niego.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) 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?

Pan senator Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Ja nie jestem w tej komisji, ale słuchałem tego 

sprawozdania i zapamiętałem, że mówił pan, że to 
jest 900 osób, ok. 1 tysiąca osób. To jest taka skala, 
a mówimy o kombatantach, którzy walczyli o nie-
podległość. No, jest taka grupa, którą oczywiście 
musimy docenić. Moje pytanie dotyczy czego innego. 
O ile pamiętam, w domach pomocy społecznej jedno 
miejsce to koszt rzędu 2 tysięcy 800 zł, może 3 tysię-
cy zł. Może teraz się to już zmieniło, ale takie są chyba 
koszty. Rozumiem więc, że do tego pobytu w domu 
pomocy musi być dopłata. Ktoś musi zapłacić, a pan 
powiedział w tym sprawozdaniu, że to samorządy 
będą dopłacać. Tak? 

W takim razie moje pytanie jest takie: dlaczego 
akurat samorządy mają dopłacać, a nie dopłacamy 
z budżetu państwa? Czy była dyskusja na ten temat? 
No bo to są jednak kombatanci zasłużeni w walce 
o niepodległość, a nie walczący gdzieś tam lokalnie, 
w jakiejś małej miejscowości czy gminie, w przypad-
ku których np. samorząd gminny miałby dopłacać do 
tego. Więc pytanie moje, kto… Czy taka dyskusja 
była i kto ma właśnie dopłacać? Oczywiście słusznie, 
trzeba dopłacić, ale kto tych dopłat będzie dokonywał.

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

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! 

Wyjaśniałem w moim sprawozdaniu, chociaż może 
nie dość dobitnie to powiedziałem, że wokół tego 
właśnie koncentrowała się dyskusja, zadawano py-
tania – ale również strona rządowa wyjaśniała tę 
sytuację – czy nie powinno być tak, że te osoby są 
obligatoryjnie zwalniane, przy niewysokich kosz-
tach… Jednak z uwagi na to, że są to zadania własne 
gminy, to rozwiązanie uznano za właściwe. I stąd 
komisja proponuje, żeby przyjąć to rozwiązanie, te 
raptem 3 artykuły, które zmieniają ustawę o pomocy 
społecznej, bez poprawek. Zresztą poprawek podczas 
posiedzenia komisji nie zgłoszono.

sprawozdanie. Krótkie, dlatego że to jest nowelizacja 
obejmująca raptem 3 artykuły, które nie budziły wiel-
kich kontrowersji i wielkiej dyskusji na posiedzeniu 
komisji. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek 
został poparty przez 6 senatorów, 3 senatorów wstrzy-
mało się od głosu.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 15 września 
roku bieżącego. Nowelizacja ustawy o pomocy spo-
łecznej zmienia ją w części dotyczącej odpłatności 
za pobyt w domu pomocy społecznej, uprawnia-
jąc do zwolnienia z tej opłaty wskazaną kategorię 
podmiotów i wprowadzając do ustawy możliwości 
zwolnienia z tej opłaty z urzędu. Zgodnie z uzasad-
nieniem projektu celem przyjętego uregulowania jest 
udzielenie wsparcia członkom Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rych samodzielne funkcjonowanie jest utrudnione 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
w związku z czym przebywają oni w domu pomocy 
społecznej lub ubiegają się o przyjęcie do takiego 
domu. Ustawodawca zmierza do tego, aby osoby te 
mogły zostać zwolnione, w części lub całkowicie, 
z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy spo-
łecznej – z urzędu albo na wniosek.

Jak przebiegała dyskusja na posiedzeniu komisji 
i na czym się koncentrowała? Głównie dotyczyła tego, 
czy można zwalniać te osoby z opłat z urzędu i trak-
tować to jako zasadę obowiązującą obligatoryjnie, 
czy tylko to umożliwiać, z uwzględnieniem tego, jaka 
jest sytuacja budżetowa, materialna samorządu lokal-
nego. Z wyjaśnień przedstawicieli rządu wynikało 
jednak, że przyjęcie rozwiązań, które polegałyby na 
tym, żeby obligatoryjnie zwalniać te osoby z opłat 
za pobyt w domu pomocy społecznej, spowodowały-
by w przyszłości bardzo znaczny wzrost liczby tych 
osób, jak również wzrost kosztów, a ponieważ jest 
to zadanie własne samorządu lokalnego, wprowa-
dzono to właśnie rozwiązanie, które zostało zresztą, 
jak powiedziałem na początku, przyjęte przez więk-
szość senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni 
po uchwaleniu.

Pytaliśmy również o koszty tego przedsięwzięcia. 
Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa ok. 
1 tysiąca osób, które byłyby do tego uprawnione, co 
w całym kraju generowałoby kwotę ok. 10 milio-
nów zł w ciągu roku. A więc koszty nie są bardzo 
wysokie. W rozłożeniu na samorządy lokalne całego 
kraju wydają się nieduże, możliwe do poniesienia. 
No, w związku z tym, jak powiedziałem, te zmiany 
są generalnie popierane. Również posłowie, którzy 
wstrzymali się od głosu, popierali kierunek tych 
zmian, wyrażali dla nich akceptację. Dziękuję za 
uwagę.
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Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Antoni Szymański: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd i po-

słów. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jest z nami dzisiaj pani minister Elżbieta 
Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy pani minister pragnie zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Senator Rulewski. Bardzo proszę.
Pani Minister, zapraszam.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Minister, mam nadzieję, że pani zwróciła 

uwagę na moje pytanie drugie, dotyczące tworzenia 
szczególnego standardu pomocy, jakim byłyby domy 
kombatanta, które by przynajmniej pozwalały nie 
tyle segregować osoby, ile oddawać właściwy szacu-
nek tym osobom. Czy rząd w tym zakresie coś robi, 
przemyśliwuje?

A drugie pytanie dotyczy skąpstwa rządu, który 
mówi: owszem, my się zgadzamy, ale niech samo-
rząd za to wszystko płaci i to organizuje. I pytanie 
dotyczy organizacji. Skoro będzie to, powiedział-
bym, pewne uprawnienie, coś korzystnego – nie 
chcę powiedzieć: przywilej – to czy nie pojawi się 
dodatkowy, brzydko mówiąc, popyt na tego rodzaju 
usługi w środowiskach kombatanckich? A wiemy, że 
dzisiaj domy pomocy nie mają luzów. Co oznacza, że 
omawiany tu zapis ustawy w stosunku do osób, które 
są kandydatami do takiego domu pomocy, może być 
próżny, pusty.

Wicemarszałek Maria Koc:

Chwileczkę, Pani Minister.
Pan senator Szymański, potem pan senator 

Czerwiński i potem pani minister.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Chciałbym zadać pytanie dotyczące tego, jak zaopi-
niowała ten projekt komisja rządu i samorządu, jakie 
było stanowisko w tej sprawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo, senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
To jest pytanie, które ma związek z poprzednim. 

W związku z tą ustawą toczy się swoisty przetarg 
o zapewnienie słusznego uprawnienia kombatantów, 
żeby nie powiedzieć, uprzywilejowania. Jednakże ten 
dysonans wynika z faktu… 

I tu pytanie, czy jest właściwe z jednej strony 
stawianie – moim zdaniem częściowo uprawnione 
– kwestii reparacji wojennych od Niemiec dla ludno-
ści, w tym oczywiście dla kombatantów, a z drugiej 
strony robienie oszczędności, a to jest taka szczególna 
oszczędność, w zapewnieniu spokojnej starości w do-
mach pomocy społecznej.

I drugie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji, bo 
nie na całym byłem, była stawiana sprawa, która tu 
przy okazji ustawy o opozycji antykomunistycz-
nej była stawiana, czyli charakteru godnościowe-
go świadczenia? Mówimy o tym, że ci kombatanci 
przebywają bądź będą przebywali w tych domach na 
mocy, powiedzmy, uprawnień szczególnych. Pytanie 
moje jest takie: czy nie należałoby jednak w tym kon-
tekście godnościowym tworzyć domów kombatanta, 
w których byłyby inne standardy i inne możliwości 
finansowania?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

pierwsza sprawa, czyli problem reparacji wojennych, 
który jest w tej chwili dyskutowany w Polsce, nie 
była podnoszona na posiedzeniu komisji. To pytanie 
w dyskusji nie pojawiało się w żaden sposób, tak że to 
jest nowy wątek, który pan tutaj podnosi. Być może 
on będzie obecny w wystąpieniach senatorskich, ale 
podczas posiedzenia komisji on się nie ujawnił. 

Również to, o czym pan mówi w drugim pyta-
niu, czyli domy kombatantów i ta szczególna tro-
ska… Wydaje się, że ta szczególna troska w tych 
rozwiązaniach prawnych się wyraża, co nie znaczy, 
że w przyszłości to nie może się rozwijać. Te 3 arty-
kuły zmieniające ustawę o pomocy społecznej były 
akceptowane i dyskusja nie zmierzała w kierunku, 
o którym pan mówił. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
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pomoc dla kombatantów. W związku z tym wrócili-
śmy do kwoty 15 milionów zł.

(Senator Jan Rulewski: 30 milionów.)
15.
(Senator Jan Rulewski: A było 30.)
Było 15 milionów. W 2007 r., jak mówię, było 

15 milionów zł. Potem było 11 milionów zł, 10 milio-
nów zł, potem znowu 10 milionów zł, 10 milionów zł, 
10 milionów zł i tak aż do roku 2016, kiedy to wspo-
mnianą decyzją powróciliśmy do kwoty 15 milionów. 
W związku z czym absolutnie nie można tutaj mówić 
o naszym skąpstwie.

Jeśli chodzi o pytanie, czy była opinia Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to tak, 
była taka opinia. To była oczywiście opinia pozy-
tywna. Komisja wspólna pozytywnie odniosła się do 
przedstawianego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej. Jednocześnie chcę powiedzieć, 
że to strona samorządowa wnosiła o wprowadzenie 
do ustawy o pomocy społecznej samodzielnej podsta-
wy prawnej do zwolnienia weteranów z ponoszenia 
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

I odpowiadam na ostatnie pytanie. My przyjęli-
śmy, że będą to członkowie korpusu walk o niepodle-
głość, czyli w tym momencie dajemy to uprawnienie 
osobom, które walczyły z bronią w ręku. To jest obec-
nie grupa ok. 46 tysięcy osób, z czego w Polsce jest ok. 
32 tysięcy, a ponad 13 tysięcy przebywa za granicą. 
Kto skorzysta, dzisiaj trudno powiedzieć. W każdym 
razie element walki z bronią w ręku w tym momencie 
był elementem przesądzającym o przyznaniu tego 
uprawnienia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Filipa Libickiego.
Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja tu trochę w nawiązaniu przede wszystkim do 

dyskusji, która dotyczyła Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, nie o tym 
podziale, tylko o trochę innej rzeczy, którą na posie-
dzeniu komisji podnosił też pan senator Augustyn, 
i w zasadzie także w jego imieniu, ponieważ jego tutaj 
dzisiaj nie ma. Otóż myśmy rozmawiali o tym, czy nie 
należałoby członków tego korpusu po prostu zwolnić 

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Mamy tutaj podział ogólnej grupy kombatantów na 
2 kategorie: tych, którzy są w korpusie weteranów, 
i tych, którzy nie są. Jedna kategoria jest w pew-
nym sensie wyróżniona, i to bardzo, a druga – nie. 
Dlaczego państwo poszliście taką drogą, a nie taką, 
żeby np. do całej grupy kombatantów stosować pew-
nego rodzaju uprawnienia, nie różnicując na wetera-
nów i nieweteranów? Czy mogłaby pani przybliżyć 
w prostych słowach, czym się jedna grupa od drugiej 
różni?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Odpowiadam na pytanie pana senatora Rulewskiego. 
Domy pomocy społecznej, domy kombatanta ist-

nieją w Polsce od wielu lat, od kilkunastu lat. I dzisiaj 
w całym tym systemie domów pomocy społecznej 
przebywa 910 osób. Nie jest tak, że kombatanci chcą 
być zgrupowani w jednym miejscu i być w takim 
domu. W związku z tym w pewnym momencie domy 
kombatanta, które były przeznaczone dla kombatan-
tów, zaczęły po prostu świecić pustkami. W związku 
z tym zaczęto przyjmować inne osoby.

I jeszcze jeśli chodzi o ten element godnościowy, 
który podkreślał pan senator… Dlatego ta ustawa 
przewiduje, że kombatant może być zwolniony z od-
płatności 70% opłaty za dom pomocy społecznej za-
równo na wniosek, jak i z urzędu. Czyli nie będzie 
musiał sam o to wnosić. To jest taki ukłon właśnie 
w stronę kombatantów.

Czy rząd jest chciwy? Ja bym powiedziała, że 
wręcz przeciwnie. Bo jeśli popatrzymy na pomoc 
pieniężną, jaką kierujemy do kombatantów poprzez 
Urząd do Spraw Kombatantów, to… Chcę powie-
dzieć, że w roku 2007 było 15 milionów zł tej pomo-
cy skierowanej do Urzędu do Spraw Kombatantów. 
Niestety, od roku 2008 do roku 2015 tych pieniędzy 
było zdecydowanie mniej. To było 11 milionów zł, 
potem po 10 milionów zł. Czyli o 5 milionów zł co 
roku były obcinane środki. I pierwszą decyzją pani 
minister Rafalskiej był powrót do 15 milionów zł na 
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Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym,  

podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

(senator J.F. Libicki) i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, z obrad komisji. Komisje pra-
cowały nad ustawą o ratyfikacji Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabez-
pieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 
22 listopada 2016 r.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską 
a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym 
uwzględnia standardy międzynarodowe w dziedzi-
nie zabezpieczenia społecznego. Jej uregulowania 
zostały oparte na podstawowych zasadach koordy-
nacji systemów równego traktowania, zachowania 
praw nabytych i sumowania okresów ubezpiecze-
nia. Zakres podmiotowy umowy obejmuje ze stro-
ny polskiej świadczenia macierzyńskie, emerytury, 
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, 
jednorazowe odszkodowania i renty z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasił-
ki pogrzebowe, a ze strony izraelskiej świadczenia 
macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne, 
świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia 
z tytułu wypadku przy pracy, zasiłki pogrzebowe 
objęte ubezpieczeniem społecznym.

Zawarcie tej umowy pozwoli na uzyskanie 
świadczeń przede wszystkim długoterminowych 
– a dotychczas nie można było zaliczyć okresów 
przebytych na terytorium drugiej strony – oraz na 
transfer świadczeń przy przesiedleniu się na tery-
torium drugiego kraju, będzie to więc miało wpływ 
na wysokość świadczeń. Pozwoli to też mieszkań-
com, przebywającym bądź w naszym kraju, bądź 
w Jerozolimie, na korzystne rozwiązania z systemu 
zabezpieczenia społecznego.

Podczas posiedzeń komisji obecny był pan mini-
ster Marczuk, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa nie wzbudzi-
ła kontrowersji wśród uczestników. Nie było pytań, 
wszyscy ze zrozumieniem przyjęli potrzebę ratyfi-
kacji niniejszego aktu. Na tym kończę sprawozdanie. 
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 zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej.

z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, gdyby 
takie osoby się tam znalazły. Pani minister mówiła 
o tym, że to jest 46 tysięcy osób, część w Polsce i 13 ty-
sięcy osób za granicą, więc zakładam, że osób, które 
by z takiego domu pomocy społecznej korzystały, nie 
będzie dużo. W związku z tym myślę, że takim ładnym 
gestem byłoby zwolnienie tych osób z tej opłaty. O tym 
mówił pan senator Augustyn, ale ponieważ go nie ma 
i formalnie nie może w tej chwili zgłosić tej poprawki, 
ja w imieniu własnym i pana senatora Augustyna taką 
poprawkę pozwalam sobie przekazać pani marszałek. 
Bardzo serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że senator Robert Mamątow złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Jan Filip Libicki oraz 
pan senator Mieczysław Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Pani Minister? Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czternastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem 
Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 592, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 592 A i 592 B.

Proszę sprawozdawcę, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz sprawozdania 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdania 

2 komisji, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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47. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2017 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo  

dnia 25 października 2016 r.

(wicemarszałek M. Koc) obu państw w zakresie stosunków gospodarczych. 
Były sygnały, iż brak takiej regulacji stanowi w pew-
nym sensie barierę ograniczającą rozwój wzajemnych 
stosunków gospodarczych. Tak bym ogólnie odpo-
wiedział na to pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję państwu ministrom.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, 
sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 
2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 591, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 591 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawoz-

danie z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, która w dniu 20 września 2017 r. 
pracowała nad ustawą, która ma na celu wyraże-
nie zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej 
Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej 
w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

Głównym celem ratyfikowania umowy jest po-
wołanie w nowym charakterze fundacji UE-LAC, 
czyli fundacji Unia Europejska – Ameryka Łacińska 
i Karaiby, która ma przyczynić się do wzmocnie-
nia dialogu politycznego i współpracy pomiędzy 
Unią Europejską a państwami Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów. Fundacja UE-LAC w myśl postanowień 
umowy staje się międzynarodową organizacją o cha-
rakterze międzyrządowym na mocy prawa między-
narodowego publicznego z siedzibą w Hamburgu 
w Republice Federalnej Niemiec. Członkami funda-
cji będą po przeprowadzeniu swoich wewnętrznych 
procedur prawnych państwa Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, państwa członkowskie Unii Europejskiej 

Są dzisiaj z nami pan Marcin Zieleniecki 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz pani Joanna Wronecka z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Czy państwo ministrowie pragną zabrać głos? Nie. 
Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicieli rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Mini-

strowie! Pytanie bardzo proste.
Dlaczego ta umowa – a jest ona chyba pierwszą 

umową w tym zakresie – jest tak późno? Bo myśmy 
takie umowy z innymi krajami podpisywali znacznie 
wcześniej. Co stało na przeszkodzie, po prostu jakie 
są tego przyczyny?

Wicemarszałek Maria Koc:
Kto z państwa odpowie na to pytanie? Może 

z miejsca, bo pytanie jest krótkie, więc…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Pani Marszałek, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę usiąść, Panie 

Ministrze.)
Można powiedzieć tak: doszło do pewnego zbli-

żenia stosunków dyplomatycznych między Unią 
Europejską a Państwem Izrael. Kwestia traktatu sto-
warzyszeniowego właściwie… Można powiedzieć, 
że ta umowa zawiera standardy właściwe dla euro-
pejskiego systemu koordynacji zabezpieczeń społecz-
nych funkcjonujących w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej i to jest w pewnym 
sensie rozszerzenie tego mechanizmu. I można po-
wiedzieć, że… Ja właściwie nie wiem, czy można 
tu mówić o jakimś opóźnieniu. Po prostu stosunki 
dyplomatyczne dojrzały do tego, że uznano, iż celowe 
jest uregulowanie w drodze dwustronnej umowy tych 
elementów o charakterze międzysystemowym, czyli 
uregulowanie statusu prawnego osób, które w trakcie 
swojej kariery zawodowej podlegały różnym syste-
mom zabezpieczenia społecznego. Myślę, że takim 
istotnym elementem jest tu również chęć zbliżenia 
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(senator sprawozdawca A. Szwed) go szczebla Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów – Unii Europejskiej. Rada Zarządzająca 
będzie podejmować decyzje w obecności ponad 
połowy jej członków z każdego regionu w drodze 
konsensusu. Funkcję depozytariusza pełni sekretarz 
generalny Rady Unii Europejskiej. Umowa stanowi, 
że w chwili jej podpisywania, ratyfikowania lub przy-
stępowania do niej strony mogą sformułować zastrze-
żenia lub deklaracje dotyczące jej treści. Umowa jest 
otwarta do podpisu dla wszystkich państw Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów, dla państw członkowskich 
Unii Europejskiej i dla samej Unii Europejskiej. 
Wejście w życie umowy nie spowoduje konieczności 
zmiany polskiego prawa. Umowa wejdzie w życie 30 
dni po złożeniu u depozytariusza dokumentów ratyfi-
kacyjnych lub przystąpienia przez 8 stron z każdego 
regionu, w tym przez Republikę Federalną Niemiec 
oraz Unię Europejską.

Projekt ustawy pochodził z przedłożenia rządowe-
go i stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw 
Zagranicznych. Komisja rekomendowała przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Sejm uchwalił ustawę na czter-
dziestym siódmym posiedzeniu w dniu 15 września 
2017 r. w brzmieniu przedłożenia.

Ustawa w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu nie budzi zastrzeżeń o charakterze legisla-
cyjnym. 

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przyjęła proponowaną ustawę podczas 
sto dwudziestego posiedzenia w dniu 20 września 
jednogłośnie. 

W związku z tym w imieniu senackiej Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rekomen-
duję Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy, która ma na 
celu wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy ustana-
wiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, spo-
rządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 
2016 r. Dziękuję bardzo.

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 pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę chętnych.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pani minister Joanna Wronecka.
Czy pani minister pragnie zabrać głos w tej spra-

wie? Nie. Dziękuję bardzo.

oraz sama Unia Europejska. Członkiem fundacji może 
być także Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, CELAC.

Umowa określa cele fundacji oraz ustanawia ogólne 
zasady i wytyczne regulujące jej działalność, struk-
tury i funkcjonowanie. Przyznaje fundacji również 
osobowość prawną i zdolność prawną, dzięki czemu 
będzie ona mogła zawierać umowy, nabywać i zbywać 
mienie ruchome i nieruchome oraz wszczynać postę-
powania sądowe. Głównymi celami fundacji będą: 
przyczynienie się do umocnienia partnerstwa; zachęca-
nie do dalszego poznawania się i zrozumienia między 
regionami; zwiększanie wzajemnej widoczności obu 
regionów i samego partnerstwa; promowanie i koor-
dynowanie działań wspierających stosunki między 
regionami skoncentrowane na realizacji priorytetów 
ustalonych na szczytach Unia Europejska – CELAC, 
czyli Ameryka Łacińska i Karaiby; propagowanie dys-
kusji na temat wspólnych strategii mających na celu 
realizację priorytetów poprzez stymulowanie badań 
i analiz; wspieranie owocnej wymiany oraz nowych 
możliwości nawiązywania kontaktów społeczeństwa 
obywatelskiego z m.in. podmiotami społecznymi.

Głównymi działaniami, jakimi ma się zająć fun-
dacja, zgodnie z przedstawioną umową, będą m.in.: 
zachęcanie do dyskusji poprzez seminaria, konferen-
cje, warsztaty, publikacje, szkolenia zawodowe itd.; 
promowanie wydarzeń dotyczących tematów poru-
szanych na szczytach Wspólnota Państw Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów – Unia Europejska, a także 
badań nad zagadnieniami, które oba regiony uznały 
za istotne; tworzenie platformy internetowej lub wy-
dawanie publikacji w wersji elektronicznej. Możliwe 
będzie również podjęcie przez fundację inicjatyw we 
współpracy z instytucjami publicznymi i prywatny-
mi, instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami mię-
dzynarodowymi i regionalnymi, państwami Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów oraz państwami członkowski-
mi Unii Europejskiej.

W przedstawianej umowie mamy również określo-
ne organy fundacji, którymi będą Rada Zarządzająca, 
przewodniczący i dyrektor wykonawczy. W skład 
Rady Zarządzającej wejdą przedstawiciele członków 
fundacji. Rada Zarządzająca zbierać się będzie na 
szczeblu wyższych urzędników i, w stosownych wy-
padkach, na szczeblu ministrów spraw zagranicznych 
przy okazji szczytów Wspólnota Państw Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów – Unia Europejska. Umowa 
określa, że Rada Zarządzająca będzie miała 2 prze-
wodniczących, z których jeden będzie przedstawi-
cielem Unii Europejskiej, a drugi – państw Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów. Rada Zarządzająca odbywać 
będzie 2 zwyczajne posiedzenia w roku, które zbiega-
ją się w czasie z posiedzeniami urzędników wysokie-

47. posiedzenie Senatu w dniu 26 września 2017 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo  

dnia 25 października 2016 r.
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Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) patrzenia punktu dwudziestego drugiego: informacja 
Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą do 
2025 r. Dziękuję bardzo.

Jeszcze pan senator sekretarz.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie roz-
patrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej – druk senacki nr 597 – odbę-
dzie się 27 września, czyli w środę, o godzinie 8.15 
w sali nr 182.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

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? 
Nie widzę chętnych. Dziękuję.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, na tym kończymy rozpatry-
wanie punktu piętnastego porządku obrad.

Za chwilę ogłoszę przerwę.
Teraz komunikat.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że ju-

tro rozpoczniemy obrady o godzinie 9.00 rano od roz-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 47)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę 

o zajęcie miejsc i o wyciszenie rozmów, nie wycisze-
nie, tylko zaprzestanie rozmów.

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią dziś obrady 
rozpoczniemy od rozpatrzenia punktu dwudziestego 
drugiego, to jest informacji Rady Ministrów o stanie 
realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Proponuję także zmianę kolejności rozpatrywa-
nia następujących ustaw: ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie jej po informacji o stanie realizacji Programu 
Budowy Dróg Krajowych; ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wykroczeń – i rozpatrzenie jej po usta-
wie o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami; 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie 
jej po ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wykro-
czeń; ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
– i rozpatrzenie jej po ustawie o ochronie środowiska. 
Na koniec drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ten 
punkt rozpatrzylibyśmy po ustawie o Narodowym 
Instytucie Wolności.

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

Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego drugiego porządku obrad: informacja 
Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą 
do 2025 r.).

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa, pana ministra Jerzego Szmita.

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić informację rządu na 

temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Program został przyjęty uchwałą nr 156/2015 
w dniu 8 września 2015 r. Ówczesna Rada Ministrów, 
przyjmując program, zapewniła na jego realizację 
kwotę 107 miliardów zł. Program wskazywał listę 
inwestycji drogowych, ciągów autostrad, dróg ekspre-
sowych i obwodnic, jakie miały zostać zrealizowane 
do 2025 r. Lista ta była umieszczona w załączniku 
nr 1 do programu i zawierała jedynie dane dotyczące 
długości poszczególnych odcinków oraz lat realizacji, 
nie było natomiast informacji o koszcie poszczegól-
nych zadań.

Po analizie całego zakresu załącznika nr 1, 
a nastąpiło to od razu po rozpoczęciu naszej pra-
cy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
okazało się, że zapewniona kwota 107 miliardów zł 
w sposób diametralny odbiega od rzeczywistych wy-
datków, jakie trzeba ponieść, aby ten program zre-
alizować. Koszt oceniony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad wynosi blisko 200 mi-
liardów zł, a zatem dwukrotnie przewyższa zapew-
niony limit finansowy.

W związku z tym w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa podjęliśmy działania mające na celu 
ustalenie zadań najważniejszych, zadań prioryteto-
wych, których realizacja jest w tym momencie naj-
pilniejsza, oraz takich, na które poniesione nakłady 
przyniosą maksymalne efekty. Ustalono, że obecna 
sieć dróg krajowych wymaga w pierwszej kolejności 
dokończenia budowy już istniejących ciągów auto-
stradowych, połączeń transgranicznych, odciążenia 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(podsekretarz stanu J. Szmit) nie wytrzymali tej presji, jaka powstała, gdy nie mogli 
otrzymać swoich wynagrodzeń i nie byli w stanie 
wywiązać się ze swoich obowiązków, chociażby po-
datkowych. Na bazie dokumentów wypracowanych 
przez radę ekspertów zostały przygotowane pierwsze 
postępowania przetargowe na odcinki Via Baltica. 
Również w następnych przetargach znalazły one 
zastosowanie. Wymienione działania są jednak pro-
cesami, których owoce będziemy mogli zauważyć 
dopiero za jakiś czas.

Budowa dróg jest jednak jednym z głównych 
czynników wspierających i pobudzających gospo-
darkę krajową, w związku z tym nie można było cze-
kać jedynie na wypracowanie idealnych rozwiązań. 
Musieliśmy podejmować decyzje, musieliśmy kon-
tynuować rozpoczęte budowy – i właśnie to robimy 
– jak również podejmować nowe inwestycje. Z tego 
względu – i to jest wielki sukces – Rada Ministrów 
20 czerwca 2017 r. podjęła decyzję o zwiększeniu do-
tychczasowego limitu ze 107 miliardów do 135 mi-
liardów zł. Dzięki temu na podstawie przeprowa-
dzonej analizy, mając na względzie przejrzystość 
procesu decyzyjnego, Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa wskazało kolejne inwestycje, które 
mogą być realizowane w ramach powiększonego 
limitu.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną do programu jest 
podział na 2 grupy zadań inwestycyjnych w ramach 
załącznika nr 1. Pierwsza grupa zadań to najważ-
niejsze zadania drogowe, których realizacja będzie 
możliwa w ramach zapewnionych środków, w ramach 
zwiększonego limitu wynoszącego 135 miliardów zł. 
Zwiększony limit finansowy pozwala na realizację 
nowych odcinków dróg ekspresowych, szczególnie 
w Polsce wschodniej. I to chciałbym podkreślić: 
szczególnie w Polsce wschodniej, która przez wiele lat 
była komunikacyjnie odsunięta na margines. Chodzi 
przede wszystkim o drogę ekspresową S19, prowadzą-
cą wzdłuż wschodniej granicy Rzeczypospolitej: od 
granicy ze Słowacją przez Rzeszów, Lublin, Białystok 
i dalej na północ. Część tej arterii komunikacyjnej 
została już oddana, natomiast część między Lublinem 
a Rzeszowem jest w trakcie realizacji, w trakcie bu-
dowy. Dodano następne odcinki, które mogą być 
w ramach zwiększonego limitu realizowane: granica 
państwa – Białystok; Białystok – Lubartów, odcinek 
Choroszcz – Ploski – Chlebczyn, odcinek granica wo-
jewództwa podlaskiego – Łosice – granica wojewódz-
twa lubelskiego, odcinek granica województw mazo-
wieckiego i lubelskiego – Lubartów, węzeł Lubartów 
Północ; węzeł Lublin Rudnik, bez węzła – Lubartów 
Północ; odcinek Rzeszów Południe – węzeł Babica, 
w tym węzeł Babica, do Barwinka. Oprócz tego do-
damy inwestycje wspierające korytarz Via Carpatia 
w postaci następujących odcinków autostrady A2 
oraz drogi ekspresowej S17: A2, koniec obwodnicy 

ośrodków aglomeracyjnych oraz rozpoczęcia inten-
sywnych działań dotyczących budowy dróg szybkiego 
ruchu na terenie Polski wschodniej. Szczególnie ten 
aspekt był niezmiernie istotny. Przygotowaliśmy pro-
gram, którego celem jest realizacja wielkiego przed-
sięwzięcia, jakim jest budowa drogi szybkiego ru-
chu Via Carpatia, projektu, który ma się stać jednym 
z głównych narzędzi wykluczenia komunikacyjnego 
Polski wschodniej, a także drogi Via Baltica, która te 
same problemy będzie rozwiązywała w Polsce pół-
nocno-wschodniej.

Ponadto podjęto wiele kroków dotyczących same-
go procesu inwestycyjnego oraz technologii budowy 
dróg. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest 
świadome, że liczy się nie tylko to, co jest budowa-
ne, ale też to, jak to jest budowane, jakie to przynosi 
trwałe efekty oraz jakie korzyści wydawane pieniądze 
przynoszą dla całej branży budowlanej, ale też dla 
całego otoczenia społecznego budownictwa.

Na początku 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa podjęło działania mające na celu opty-
malizację procesów realizacji inwestycji drogowych 
ujętych w programie. W styczniu swoją pracę rozpo-
czął komitet sterujący do spraw optymalizacji proce-
su realizacji inwestycji drogowych, w skład którego 
weszli przedstawiciele wykonawców i projektantów 
z branży, ale i przedstawiciele samorządów, a także 
przedstawiciele innych inwestorów. Wypracowane 
w 5 roboczych grupach rekomendacje poddano kon-
sultacjom. Są one stopniowo wdrażane, wprowadzane 
w życie.

W dniu 30 maja 2016 r. minister Andrzej 
Adamczyk powołał radę ekspertów, która jest orga-
nem pomocniczym ministra. Stanowi ona platformę 
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz daje realną moż-
liwość współpracy między zamawiającymi a wyko-
nawcami. W ten sposób Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa przywróciło otwarty dialog między 
dwiema scenami procesu inwestycyjnego, rozszerza-
jąc przy tym prawa strony społecznej. Do tej pory 
rada ekspertów przyjęła tzw. alokację ryzyka. W inny 
sposób niż dotychczas zostało przedstawione ryzyko 
poszczególnych stron. W kontekście kontraktów jest 
to niezmiernie istotne, gdyż w poprzednich latach 
całe ryzyko inwestycyjne było przerzucane na wyko-
nawców. Stąd m.in. te bardzo dramatyczne sytuacje, 
które miały miejsce w latach 2012–2014, kiedy to 
setki firm zbankrutowały, a my mieliśmy do czynienia 
z dramatycznymi sytuacjami, w których – powiem 
językiem nieco publicystycznym – budowy polskich 
dróg spłynęły krwią.

(Głos z sali: I samobójstwa były.)
Tak, rzeczywiście były i samobójstwa. Były 2 

stwierdzone samobójstwa przedsiębiorców, którzy 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) 179 milionów zł. Dalej są to: S6, węzeł Kołobrzeg 
Zachód – węzeł Ustronie, wraz z budową obwodnicy 
Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11, to 18 km, 
a wydatki na realizację to 445 milionów zł; budowa 
obwodnicy Wałcza, 17 km 800 m, a wydatki na re-
alizację to 517 milionów zł.

W 2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadań 
o łącznej długości 263 km i o wartości 10 miliardów 
500 milionów zł. Są to: odcinek autostrady A1, węzeł 
Zawodzie – węzeł Woźniki, wydatki na realizację to 
634 miliony zł; S3, Niedoradz z drogą wojewódzką 
283, 17 km 300 m, wydatki na realizację to 229 milio-
nów zł; S5, Wronczyn – Kaczkowo, 63 km, wydatki na 
realizację to 1 miliard 680 milionów zł; S6, obwodnica 
Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11, wę-
zeł Bielice – węzeł Koszalin Zachód, 20 km, wydatki 
na realizację to 792 miliony zł; S7, Lubień – Rabka, 
16 km, wydatki na realizację to 2 miliardy 350 mi-
lionów zł; S8, Radziejowice – Przeszkoda, blisko 
10 km, wydatki na realizację to 421 milionów zł; S8, 
Wyszków – granica województwa, 38,5 km, wydatki 
na realizację to 1 miliard 257 milionów zł; S17, węzeł 
Lubelska w Warszawie – Garwolin, 36 km, wydatki 
na realizację to 1 miliard 243 miliony zł; S51, Olsztyn 
Wschód – Olsztyn Południe, 16 km, wydatki na reali-
zację to 1 miliard 89 milionów zł; obwodnica Góry 
Kalwarii w ciągu DK50, 9 km, wydatki na realizację 
to 364 miliony zł; obwodnica Sanoka w ciągu DK28, 
długość tego odcinka to 6 km 700 m, a wydatki na 
realizację to 206 milionów zł; obwodnica Bolkowa 
w ciągu drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5, 
ten odcinek ma 5 km 700 m, wydatki na realizację 
to 87 milionów zł; obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej 
w ciągu DK73 o długości 7 km, wydatki na realizację 
to 95 milionów 500 tysięcy zł.

W 2017 r. podpisaliśmy umowy na zadania o łącz-
nej długości 110 km. Ich łączna wartość wynosi 4 mi-
liardy 300 milionów zł. Są to: S61, koniec obwod-
nicy Suwałk – Budzisko; S61, odcinek obwodnicy 
Szczuczyna, druga jezdnia, 6 km 600 m, wydatki 
na realizację to 92 miliony zł; odcinek A2, węzeł 
Lubelska – węzeł Konik, to są okolice Warszawy, 
5 km 600 m, wydatki na realizację to 364 milio-
ny zł; też A2, węzeł Konik – obwodnica Mińska 
Mazowieckiego, 9,2 km, wydatki to 463 miliony zł; 
S7, węzeł Lotnisko –Lesznowola, 6 km 600 m, wy-
datki 491 milionów zł; S7, węzeł Lesznowola – wę-
zeł Tarczyn, prawie 15 km, wydatki na realizację to 
592 miliony zł; S7, odcinek węzeł Tarczyn Północ 
– początek obwodnicy Grójca, 8 km, wydatki na reali-
zację to 370 milionów zł; S17, węzeł Lubelska, 2 km, 
wydatki na realizację to 298 milionów zł; budowa 
wiaduktu w Legionowie w ciągu DK61, trzeci etap, 
wydatki rzędu 68 milionów zł; drugi etap obwodnicy 
Inowrocławia, DK15 z DK25, blisko 5 km, wydatki 
na realizację to 126 milionów zł; budowa obwod-

Mińska Mazowieckiego – Siedlce; A2, Siedlce – Biała 
Podlaska, węzeł Cicibór; S17, Piaski – Hrebenne.

Dodatkowo po ocenie aktualnych potrzeb siecio-
wych do listy priorytetów, które będą kierowane do 
realizacji w pierwszej kolejności, tj. w ramach limitu 
135 miliardów zł, zostały dodane następujące inwe-
stycje. Po pierwsze, inwestycje stanowiące dopełnie-
nie ciągów: S3, Świnoujście – Troszyn; S7, Gdańsk 
– Warszawa, odcinek Płońsk – Czosnów; S11, węzeł 
Koszalin Zachód, bez węzła – węzeł Bobolice; S16, 
Borki Wielkie – Mrągowo; S17, węzeł Drewnica – wę-
zeł Zakręt; S52, Północna Obwodnica Krakowa; S74, 
Przełom/Mniów – Kielce; DK75, odcinek Brzesko – 
Nowy Sącz. Po drugie, dodano nowe obwodnice w cią-
gach dróg krajowych: obwodnica Olesna; obwodnica 
Chełma; obwodnica Opatowa; obwodnica Sępólna 
Krajeńskiego oraz Kamienia Krajeńskiego; obwod-
nica Zatora; obwodnica Nowego Sącza i Chełmca; 
obwodnica Kędzierzyna-Koźla; obwodnica Ostrowca 
Świętokrzyskiego; obwodnica Radomska; obwodnica 
Praszki; obwodnica Niemodlina; obwodnica Myśliny; 
obwodnica Kołbieli; obwodnica Łochowa; obwodnica 
Morawicy i Woli Morawieckiej; obwodnica Poręby 
i Zawiercia.

Drugą grupę zadań stanowią projekty, których 
realizacja nie jest obecnie możliwa w ramach usta-
lonego limitu środków. Ich budowa możliwa będzie 
w sytuacji uwolnienia dodatkowych środków finan-
sowych w ramach realizowanych zadań. Resort infra-
struktury i budownictwa będzie na bieżąco prowadził 
monitoring stanu przygotowania tych przedsięwzięć.

Nie oznacza to, że zostały wstrzymane prace nad 
realizacją tych inwestycji. Obecnie, pomimo dopiero 
trzeciego roku wdrażania programu, są stopniowo 
ogłaszane kolejne przetargi i podpisywane kolejne 
umowy oraz oddawane do użytku kolejne inwestycje.

Dotychczas w ramach obecnego programu zakoń-
czono realizację 19 zadań o wartości 7 miliardów 
270 milionów zł, długość to około 225 km. W reali-
zacji znajduje się 91 zadań o wartości 48 miliardów 
200 milionów zł, długość to 1 tysiąc 230 km. W prze-
targu znajduje się 51 zadań o wartości 27 miliardów 
950 milionów zł, długość to 694 km. Na przetarg 
oczekują zadania o wartości 50 miliardów 740 mi-
lionów zł.

Od listopada do końca 2015 r. podpisano umo-
wy na 54 km, wartość wydatków na realizację to 
około 5,5 miliarda zł. Są to odcinki S2: odcinek A, 
czyli Puławska, bez węzła – Przyczółkowa, bez wę-
zła; odcinek B, czyli węzeł Przyczółkowa – Wał 
Miedzeszyński, to 6,5 km, a wydatki to 1 miliard 
368 milionów zł; odcinek C, czyli Wał Miedzeszyński 
– to wszystko to Południowa Obwodnica Warszawy 
– Lubelska, wydatki na realizację to 1 miliard 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Proszę państwa, ja nie 
uciekam, tak że odpowiem.)

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, tak, tak, momencik, momen-

cik…
(Głos z sali: Minister wszystkim odpowie.)
Pan minister wszystkim odpowie, a ja wszystkim 

udzielę głosu.
Ponieważ nie wiedziałam, że jest lista, udzieliłam 

głosu panu senatorowi Pupie, a potem panu marszał-
kowi. Pan marszałek za chwilę przejmuje prowadze-
nie, więc…

(Rozmowy na sali)
No właśnie.
No to bardzo proszę, a potem już według listy, 

dobrze?
Bardzo proszę, pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Ministrze, w planach ministerstwa jest – 

i buduje się to już, można powiedzieć – droga eks-
presowa S19. Jest to droga niezmiernie istotna, ważna 
nie tylko dla Podkarpacia, mojego terenu, ale i dla 
całej Polski. Dzieje się to w ramach budowy drogi Via 
Carpatia. Właściwie z tego tytułu Podkarpacie jest… 
Jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego, że ta droga, 
można powiedzieć, otworzy nas na świat, otworzy 
Podkarpacie na północ i na południe Europy. Problem 
mamy jeszcze z innym tematem. Mianowicie chodzi 
o połączenia drogowe z Warszawą. Można powie-
dzieć, że połowa województwa nie ma dobrego po-
łączenia z Warszawą. Dzięki Via Carpatii wojewódz-
twa wschodnie będą mogły przez Lublin dotrzeć do 
Warszawy w sposób w miarę korzystny, natomiast 
powiaty zachodnie województwa podkarpackiego 
będą mieć problem, gdyż muszą nadłożyć 60 km, 
70 km, a może i więcej kilometrów po to, żeby dotrzeć 
do Warszawy Via Carpatią. 

Dlatego niezmiernie istotną, ważną sprawą byłoby 
to, aby podjąć wysiłek budowy drogi do Radomia, nie 
do Warszawy, ale do Radomia. Wystarczy nam droga 
do Radomia. I wtedy sytuacja będzie rozwiązana. 
Chyba jako jedyne województwo… to znaczy jako 
miasto wojewódzkie nie mamy dobrego, bezpośred-
niego połączenia drogowego z Warszawą. To…

Wicemarszałek Maria Koc:
Czyli to jest pytanie o to, czy jest możliwość takiej 

inwestycji…
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję bardzo. Proszę 

o odpowiedź. Dziękuję.)
…dotyczącej drogi do Radomia. Dobrze. Bardzo 

dziękuję.

nicy Stalowej Woli i Mińska w ciągu DK77, 15 km 
300 metrów, wydatki to 279 milionów zł; budowa S3/
A6, odcinek węzeł Kijewo, wydatki na realizację to 
86 milionów zł; budowa S3/A6, odcinek węzeł Kijewo 
– Dąbie – Rzęśnica, 3,5 km, wydatki to 51 milio-
nów zł; budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, 
Morzyczyna, Zieleniewa, 6 km 400 m, wydatki na 
realizację 86 milionów.

Łącznie od listopada 2015 r. do dnia dzisiejsze-
go podpisano umowy na ponad 20 miliardów zł na 
drogi o długości 428 km. Wspomnę też, że jeszcze 
w tym roku planujemy podpisanie kilkudziesięciu 
umów, które do tych kwot dodadzą bardzo znaczące 
wartości.

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Program 
Budowy Dróg Krajowych jest jednym z najważniej-
szych dokumentów rządowych, najważniejszych 
programów rządowych. On jest w centrum uwagi 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ale 
też całego rządu. Jestem głęboko przekonany, że 
do tego limitu, gdy będziemy sprawnie… Gdy wy-
każemy, że jesteśmy w stanie sprawnie realizować 
powierzone nam zadania, ten limit będzie moż-
na jeszcze powiększyć, gdyż potrzeby budownic-
twa drogowego są ogromne. Każdy wybudowany, 
nowy odcinek drogi ekspresowej czy drogi krajo-
wej przede wszystkim poprawia sytuację ekono-
miczną, sytuację gospodarczą, dostępność, ale też 
poprawia bezpieczeństwo. Dzięki temu wzrasta 
spójność komunikacyjna Polski. To wszystko po-
woduje, że mamy do czynienia z dobrze wydanymi 
pieniędzmi, które nie tylko dają taki bezpośredni, 
namacalny efekt, ale też dodatkowe efekty, które 
można łatwo ocenić i które są bardzo pozytywnie 
przyjmowane przez Polaków, przez nasze społe-
czeństwo. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Zdzisław Pupa: Mogę?)
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu ministrowi?
Pan senator Pupa. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To kolejny…)
(Głos z sali: Ja byłem pierwszy.)
A, przepraszam bardzo… No dobrze, pan senator 

Pupa, a potem panowie senatorowie Szwed, Florek… 
Dobrze, przepraszam.

(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: I na tę stronę trzeba 

patrzeć. Pan marszałek był pierwszy.)
(Głos z sali: Tak, to już wcześniej było.)
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(wicemarszałek M. Koc) umowa na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska, 
też już jest częściowa odpowiedź na ten postulat. 
Przejechanie przez Stalową Wolę i Nisko zawsze było 
problemem i od kilkudziesięciu lat starania w tym 
zakresie były podejmowane. Dzisiaj została podpi-
sana umowa. I myślę, że w ramach już normalnych 
procedur to wszystko będzie realizowane być może 
jeszcze w tym roku… No, w tym roku jeszcze nie 
wkopiemy… Najpierw rozpoczną się prace projek-
towe, bo to jest realizowane w systemie „projektuj 
i buduj”, ale myślę, że na pewno w przyszłym roku, 
gdzieś w połowie przyszłego roku będzie już moż-
liwość rozpoczęcia realizacji tej inwestycji fizycz-
nie. Te następne odcinki, które łączą, przybliżają do 
Radomia, będziemy wykonywali sukcesywnie. My 
we wszystkich planach, o których mówimy… Jeżeli 
dzisiaj nie ma takich możliwości, żebyśmy… Ja będę 
korzystał tutaj z podpowiedzi, jeśli pani marszałek 
pozwoli, moich współpracowników – jest pan dyrek-
tor Waszkiewicz – ponieważ wiedzę zawsze… wiedzę 
trzeba rozwijać, tak?

Jeżeli chodzi o połączenie południowo-central-
nej Polski, czyli Radomia i Kielc, to tu rzeczywiście 
mamy problem z drogami, które są w relacji wschód – 
zachód. Droga S7 rozwiązuje problem komunikacji do 
Warszawy i komunikacji na południe. Rzeczywiście 
dostrzegamy te potrzeby. Trwają prace przygotowaw-
cze na wielu z tych odcinków. Mam nadzieję, że gdy 
pozwolą nam na to środki finansowe, takie działania 
zostaną podjęte i część tych… Część tej drogi już 
w programie jest wpisana, ale niestety środki na reali-
zację tego nie są zapewnione. Ale jeżeli jest wpisana, 
to wiadomo, że jest to brane pod uwagę i że drogi, 
które łączą tę część województwa podkarpackiego, 
będą realizowane.

Zachodnia obwodnica Łodzi, czyli S14. 
Rzeczywiście jest tak, że zostały podjęte działania, 
które miały zmierzać do ograniczenia kosztów budo-
wy, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Ja przypomnę, że 
gdy przyglądaliśmy się temu i poddaliśmy ten projekt 
bardzo głębokiej analizie, okazało się, że koszt budo-
wy 1 km tej drogi ekspresowej, łącznie z wykupem 
gruntów, wyniósł ponad 70 milionów zł. To są koszty 
absolutnie nie do przyjęcia. Z czego one wynikały? 
No właśnie z technicznych założeń, wielu węzłów, 
które tam zostały zaprojektowane, jak również z ca-
łego sposobu projektowania tej drogi. Podjęliśmy de-
cyzję, żeby dokonać tutaj szybkiej optymalizacji tego 
projektu. Ona została dokonana. Został ogłoszony 
przetarg. Dzisiaj jesteśmy w trakcie rozstrzygania 
tego przetargu. Opóźnienia, które tam się pojawi-
ły, wynikają z faktu, że wykonawcy zgłosili ponad 
4 tysiące pytań do przedstawionej specyfikacji. Na 
każde pytanie trzeba odpowiedzieć, każde pytanie 
wymaga analizy, stąd niestety trochę to trwa. Ale 
jeszcze dzisiaj rozmawiałem z panem dyrektorem 

Pan marszałek Seweryński. Bardzo proszę.
Panie Marszałku, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Panie Ministrze, imponujący jest ten program, który 

pan przedstawił. No, ale my wszyscy jesteśmy w jakiś 
sposób związani ze swoimi okręgami, stąd takie szcze-
gółowe pytania. Ja wiem, że na zachodniej obwodnicy 
Łodzi pierwotnie było planowanych 6 zjazdów, a w tej 
chwili ich liczba została ograniczona do 4. 

Wszyscy mnie proszą, żebym zapytał, czy to już 
jest ostateczna decyzja i nie ma nadziei na to, żeby te 2 
miasteczka, które zostały pozbawione tych zjazdów… 
Czy one już zostaną odgrodzone od tej autostrady? Czy 
w tym zakresie można liczyć na korzystne zmiany?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja też mam pytanie związane 

z moim okręgiem. Ja akurat reprezentuję powiat 
kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Droga kra-
jowa nr 8 na linii Wrocław – Kłodzko jest dla nas 
szczególnie istotna, bo tam rzeczywiście dochodzi 
do wielu wypadków. Ja wcześniej wnioskowałem 
o nią… Wiem, że teraz w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad we Wrocławiu jest sporzą-
dzana dokumentacja rozważająca 6 wariantów prze-
budowy tej drogi. 

I chciałbym zapytać o taką rzecz. Jak ona w pro-
gramie jest wpisana? Kiedy ewentualnie moglibyśmy 
liczyć na rozpoczęcie inwestycji? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pytanie dotyczące połączenia zachodniej części 

województwa podkarpackiego z Radomiem, z cen-
trum Polski. Niewątpliwie taka potrzeba istnieje. 
Myślę, że chociażby to, że będzie… już jest reali-
zowana… że kilka tygodni temu została podpisana 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) znalazły… One na pewno będą bardzo potrzebne. 
Pamiętamy program z 2015 r. Pan mówił teraz, że 
107 milionów, 200 milionów… Wiadomo, że zawsze 
powstają pewne oszczędności na inwestycjach. Teraz 
pewnie będzie z tym troszeczkę trudniej, ale najważ-
niejszą sprawą jest dokumentacja, ZRID, wykupy 
gruntów. To musi być gotowe. Jak tylko będą środki, 
można będzie realizować.

Ja chciałbym zapytać, Panie Ministrze, o drogę, któ-
rej pan nie wymienił, a mianowicie drogę S11. Droga 
S11 ma mieć dokładnie 550 km. Ona prowadzi ze 
Śląska nad morze, do Koszalina, i przebiega przez całą 
Wielkopolskę. W poprzednim programie, z 2015 r., była 
mowa o tym, że STEŚ, czyli studium techniczno-eko-
nomiczno-środowiskowe, zostanie wykonane na całym 
odcinku drogi S11. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest 
w tej chwili sytuacja, co ewentualnie będzie przygoto-
wywane, bo słyszałem o 20 milionach zł na wykonanie 
jakichś prac przygotowawczych. Ta droga jest bardzo 
obłożona, tam jest bardzo duże natężenie ruchu szcze-
gólnie w okresie letnim, o czym wszyscy wiemy. Mamy 
tam odcinek bardzo trudny – od obwodnicy zachodniej 
Poznania, która jest wybudowana w ciągu drogi S11, 
do Obornik Wielkopolskich. Kilkanaście odcinków… 
Z tego, co pamiętam, to most w Obornikach na Warcie 
jest już w katastrofalnym stanie, a ewentualne wyłącze-
nie tego mostu z użytku spowoduje paraliż komunika-
cyjny całej tej części kraju, zwłaszcza w okresie letnim. 
Chodzi o połączenie południa Wielkopolski z północą, 
szczególnie z Koszalinem, Kołobrzegiem – z rejonem 
Wybrzeża Środkowego. Chciałbym się dowiedzieć, 
czy są… Bo nie wymienił pan ani razu i, jak widzę, 
tu nie ma, oprócz dokończenia tych, które już zostały 
zaczęte… Jarocin, Ostrów Wielkopolski… Ale mamy 
też obwodnicę w Szczecinku, która jest w realizacji, 
i w Kępnie pewien fragment. 

Co dalej z całą drogą S11, a szczególnie z tym 
najpilniejszym odcinkiem: obwodnica zachodnia 
– Oborniki? Nie wspomnę już o dalszym odcinku, 
Ujście – Piła. Myślę, że pan senator Augustyn akurat 
o to będzie pytał. Dziękuję.

A jeżeli, Panie Ministrze, trudno będzie odpo-
wiedzieć na to pytanie, to ja bym miał prośbę, żeby 
może odpowiedzieć na piśmie, jak ewentualnie będzie 
z drogą S11, jaka jest perspektywa, szczególnie jeśli 
chodzi o ten pierwszy odcinek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pana senatora Sługockiego poprosimy 

o zadanie pytania.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja może zacznę 

od pytań generalnych, a potem oczywiście, ponie-

Tomaszewskim, dyrektorem generalnej dyrekcji 
w Łodzi, i on zapewnił, że w listopadzie zostanie 
zakończone badanie tych wszystkich pytań, to zna-
czy udzielanie na nie odpowiedzi, i będzie można 
przystąpić do następnego etapu przetargu. Jesteśmy 
zdeterminowani – mówię o ministerstwie – żeby tę 
inwestycję realizować, żeby tę drogę budować.

Liczba węzłów. My zawsze mówiliśmy, że… To jest 
droga ekspresowa, a zatem musi być drogą tranzyto-
wą i komunikować ze sobą te największe ośrodki, ich 
funkcje łączyć. Nie wykluczamy jednak możliwości 
powrotu do węzłów, choć być może nie byłyby to już 
węzły o takim bogatym technicznie kształcie. Ale tutaj 
musi być wkład samorządów, co mówiliśmy wielokrot-
nie. Były zresztą w tej sprawie pewne, powiedziałbym, 
zderzenia, bo jak samorządom mówiliśmy, że… To 
były wystąpienia pisemne, formalne. Jeżeli samorządy 
łódzkie są zainteresowane… Pytanie, czy są gotowe 
na takie wkłady finansowe. Odpowiedzi na to albo nie 
było, albo były bardzo wstrzemięźliwe. Z naszej stro-
ny jest chęć rozmowy, ale przede wszystkim musimy 
dzisiaj przeprowadzić ten przetarg, podpisać umowę 
i realizować tę inwestycję – to jest nasze główne za-
danie. Myślę, że projekt w tym kształcie, który został 
zaakceptowany, zapewnia komunikację dla zachodniej 
części Łodzi, a to jest dla nas najważniejsze. To ma ko-
munikować autostradę A2 z drogą S8, która prowadzi 
na południowy zachód Polski. Poza tym powstanie 
wokół Łodzi tzw. ring. No, o takim ringu mogą marzyć 
inne miasta w Polsce. Jeszcze żadne miasto w Polsce 
nie ma takiego klasycznego drogowego ringu wokół 
swego terytorium. Warszawa jest daleko, daleko z tyłu, 
ale to z zupełnie innych powodów.

Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 8, to ten odcinek 
jest umieszczony w programie, a jego realizacja jest 
przewidziana po 2020 r. Trwają prace przygotowaw-
cze. One niestety zawsze muszą trwać kilkanaście, 
a czasami nawet kilkadziesiąt miesięcy. To zależy też 
od tego, jak szybko uda się załatwić sprawy dotyczące 
ochrony środowiska, ochrony przyrody.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Florek.
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Ministrze, przede wszystkim dziękuję za deklarację, 
że te 135 miliardów zł do 2023 r. to nie jest ostatnie 
słowo i jeżeli okaże się, że pieniądze w budżecie się 
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(senator W. Sługocki) Panie Ministrze, 2 pytania. Kiedy termin ostatecz-
ny otwarcia tej obwodnicy? I drugie moje pytanie: 
czy koncern Strabag, tak poważna firma, znana nie 
tylko w kraju, ale i na świecie, poniesie z tego tytułu 
konsekwencje? Bo utrudnienia i złość jadących nad 
morze były odczuwalne we wszystkich wywiadach 
w tej sprawie w telewizji i radiu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę, zgod-

nie z kolejnością pytań, od drogi ekspresowej nr 11. 
Cały ciąg tej drogi jest w Programie Budowy Dróg 
Krajowych, tym przyjętym, o którym dziś dysku-
tujemy, ale oczywiście w różnym stopniu realizacji. 
Do realizacji w limicie jest przewidziany – i są na to 
zapewnione środki – odcinek między Koszalinem 
a Bobolicami wraz z obwodnicą Szczecinka, która 
już jest w trakcie realizacji. A zatem jeśli chodzi 
o ten bardzo trudny, szczególnie w okresie letnim, 
tak jak pan senator wspomniał, odcinek, zostały już 
podjęte decyzje, zostało zapewnione finansowanie, 
tak więc będzie to już realizowane. Na reszcie ciągu 
S11 trwają prace przygotowawcze – tam gdzie albo 
w ogóle nie były prowadzone przez naszych po-
przedników, albo ich tempo w ostatnim czasie było 
bardzo spowolnione. Została podjęta decyzja… Pan 
minister Andrzej Adamczyk podjął taką decyzję, że 
droga S11 będzie przygotowywana do realizacji na 
całej swojej długości, również tam, gdzie jeszcze 
tych przygotowań nie było czy one były na bardzo 
początkowym etapie.

I to jest tak naprawdę główne ograniczenie, jeżeli 
chodzi o realizację tej drogi – podobnie jak wielu 
innych odcinków dróg w Polsce. Potrzeby społeczne 
są ewidentne, są oczywiste, ale gdy dochodzi do py-
tania „kiedy”, to my niestety nie jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć, że za rok, za 2 lata, dlatego że sam 
proces przygotowania dokumentacji, przygotowania 
budowy niestety jest na takim etapie, że nie sposób 
jasno odpowiedzieć, że prace zostaną podjęte w ter-
minie roku czy 2 lat.

Ale naszym celem, naszą ambicją jest, aby tam, 
gdzie dzisiaj nie ma szansy na realizację inwestycji, 
chociażby właśnie ze względu na brak stosownych do-
kumentów, przygotować te dokumenty. Chodzi o to, 
abyśmy mogli przystąpić do realizacji tych inwestycji 
w następnej perspektywie i w następnym programie. 
Chyba że uda się ten program powiększyć, a przede 

waż jestem senatorem z pewnego okręgu, będę pytał 
o konkretne inwestycje. Ale myślę, że te generalia 
są bardzo istotne w kontekście oczekiwań Polaków.

Pytanie pierwsze, Panie Ministrze, dotyczy stanu 
realizacji inwestycji w ramach ujętych w programie 
budowy dróg. Jak wiemy, Panie Ministrze, rynek bu-
dowlany, przynajmniej tak donoszą środki masowe-
go przekazu, w ostatnim czasie skurczył się o około 
25–30%. To może budzić niepokój, ponieważ tysiące 
Polaków są zwalniane z tych podmiotów gospodar-
czych, co nie tylko komplikuje sytuację tych osób 
fizycznych, ale także trochę niepokoi w kontekście 
środków europejskich. Mamy przecież świadomość, 
że w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i śro-
dowisko” na realizację infrastruktury drogowej 
w ramach priorytetu III „Rozwój sieci drogowej 
i transportu multimodalnego” mamy 9 miliardów 
532 miliony zł. Chciałbym zapytać, jak wygląda stan 
realizacji inwestycji współfinansowanych ze środ-
ków europejskich, nie tylko Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko”, ale także CEF, czyli 
instrumentu „Connecting Europe Facility”, „Łącząc 
Europę”.

Kolejne pytanie, Panie Ministrze: czy nie istnieje 
ewentualnie zagrożenie utraty środków? Zdaję sobie 
sprawę oczywiście, że inwestycje w tej perspektywie 
realizujemy w myśl zasady n+3, czyli 2020 plus 3, tak 
więc rzeczowo, finansowo inwestycje będziemy koń-
czyć w 2023 r. Ale w tym kontekście rodzi się następ-
ne pytanie: czy nie obawia się pan, Panie Ministrze, 
że dojdzie do kumulacji inwestycji i podaż inwestycji 
na rynku budowlanym będzie tak duża, że wzrośnie 
wartość jednostkowa, a podmioty gospodarcze wy-
konujące, realizujące budowy będą miały tak dużo 
inwestycji do realizowania, że nie będą konkurencyj-
ne, czyli że koszt budowy kilometra drogi może być 
zdecydowanie droższy? To tyle. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie w serii 3 pytań.
Pan senator Komarnicki. Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w moim okręgu jest S3, ekspre-

sówka, która jest zrealizowana. Borykamy się bar-
dzo poważnie, jeżeli chodzi o obwodnicę Gorzowa 
Wielkopolskiego. To jest mój okręg, nr 21. Pierwotny 
termin skończenia budowy, Panie Ministrze, przez fir-
mę Strabag, duży koncern zresztą, tzw. termin umow-
ny, był w kwietniu tego roku, ale do dnia dzisiejszego 
ona jest nieskończona. To była Golgota niemalże ca-
łego kraju, który pędził nad morze, potężne korki… 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) poniesie ona, zgodnie z kontraktem, zgodnie z umo-
wą, określone konsekwencje, to jest rzecz naturalna.

Pytanie dotyczące wykorzystania środków euro-
pejskich. Generalna dyrekcja jest największym bene-
ficjentem, to właśnie generalna dyrekcja wykorzystuje 
najwięcej środków Unii Europejskiej. Dotychczas 
w obecnej perspektywie uzyskaliśmy refundację na 
poziomie około 20 miliardów zł, a zatem to są już 
naprawdę bardzo istotne środki. Jest to mniej więcej 
połowa środków, które są przeznaczone w tej perspek-
tywie na budownictwo drogowe w Polsce, a mamy 
jeszcze kilka lat na to, żeby tę drugą połowę właściwie 
wykorzystać. Zresztą Ministerstwo Rozwoju, które 
jest dysponentem środków, jak również nadzoruje 
ich wykorzystanie, wielokrotnie podkreślało, że to 
właśnie budownictwo drogowe jest tym motorem, 
który, jeżeli chodzi o realizację środków unijnych na 
inwestycje, jest zdecydowanym liderem. Ale myślę, że 
coraz lepiej sytuacja wygląda również na kolei, sądzę, 
że nie będzie żadnych problemów, żeby te pieniądze 
wykorzystać.

Pan senator poruszył bardzo ważny problem, mia-
nowicie kwestię kumulacji robót. Rzeczywiście, te-
raz, gdy mamy tak gigantyczne procesy inwestycyjne 
– już o tym wspominałem, realizacje inwestycji są na 
poziomie blisko 50 miliardów zł – zawsze niebezpie-
czeństwo kumulacji ze wszystkimi tego konsekwen-
cjami istnieje. Staramy się do tego nie dopuścić, pla-
nując inwestycje tak, żeby nie było tego spiętrzenia. 
I jeżeli porównamy wydatki, które były w ubiegłym 
roku i które są w tym roku, to zobaczymy, że one się 
utrzymają na podobnym poziomie. I to będzie two-
rzyło, mam nadzieję, właśnie taką spokojną, stabilną 
sytuację w branży budowlanej, po to, żeby – i ja się 
całkowicie z tym zgadzam, tak powinno być – ceny 
nie były sztucznie windowane, żeby rynek mógł do-
starczyć odpowiednią ilość stali, cementu, innego 
wyposażenia, które jest niezbędne do budowy dróg. 
Czy chociażby przewożenie kruszyw, to też ostatnimi 
czasy okazało się bardzo poważnym problemem, bo 
wzmożone remonty linii kolejowych powodują, że 
kolei trudniej jest te miliony metrów sześciennych 
kruszyw przewozić, a one muszą być przewożone. 
I to wszystko to są gigantyczne procesy, nad którymi 
musimy zapanować. Mamy pełną tego świadomość, 
jesteśmy we współpracy z branżą, nasze plany są 
otwarte, informujemy społeczeństwo o otwieranych 
kontraktach, branża jest doskonale zorientowana 
w sytuacji, w tym, jakie są nasze zamierzenia inwe-
stycyjne, na jakie kwoty… Teraz widzimy, że ostatnie 
2 lata to jest tak naprawdę okres spokojnej pracy na 
polskich budowach, w budownictwie drogowym. Jak 
zawsze, są problemy, jak zawsze, są różne kłopoty, 
ale skala tych problemów w stosunku do tego, co 
było jeszcze 4 czy 5 lat temu, jest już zupełnie inna, 
jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.

wszystkim zwiększyć limit finansowy przeznaczony 
na jego realizację.

Jeszcze taka bardzo szczegółowa informacja, je-
żeli chodzi o odcinek Bobolice – Szczecinek: jest już 
decyzja środowiskowa, a na dalszych odcinkach jest 
przygotowywana dokumentacja STEŚ, czyli studium 
techniczno- ekonomiczno-środowiskowe oraz decyzja 
środowiskowa.

Pytanie dotyczące S3 i obwodnicy Gorzowa… Tutaj 
mam bardzo dobre wiadomości: ta inwestycja jest już 
właściwie ukończona, można powiedzieć, trwają odbio-
ry prac. Dlatego to tak długo trwa, że były zastrzeżenia 
do pewnych elementów, jeżeli chodzi o wykonawstwo, 
ale na początku października przewidziane jest uru-
chomienie tej trasy i wreszcie problem, o którym pan 
senator mówił, zostanie rozwiązany.

A jeżeli chodzi o pytanie bardziej ogólne, to pan 
senator zapytał o konsekwencje w stosunku do firm 
wykonawczych, które się nie wywiązują ze swoich 
umów, przedłużają terminy realizacji. Powiedziałbym, 
że tu sytuacja jest dwojakiego rodzaju. Są sytuacje, 
w których z powodów obiektywnych tak się dzieje. 
Czasami jest tak, że dokumentacja nie jest wystarcza-
jąco dobrze przygotowana albo że powstają w trakcie 
procesów budowalnych problemy, których rzeczywi-
ście nie sposób było przewidzieć, a wtedy musimy 
się liczyć z tym, że te terminy będą przesunięte. Na 
blisko 100 inwestycji, które dzisiaj są realizowane, 
takie znaczące opóźnienia, które mogą zaważyć na 
tym, że inwestycja nie zostanie ukończona w ter-
minie, mamy w przypadku kilku, może kilkunastu. 
Bo trudno uważać, że sytuacja jest bardzo zła, jeżeli 
do zakończenia budowy mamy jeszcze, powiedzmy, 
1,5 roku. Oczywiście może też być taka sytuacja, ale 
mówimy przede wszystkim o takich, kiedy termin już 
się zbliża i widzimy, że jest problem z ukończeniem.

Uogólniając, powiedziałbym tak: na polskim ryn-
ku budowlanym budownictwa drogowego, działają 
2 rodzaje firm. Jedna grupa firm korzysta przede 
wszystkim ze swojego kapitału, ze swojego potencjału 
wykonawczego i sprzętowego. Tutaj tych problemów 
jest znacznie mniej. Ale jest grupa firm zagranicz-
nych, które niestety nie są w stanie korzystać w Polsce 
z własnego potencjału i polegają albo w całości, albo 
w dziewięćdziesięciu kilku procentach na podwyko-
nawcach. Wtedy rzeczywiście jest wiele problemów. 
I na tych kilku czy kilkunastu budowach, które te 
firmy realizują, musimy podejmować różne działania 
po to, żeby zdyscyplinować te firmy do tego, aby 
realizowały wszystko zgodnie z terminem i zgodnie 
z wymogami jakościowymi.

Konkretne pytanie, które padło, odnośnie do firmy 
Strabag… Oczywiście badamy sprawę. Jeżeli okaże 
się, że to opóźnienie wystąpiło z winy samej firmy, to 



225

47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.
Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 

 (z perspektywą do 2025 r.)

Senator Jan Rulewski:

Mój okręg, zwany Polską, upoważnia mnie do 
zadania takich pytań.

Po pierwsze, czy nie ma zagrożeń dla budże-
tu i dla Krajowego Funduszu Drogowego z tytułu 
Brexitu?

Po drugie, pytanie: co z losami nieudolnej inicja-
tywy rządu w zakresie naśladowania schetynówki, 
czyli wniesienia dodatkowej opłaty za benzynę na 
budowę lokalnych dróg? Czy rząd pracuje, jak obiecał, 
nad innym rozwiązaniem? Bo oczywiście nie ma co 
do tego wątpliwości, że bez pieniędzy tych nowych 
dróg lokalnych się nie wybuduje.

Wreszcie, po trzecie, pytanie… W tym okrę-
gu zwanym Polską – tu nawiązuję do wypowiedzi 
pana senatora Augustyna… To taka obserwacja: 
co autostrada czy droga szybkiego ruchu to każdy 
wiadukt – nie mówię o mostach – ma inną kon-
strukcję, inną architekturę. Ja wiem, że to ładne, 
ale wiem, że to bardzo drogie. Jak się obserwuje 
drogi na zachodzie Europy, to widać, że to jest ze-
standaryzowane. Można powiedzieć, że taśmowo 
produkowane są wiadukty, zresztą w podobnych 
warunkach. Polska nie ma zróżnicowanych warun-
ków geologicznych…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ma.)
Nie ma. W większości to teren płaski, prawda? To 

nie jest Szwajcaria. Czy z morzami, czy z zatokami… 
Czyli te koszty.

Po czwarte, też problemem w Polsce, czyli 
w moim okręgu, jest brak pomysłu na połączenie 
wielu miast drogą szybkiego ruchu, czyli S10, ze 
Szczecina do Warszawy. To jest też oczywiście 
swoista alternatywa dla już blokujących się roz-
wiązań komunikacyjno-portowych w Gdańsku, 
w szczególności patrzę tu trochę na Bydgoszcz 
i Toruń… na odcinek S10 między Bydgoszczą 
i Toruniem, który nie jest drogi, ma bardzo dobre 
warunki geologiczne, a nawet w planach nie ma 
prac dokumentacyjnych.

I wreszcie temat: Polska… Wracam do tego – 
to jest również pod adresem minionych rządów 
– że ślimaczy się budowa S5 na odcinku Poznań 
– Bydgoszcz… przepraszam, Poznań – Wrocław. 
Powiem szczerze, że jeśli pan mówi tu o intensyfi-
kacji prac na ścianie wschodniej – co jest dobre, bo 
może to zaktywizuje ten teren – to na pewno można 
przyjąć zasadę dyskryminacji politycznej wobec 
tych 2 miast. Może pan wyjaśni, dlaczego to się 
tak ślimaczy. W tzw. dobrej zmianie nie ma w tym 
zakresie nic dobrego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Teraz pytanie zadaje pan senator Augustyn. 
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, są 2 zasadnicze problemy, to 

oczywiście koszty i przygotowanie inwestycji. W tej 
pierwszej kwestii także z pana ust, ale też z ust z wielu 
polityków słyszeliśmy krytykę realizacji inwestycji za 
rządów poprzednich. Twierdziliście państwo, że koszt 
budowy kilometra jest wyjątkowo wysoki. 

Stąd moje pytanie. O ile udało się koszt budowy 1 
km obniżyć i czy z tego tytułu są oszczędności? Co 
to nam da przy budowach? Jeśli chodzi o koszty, to 
chciałbym też zapytać, czy w ostatnich przetargach 
widać to samo, co w przypadku innych budów infra-
strukturalnych, o czym donoszą samorządowcy z mo-
jego okręgu. Odwoływane są przetargi, niemalże jeden 
po drugim, dlatego że zaproponowane kwoty zdaniem 
wykonawców są za niskie. Ceny zdecydowanie poszły 
w górę, przynajmniej w naszej okolicy. Sądzę, że nie 
jesteśmy tutaj odosobnieni. Jak to wygląda w budow-
nictwie drogowym?

A pytanie szczegółowe dotyczy drogi S11, ale kon-
kretnych odcinków. Nie mogę się zgodzić z takim 
generalnym stwierdzeniem, że nie robimy tej drogi, 
bo brak jest przygotowania. Nie dotyczy to wszyst-
kich odcinków, nie tylko odcinka ze Szczecinka do 
Bobolic, w przypadku którego przygotowania są za-
awansowane. Panie Ministrze, szukałem tego odcinka 
ze Szczecinka do Bobolic w tym materiale, który 
mamy, i go nie ma. Pan mówi, że on będzie robiony, 
ale ja go tutaj nie znajduję. A więc nie wiem, co jest 
prawdą. Czy papier mówi prawdę, czy wierzyć panu 
na słowo?

Po wszystkich uzgodnieniach jest obwodnica 
Ujścia. Dlaczego ona nie jest przewidziana do realiza-
cji? Zupełnie tego nie rozumiem. Podobnie zaawanso-
wane są prace, o których wspominał pan senator Florek, 
dotyczące przeprawy przez Wartę w Obornikach. Panie 
Ministrze, nam grozi zawał komunikacyjny. Tam jest 
niesłychanie duże natężenie ruchu – pan o tym pewnie 
dobrze wie. To jest jedyna przeprawa w zasięgu chyba 
trzydziestu paru kilometrów, i to w obie strony. Nie 
ma jak się przedostać. Ten wiadukt nie wytrzyma do 
następnej perspektywy finansowej, nie jest to możliwe. 
Dlaczego nie jest on wpisany do realizacji? Czy pań-
stwo rzeczywiście lekceważycie sobie to zagrożenie? 
To jest bardzo pilna inwestycja, którą trzeba podjąć. 
Bardzo proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Rulewski.
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na nowych warunkach, są niższe. Myślę, że to wynika 
właśnie z tych naszych działań, a także ze świado-
mości branży, że zmieniamy warunki umów na takie, 
które są bardziej korzystne dla wykonawcy, bo ryzyko 
jest rozłożone równomiernie. I to też m.in. powoduje, 
że ceny, które są przez wykonawców proponowane, 
są rzeczywiście bliższe realnych kosztów.

Chciałbym tu też powiedzieć, że w ostatnim 
okresie, gdy toczy się kilkadziesiąt postępowań prze-
targowych, zwracaliśmy bardzo uwagę na sprawę 
najniższej ceny, rażąco najniższej ceny, i bardzo ry-
gorystycznie traktowaliśmy te firmy, które przedsta-
wiały te najniższe cenowo oferty. Musiały one bardzo 
dokładnie, bardzo starannie wytłumaczyć, dlaczego 
są gotowe zrealizować daną inwestycję za taką cenę, 
która nam się wydaje stanowczo za niska. I zostało 
odrzuconych wiele ofert, co oczywiście spowoduje, 
że ceny kontraktów będą wyższe, niemniej jednak 
biorąc pod uwagę to całe ryzyko i nauczkę, jaką otrzy-
maliśmy – mam na myśli te sytuacje w poprzednich 
latach – uznaliśmy, że jednak warto czasami zapłacić 
solidnej firmie kilka czy nawet kilkadziesiąt milionów 
więcej, ale za to mieć gwarancję, mieć pewność, że 
ta firma zrealizuje inwestycję w terminie, na czas 
i zgodnie z wymogami jakości, jak również wywiąże 
się ze swoich zobowiązań w stosunku do podwyko-
nawcy, w stosunku do dostawców, zapłaci podatki 
i będzie dalej funkcjonowała na polskim rynku. Te 
sytuacje, które były poprzednio, są absolutnie nie do 
zaakceptowania i też o tym musimy pamiętać, gdyż 
liczy się nie tylko to, że jest najniższa cena, która 
została gdzieś tam wylicytowana, bo potem jeszcze 
trzeba za tę cenę inwestycję zrealizować.

Jeśli chodzi o kwestię S11, która już tu była poru-
szana, to może, nie wiem, ja się pomyliłem, a może 
pan senator źle zrozumiał wypowiedź. Powtórzę 
w takim razie. Jeżeli chodzi o odcinek Bobolice 
– Szczecinek, to jest w programie, ale na liście re-
zerwowej, jednak rzeczywiście jest już decyzja 
środowiskowa. Przypomnę, że odcinek Koszalin – 
Bobolice będzie realizowany, jest na to zapewnione 
finansowanie. Jeśli chodzi o pozostałe odcinki, to 
nie jest dziś możliwa ich realizacja, bo po prostu nie 
ma stosownego przygotowania. Ale to – podkreślam 
jeszcze raz – nie oznacza, że są jakiekolwiek zawa-
hania co do konieczności i celowości realizacji tych 
inwestycji. One będą realizowane. Najwcześniejsze 
terminy na ogłoszenie przetargów są w końcówce 
2020 r. i to już będzie w kolejnej perspektywie. Prace 
przygotowawcze na S11 absolutnie są jednym z zadań 
priorytetowych.

Jeżeli chodzi o pytanie o Oborniki, to rzeczywi-
ście dostrzegamy ten problem. Myślę, że w tej sprawie 
też będą decyzje, bo one rzeczywiście są niezbędne.

Pytania zadane przez pana senatora Rulewskiego, 
dotyczące Brexitu… To jest sprawa, która jest dzisiaj 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Poruszę je-
den wątek, o którym już tutaj pan senator Rulewski 
mówił. 

Czy zamierzacie państwo zrobić coś, co byłoby 
korzystne z punktu widzenia rozwoju sieci dróg lo-
kalnych? Każda inicjatywa dotycząca… Ja jestem 
gorącym zwolennikiem – myślę, że pan minister też – 
dokładania złotówek z budżetu państwa i oczekiwania 
kolejnych złotówek od samorządów, bo to daje dobre 
efekty. Czy przewidujecie państwo zwiększenie tej 
puli na przyszły rok? Bo my o to już w poprzedniej 
kadencji walczyliśmy, mniej lub bardziej skutecznie, 
ale myślę, że nadal warto o tym rozmawiać, Panie 
Ministrze. Czy zwiększycie pulę na wsparcie rozwoju 
dróg lokalnych? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, chodzi o kwestię 
S6. No, myślę, że o niej często się tutaj dyskutuje. Czy 
mógłby pan minister powiedzieć kilka słów na temat 
perspektyw dotyczących komunikacji wschód – za-
chód w północnej części Polski? Chyba nie musimy 
tłumaczyć, jak ważna jest to inwestycja ze względu na 
rozwój tego regionu. To, co się dzisiaj dzieje na dro-
gach Pomorza, szczególnie jeśli chodzi o maj, czer-
wiec, lipiec, sierpień i wrzesień, pokazuje, że droga 
S6 powinna być jednak jednym z priorytetów. Czy 
pan minister mógłby kilka słów powiedzieć o pana 
stanowisku w tej sprawie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Dobrze.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Może zacznę 

zgodnie z kolejnością zadawanych pytań. 
Pan senator Augustyn pytał o koszty budowy. 

Tak, rzeczywiście te koszty, które były ponoszone 
w poprzednich latach, były stanowczo za wysokie, 
więc podjęliśmy bardzo dużo działań, żeby je obni-
żyć. Jedno z tych działań dotyczy przygotowywanych 
dzisiaj projektów optymalizacyjnych, ale i projektów 
typizacyjnych. To też już w jednej wypowiedzi któ-
regoś z panów senatorów się pojawiło. Są już opra-
cowywane katalogi typowych mostów i normy, które 
będą to określały. Ponieważ w ubiegłym roku została 
przyjęta ustawa, która stwarza taką możliwość mini-
strowi, będziemy z tego korzystać. Już 2 takie opraco-
wania zostały przyjęte, a trwa praca nad następnymi. 
Koszty tych przetargów, które zostały ogłoszone już 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) że ten projekt jest do odrzucenia. Został odrzucony, 
musimy szukać innych pomysłów.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o drogę S10 między 
Bydgoszczą a Toruniem…

(Senator Jan Rulewski: Szczecinem i Warszawą, 
w tym Bydgoszczą.)

Okej, dobrze. To może w takim razie odcinek 
Szczecin – Piła. Wczoraj podpisałem dokument 
w sprawie przekazania środków, blisko 20 milio-
nów zł, na prace przygotowawcze na odcinku S10 
między Szczecinem a Piłą, a zatem to jest konkret-
ny krok, który zmierza do realizacji tej inwestycji. 
Najbardziej oczywiście kluczowe i oczekiwane jest 
połączenie aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. Nie chcę 
tutaj się narazić ani Toruniowi, ani Bydgoszczy, ale…

(Senator Jan Rulewski: Tu jest zgoda.)
Tu jest zgoda i bardzo się cieszę.
Proszę państwa, bardzo dobrze, że miałem ten ho-

nor, że podpisałem także program prac przygotowaw-
czych. One są prowadzone w tej chwili, a ich zakoń-
czenie nastąpi pod koniec przyszłego roku – mam taką 
nadzieję – oczywiście pod warunkiem, że nie będzie 
żadnych dodatkowych przeszkód, bo niestety podczas 
prac przygotowawczych zawsze może się coś pojawić, 
szczególnie jeżeli chodzi o sprawy środowiskowe, 
sprawy uzgodnień, w tym zakresie są niestety bar-
dzo różne doświadczenia. W każdym razie to jest już 
w trakcie realizacji. Zaproponowaliśmy też, na wnio-
sek Ministerstwa Rozwoju, aby zastanowić się, czy ta 
inwestycja nie mogłaby być zrealizowana w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z tym 
tematem trwają dodatkowe prace, badamy, na ile jest 
to realne. Na pewno oznaczałoby to, że inwestycja 
byłaby realizowana z pieniędzy spoza programu budo-
wy dróg. No ale mieszkańców, użytkowników może 
mniej obchodzi to, z jakiego programu, byle tylko 
ta droga jak najszybciej powstała i służyła zarówno 
mieszkańcom Bydgoszczy i Torunia oraz Torunia 
i Bydgoszczy, jak i całej północno-środkowej Polsce, 
bo to jest niezmiernie istotna arteria komunikacyjna.

Pytanie odnośnie do drogi Poznań – Wrocław. Ja 
naprawdę nie widzę żadnej dyskryminacji zachod-
niej czy południowej Polski, jeżeli chodzi o inwe-
stycje drogowe. Inwestycja na S5 między Poznaniem 
a Wrocławiem, z wyjątkiem jednego odcinka, jest nor-
malnie, pozytywnie realizowana. Na jednym odcinku 
jest rzeczywiście problem. To jest problem wynikają-
cy z funkcjonowania jednego z wykonawców, o czym 
już trochę mówiłem. To jest właśnie ten wykonawca, 
który nie dysponuje swoim potencjałem w Polsce i po-
lega na podwykonawcach. I tu stworzyliśmy specjalny 
system monitorowania: ja codziennie… przepraszam, 
raz w tygodniu spotykam się z całym zarządem ge-
neralnej dyrekcji i dyskutujemy o ogólnej sytuacji, 
jeżeli chodzi o budownictwo, o realizacji programu. 
Poza tym raz w miesiącu spotykamy się z dyrekto-

dyskutowana. Jak wiemy, Wielka Brytania negocjuje 
z Unią Europejską warunki swego wyjścia z Unii. Ja 
myślę, że my po prostu musimy być świadomi tego, że 
jeżeli rzeczywiście okaże się, że jakieś ograniczenie 
środków nastąpi… My po prostu do tego się szyku-
jemy. A szykujemy się w ten sposób, że chcemy po 
prostu jak najszybciej wykorzystać te pieniądze, które 
są do naszej dyspozycji, tak żeby z nich skorzystać. 
My jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
nie wykonujemy jakiejś dodatkowej pracy, po prostu 
możliwie szybko, możliwie sprawnie realizujemy 
nasze inwestycje, i to zarówno te, które wynikają 
z programu POIŚ, jak i te, które wynikają z programu 
CEF. Jeżeli chodzi o CEF, to jesteśmy w trakcie prze-
targów na Via Balticę. Są te zrealizowane inwestycje, 
wystąpiliśmy o kolejne pieniądze i miejmy nadzieję, 
że je uzyskamy i zdołamy to zrealizować.

Program – domyślam się, że pan senator mówi 
o programie modernizacji dróg gminnych i powia-
towych – funkcjonuje. W tym roku są zrealizowa-
ne zadania na 800 milionów zł. W przyszłym roku 
również jest planowana podobna kwota. Miejmy 
nadzieję, że w roku 2019 kwota na wsparcie moder-
nizacji dróg gminnych i powiatowych będzie więk-
sza. Rok 2018 jest takim rokiem, który oczywiście 
stawia szereg wyzwań budżetowych, i musimy się 
z tym pogodzić.

Wrócę też do…
(Senator Jan Rulewski: Chodzi o dodatkową opła-

tę…)
Tak.
… do poselskiej ustawy, która mówiła o stworze-

niu funduszu dróg samorządowych. Ja przedstawiam 
teraz wyłącznie moją osobistą opinię. Uważam, że to 
był dobry pomysł, uważam, że powinniśmy się nad 
tym zastanowić, no ale decyzja jest jednoznaczna: 
zostało to wycofane. I tu powiem, że dziwię się trochę; 
tu też pozwolę sobie na przedstawienie osobistego 
odczucia. Bo gdyby w opinii publicznej… Gdyby ten 
pomysł gdzieś się pojawił w formie projektu ustawy, 
gdyby było więcej rzetelnej dyskusji na ten temat, 
a nie krzyku, że oto wielka krzywda się dzieje i że 
polski transport padnie, że oto polskie rodziny zban-
krutują, bo ten fundusz zacznie funkcjonować, to 
po prostu, jak sądzę, to odczucie społeczne byłoby 
zupełnie inne. Bo przypomnę, że ten projekt pozwa-
lałby realizować w ciągu roku wsparcie dla blisko 
6 tysięcy km dróg gminnych i powiatowych, więc po 
prostu byśmy mogli zmienić oblicze infrastruktury 
drogowej Polski. I naprawdę ci wszyscy, którzy tak 
głośno krzyczeli, niech wezmą to na swoje sumienia. 
Po prostu powiem tak: weźcie to, państwo, na swoje 
sumienia, ci, którzy wtedy się tak oburzaliście, że oto 
jakaś fatalna rzecz dzieje się w Polsce, i mówiliście, 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Jednocześnie przypominam, że prowadzimy prace 
przygotowawcze, w ramach bardzo dobrej współ-
pracy z miastem Gdynia, aby wytyczyć trasę tzw. 
Via Maris, czyli trasę, która będzie wyprowadzała 
ruch z Gdyni, z portu gdyńskiego – który bardzo 
już potrzebuje takiego oddechu komunikacyjnego – 
w stronę Władysławowa, na północ. Dyskutujemy 
jeszcze na temat warunków technicznych tej drogi, 
sposobu finansowania, zakresu, ale prace zmierzają 
w dobrą stronę i mam nadzieję, że również ten pro-
blem zostanie rozwiązany.

Wspomnę też o drugiej obwodnicy Trójmiasta, też 
w ciągu drogi S6. Czyli chodzi o tę równoległą do 
obecnej obwodnicy trójmiejskiej. Mamy w tej chwili 
zablokowaną decyzję środowiskową wskutek odwo-
łania w sądzie, rozprawa jest przewidziana bodaj na 
wiosnę przyszłego roku, ale ta decyzja określi nasze 
dalsze działanie, jeżeli chodzi o druga obwodnicę 
trójmiejską.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następną rundę pytań…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie…)
Pan senator chciał coś doprecyzować?

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze…
Przepraszam, Panie Marszałku, jeśli mógłbym 

przypomnieć panu ministrowi…
Bo pan Rulewski mówił o przedsięwzięciu finan-

sowym dotyczącym uzyskania pieniędzy na wsparcie 
dróg lokalnych. I powiedział pan, że nie weszło to, 
z różnych powodów. Okej… Nie znaczy to, że mó-
wię, że to dobrze, tylko że tak, nie weszło, to jest 
fakt. Ale pytanie moje, Panie Ministrze, było takie: 
czy przewiduje pan minister swoją walkę o to i czy 
jest możliwe jakieś przyrzeczenie, że przy dobrym 
stanie budżetu będzie ta kwota na wsparcie inicjatyw 
dróg lokalnych – co, jak pan powiedział, jest dobrym 
przedsięwzięciem, jeśli chodzi o pomysł – i czy jest 
szansa na zwiększenie środków w budżecie na 2018 r. 
na to przedsięwzięcie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Budżet na 2018 r. jest już w zasadzie… Wczoraj 

rząd przyjął budżet i środki, które były zapisane w tego-
rocznym budżecie na realizację tych inwestycji, zostały 
zagwarantowane w tej samej wysokości. A więc na razie 
musimy się trzymać tej wysokości. Myślę jednak, że 
gdy przejdziemy rok 2018, który rzeczywiście z wielu 
względów budżetowych będzie na pewno bardzo trudny 

rami poszczególnych oddziałów generalnej dyrekcji 
– bardzo często w tych spotkaniach uczestniczy też 
pan minister Andrzej Adamczyk – i omawiamy każdą 
inwestycję – podkreślam: każdą inwestycję – jej stan 
zaawansowania, powstałe problemy i rozwiązujemy 
te problemy. Rzeczywiście w przypadku kilku – pod-
kreślam: kilku – inwestycji są problemy, w związku 
z czym podejmujemy różne działania. Zastanawiamy 
się nad najbardziej radykalnymi rozwiązaniami, czyli 
usuwaniem nierzetelnych wykonawców z placów bu-
dów w przypadku, gdy widzimy, że oni rzeczywiście 
po prostu nie są w stanie zrealizować kontraktów, co 
do których się zobowiązali, w terminie i zgodnie z wy-
mogami jakościowymi, z wymaganiami technicznymi.

S6. Odcinek od Szczecina do Koszalina jest 
w trakcie realizacji. Firmy już realizują tę budowę. 
Pojawił się bardzo poważny problem, bo problem geo-
logiczny, jeżeli chodzi o obwodnicę Koszalina. Teraz, 
gdy już przystąpiono do realizacji, okazało się, że pod 
przewidywaną trasą obwodnicy, która będzie prze-
biegać na północ od Koszalina, na głębokości 20 m 
znajduje się podziemne jezioro. To oznacza koniecz-
ność wykonania dodatkowych prac, które przedłużą 
czas realizacji tej inwestycji i niestety będą związane 
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. 
To są właśnie takie problemy, które są obiektywne, 
niezależne od nas. Po prostu nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć podczas badań, podczas prowadzenia 
rutynowych badań geologicznych, że taka sytuacja 
się pojawi. Niestety, tam się pojawiła – stąd jest ewi-
dentny problem, który musimy rozwiązać. Ale całe 
szczęście, że dzisiaj można ten odcinek wydzielić 
z całej inwestycji. Ruch wtedy będzie się przesuwał 
w kierunku wschód – zachód dotychczasową trasą, 
która tamtędy przebiega, jest ona nieidealna, ale jest. 
Tak że nie będzie dodatkowego ruchu, że tak powiem, 
puszczonego w Koszalin i wszystkich wiążących się 
z tym problemów.

Jeżeli chodzi o dalszą realizację tej inwestycji, 
pójście w stronę Trójmiasta, to w programie jest prze-
widziana też dalsza realizacja, pójście na wschód, ale 
zaproponowaliśmy to jako jeden z projektów, który 
ma być realizowany w formacie partnerstwa publicz-
no-prywatnego. I trwają już badania i przygotowanie 
tego projektu.

Na końcowym etapie przetargu, tzn. ten przetarg 
w zasadzie jest już niemal zakończony… Zmierzamy 
do otwarcia drogi S6, która wyprowadzi ruch 
z Trójmiasta, z węzła w Gdyni przez Kaszuby – bę-
dzie to tzw. trasa kaszubska – i będzie się kończyła 
przed Lęborkiem. A zatem też jeśli chodzi o ten pro-
blem i rozwiązanie co do ruchu, usprawnienie ruchu 
w północnej części Trójmiasta, to zmierzamy już do 
tego rozwiązania.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Dlaczego Via Carpatia, ta potrzebna magistrala 
wschodnia, ma się kończyć w Kłajpedzie, a nie w pol-
skim porcie? To mnie niepokoi. Zamrożenie budowy 
odcinka Koszalin – Gdańsk, S6, wpisuje się w coś, co 
wyborcy na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim odbierają 
jako polityczną zemstę i marginalizację Gdańska.

Bardzo też proszę – i zaraz zadam pytanie – aby 
pominął pan tę propagandę, jak to obniżamy koszty. 
Bo w materiale, który pan nam dostarczył, jest za-
pisane, że zakończono budowę 19 zadań o wartości 
6 miliardów 700 milionów zł o długości 205 km – czy-
li to były przetargi podpisane za tej „złej Platformy” 
– a z tego wynika, że kilometr kosztuje 33 miliony 
z haczykiem… No, drogo, to rzeczywiście jest drogo. 
Ale stronę dalej czytamy, że od listopada 2015 r. – 
a więc już za „dobrej zmiany” – do dnia dzisiejszego 
podpisano umowy na ponad 20 miliardów zł o dłu-
gości 428 km, co oznacza, że koszt 1 km to prawie 
50 milionów zł. Dlaczego pan opowiada o oszczęd-
nościach, skoro de facto jest wzrost kosztów o 70%? 
Dlaczego pan to robi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o drogę, 

która się kryje pod kryptonimem BDI – o Beskidzką 
Drogę Integracyjną. Czy ona jest w ogóle uwzględ-
niana w najbliższych planach? Bo z tego, co tutaj 
było przedstawiane, wynika, że jej nie ma. A jest to 
bardzo ważna droga z Bielska do Krakowa. Wiem, że 
już dawno były prowadzone rozmowy tym temacie. 
Jeśli pan nie potrafiłby udzielić mi odpowiedzi teraz, 
to bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie.

I drugie pytanie czy, powiedzmy, uwaga. Dotyczy 
to funduszu samorządowego. Nawet kiedy byłem sta-
rostą, bodaj 7 czy 8 lat temu, to postulowałem na spo-
tkaniach z posłami, żeby zrobić z funduszu drogowego 
nawet jakiś niewielki odpis na ten fundusz. Bo jeśli 
chodzi o ten fundusz, to uważam, że to było najbar-
dziej prosamorządowe rozwiązanie i superpomysł, ale 
został zepsuty przez wyjątkowo infantylne i naprawdę 
dziwne rozwiązanie, bo z czego, jak z czego, ale… To, 
żeby realizować to z podwyżki podatku na paliwo, 
to było wyjątkowo fatalne rozwiązanie. I prosiłbym, 
żeby właśnie ten fundusz samorządowy podtrzymać 
i kiedyś go zrealizować, bo naprawdę drogi powiatowe 
i gminne wymagają wyjątkowego wsparcia i pomocy 
ze strony państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi.

– a Wysoka Izba, jak myślę, zdaje sobie sprawę z obiek-
tywnych zmian i z wydatków, które budżet będzie mu-
siał ponieść – to na pewno będziemy starali się wrócić 
do spraw zwiększonych nakładów na budownictwo 
drogowe i na wsparcie samorządów, bo taka po prostu 
jest potrzeba. I będziemy to podnosić. Ale oczywiście 
chcemy się zachować racjonalnie i rzetelnie, chcemy roz-
mawiać o konkretach, każda złotówka bardzo nam się 
przyda, dlatego o każdą złotówkę będziemy zabiegali, 
ale w ramach normalnej polityki rządowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następną rundę pytań rozpocznie pan senator 

Ślusarz.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Ministrze, mam 2 sprawy regionalne.
Autostrada A18, odgałęzienie A4 w kierunku 

Berlina. Ciągle jest tam przesuwany czas realizacji. 
W pana materiałach nie ma na ten temat mowy.

Drugie pytanie jest troszkę z tym związane, bo 
gdyby tamta autostrada została zrobiona – a nazywają 
ją patatajką czy drogą dla czołgów, bo jest w tak fatal-
nym stanie… W tym momencie jakby jeszcze bardziej 
uwypuklił się problem z odcinkiem autostrady A4 
Legnica – Wrocław, która została zbudowana jakieś 
20 lat temu czy została odświeżona bez pasa awaryj-
nego. Po domknięciu odcinka Przeworsk – Jarosław 
A4 jest w tej chwili jedyną autostradą ze wschodu 
na zachód, ja nią jeżdżę i zauważam, że ruch na tej 
autostradzie chyba się podwoił, tak że w tej chwili 
prawy pas jest praktycznie cały czas zajęty. Brak pasa 
awaryjnego sprawia, że już lekka stłuczka powoduje 
zator. Ja mam komunikaty o tym, jaka jest sytuacja na 
A4, i dlatego mogę powiedzieć, że nie ma dnia, żeby 
nie było tam jakiegoś jednego zdarzenia – a najczę-
ściej jest ich więcej – które blokuje ruch na tej drodze.

I trzecie pytanie, takie natury ogólnej. Rząd i oby-
watele, my razem utyskujemy na kwestię prywatnych 
autostrad w Polsce i opłat. W Szwajcarii 14-miesięcz-
na winietka kosztuje 150 zł. A o tym, jakie są koszty 
w Polsce, to wiemy. Czy jest strategiczny cel, aby przy-
wrócić państwu polskiemu kontrolę nad kluczowymi 
drogami? I w jakiej perspektywie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pyta pan senator Grodzki. Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam krótkie pytanie. 
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Z kolei pytanie dotyczące naszych koncesjo-
nariuszy, którzy użytkują czy którzy wybudowali 
4 odcinki autostrad w Polsce… Jest to rzeczywiście 
duży problem, nie ukrywam, problem, który był 
tworzony w Polsce przez lata. Koncesje, które były 
podpisywane… Każda z nich jest na innej umowie, 
na innych warunkach, a to oznacza, że tak naprawdę, 
jeżeli chcielibyśmy coś wynegocjować, to z każdym 
z koncesjonariuszy musimy prowadzić osobne nego-
cjacje, u każdego musimy to zmienić. Mamy jeszcze 
oczywiście problem z poborem opłat, bo część tych 
opłat trafia do koncesjonariuszy, a część opłat trafia 
do Krajowego Funduszu Drogowego. Powiem tak. 
Na pewno jest to problem, z którym musimy sobie 
poradzić, ale mówię z pełną otwartością, że trud-
no tu oczekiwać szybkich pozytywnych rozwiązań. 
W ostatnim czasie była informacja, która, jak myślę, 
do opinii publicznej też się dostała, że ostatecznie jako 
państwo polskie wygraliśmy proces, sprawę z AW SA, 
z Autostradą Wielkopolską SA, o zwrot, podkreślam, 
zwrot nieuprawnionej wpłaty, która została dokonana 
przez… No, dawno, ładnych kilka lat temu. To jest 
kwota ponad 800 milionów zł, z odsetkami to jest 
ponad 1 miliard 200 milionów zł. Już podjęliśmy de 
facto działania egzekucyjne, aby te pieniądze wróciły 
do Krajowego Funduszu Drogowego, gdyż zostały 
niesłusznie wypłacone tej firmie. I czasami też po 
długim czasie, po latach, po kilku latach… To było 
rozpoczęte jeszcze przez pana ministra Cezarego 
Grabarczyka, te rozmowy, a potem już spór z AW 
SA. Doprowadziliśmy tu do sytuacji, w której jest już 
ostateczne oświadczenie Komisji Europejskiej, która 
jasno powiedziała, że te pieniądze trzeba zwracać.

Jeżeli chodzi o koszty, o które pan senator pytał, 
i te, które były w poprzednich umowach, a teraz są 
w tych umowach… Wysoki Senacie, tak naprawdę 
pierwsze umowy, które zostały od początku przygo-
towane na tych nowych warunkach, będziemy podpi-
sywali dopiero w tym roku, dopiero pod koniec roku. 
Mówię o umowach, które będą dotyczyły realizacji 
odcinków Via Baltica i drogi S3.

(Głos z sali: Ale państwo mówicie o podpisanych 
umowach…)

Tak, podpisane umowy.
(Głos z sali: Pan minister podpisuje.)
Podpisuje generalna dyrekcja. Ale, Panie Senatorze, 

to jest tak – myślę, że pan też jest doskonale w tym zo-
rientowany – że te umowy nie powstają z miesiąca na 
miesiąc czy tam nawet z roku na rok, proces od decyzji 
do rozpoczęcia realizacji to 4–5 lat. No, tyle to po pro-
stu trwa. I też był taki zarzut, że wstrzymujemy część 
przetargów, nie rozstrzygamy części przetargów. Były 
takie zarzuty. Gdyż zastanawialiśmy się, czy właśnie 
nie można tych przetargów de facto powtórzyć bądź 
stworzyć innych warunków technicznych, które byłyby 
bardziej racjonalne. Ale zawsze musimy poruszać się 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Odnośnie do drogi A18 powiem, że druga jezdnia 
jest przygotowana do realizacji. Jest w Programie 
Budowy Dróg Krajowych na liście rezerwowej. Ma 
wysoką pozycję, więc myślę, że w ramach tego pro-
gramu i w ramach tego limitu będzie zrealizowa-
na. W tej chwili kończymy przetargi, które… Będę 
o tym jeszcze mówił w kontekście kosztów, które 
były tutaj wspomniane. W tym roku będziemy jesz-
cze kończyli kilkadziesiąt przetargów. One wykażą, 
jakie są rzeczywiste ceny, jakie funkcjonują dzisiaj 
na rynku. I jeżeli okaże się, że możemy zrealizować 
te inwestycje po niższych kosztach niż planowane, to 
wówczas, jak myślę, jedną z pierwszych w tej kolejce 
oczekujących na decyzję o finansowaniu będzie wła-
śnie A18, bardzo ważna droga, jeżeli chodzi o zachód 
Polski, o połączenie i… o rzeczywiste odciążenie A4.

Z A4 jest jeszcze jeden problem. Szczególnie ten 
odcinek, o którym pan senator mówił, jest to odci-
nek budowany jeszcze w latach trzydziestych ubie-
głego wieku, zgodnie z parametrami, jakie po prostu 
wówczas obowiązywały. A to oznacza, że gdybyśmy 
dzisiaj chcieli – a chcemy i niewątpliwie jest taka po-
trzeba – stworzyć autostradę spełniającą takie stan-
dardy, jakie dzisiaj są wymagane i potrzebne, to by 
oznaczało tak naprawdę przebudowę całego odcinka, 
gruntowną przebudowę całego tego odcinka. Byłaby to 
gruntowna przebudowa całego tego odcinka, włącznie 
z wymianą wszystkich mostów, wszystkich obiektów 
technicznych. Ona po prostu tak naprawdę musiałaby 
być zbudowana od początku, co oczywiście wiąza-
łoby się z kosztami, no i z czasem, który musiałby 
minąć. I to na pewno w naszych planach bierzemy pod 
uwagę, natomiast nie będzie to rzecz, na którą będzie 
zapewnione finansowanie w ciągu roku czy dwóch 
lat. Tak że widzimy taką potrzebę, absolutnie, bo to 
jest niewątpliwe. Poza tym te komunikaty… Każdy, 
kto jeździ autem i słucha radia, to co godzina słyszy 
w Programie 1 Polskiego Radia komunikaty o różnych 
zdarzeniach drogowych. I tam bardzo często się poja-
wia właśnie nazwa A4, szczególnie w kontekście tego 
odcinka. A więc to jest głęboka potrzeba, natomiast 
rozwiązując te problemy… Na pewno taka potrzeba 
istnieje. Zresztą jest już przygotowywany program 
pewnej modernizacji, takiej małej modernizacji A4. Tu 
z kolei są takie problemy, że gdybyśmy tego dokonali, 
to trzeba byłoby zmniejszyć liczbę węzłów, liczbę po-
łączeń tej drogi z okolicznymi miastami, a to wywołuje 
protesty, bo tam chcą mieć dalej te połączenia. Tak 
więc tutaj jesteśmy troszeczkę w takiej sytuacji, że 
musimy czasami godzić wodę z ogniem. Ale myślę, 
że powoli, powoli z tym sobie poradzimy.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) wszystkim, którzy się tym interesują, powód jest od 
wielu lat znany. Problemem jest uzgodnienie wariantu 
realizacyjnego. Gmina Wadowice ma swój pomysł, 
inny od całej reszty zainteresowanych, i to jest jeden 
z powodów, dla których mówiąc o tym, kiedy zosta-
nie zrealizowana jakaś inwestycja, kiedy jesteśmy 
jeszcze na etapie procesu przygotowawczego, zawsze 
stawiam znak zapytania. Zawsze może się pojawić 
coś takiego jak w tym przypadku, czyli brak zgody 
gminy Wadowice na określenie przebiegu drogi, czy 
jak w przypadku S7 i Skarżyska-Kamiennej, gdzie 
8 lat – podkreślam: 8 lat – trwał etap uzgadniania 
spraw środowiskowych. Dopiero niedawno sprawy 
te zostały wreszcie rozstrzygnięte i zbliżamy się do 
podpisania umowy na realizację tej inwestycji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następną rundę pytań zacznie pan senator Wojtyła.
Proszę

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym o coś zapytać. 

Reprezentuję okręg wyborczy, w którym jest zlo-
kalizowany Kalisz. Miasto jest położone centralnie, 
około 100 km od dużych miast, takich jak Poznań, 
Wrocław, Łódź, a tak naprawdę drogi ekspresowej 
do żadnego z tych miast tam nie ma. Od kilku lat już 
mówi się o drodze szybkiego ruchu, drodze ekspreso-
wej z Kalisza do autostrady Warszawa – Stryków, a ze 
Strykowa do Wrocławia, co otwierałoby Kalisz za-
równo na Wrocław, jak i na Łódź i dalej na Warszawę. 
Wiem, że były u pana ministra delegacje z prezyden-
tem miasta na czele. 

Chciałbym zapytać, na ile jest realna ta inwestycja 
i co pan w tej sprawie prognozuje. Kiedy można by 
zacząć realizację tej inwestycji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące drogi 

krajowej nr 12. To jest bardzo ważna trasa komuni-
kacyjna łącząca wschodnią granicę Polski z granicą 
zachodnią, ale na tej drodze jest bardzo mało inwe-
stycji przewidzianych w tym programie przebudowy 
dróg, a szczególnie na tym odcinku zachodnim, gdzie 
nie ma żadnych inwestycji. 

Ja mam bardzo konkretne pytanie: dlaczego nie 
znalazła się tam obwodnica Gostynia? Ta droga jed-
ną nitką przebiega przez środek miasta, a inną nit-
ką przez drogę powiatową. To jest kuriozum, tym 

w pewnej rzeczywistości. I nie sposób powiedzieć tak: 
dobrze, to my dzisiaj zamykamy wszystkie budowy, 
nie podpisujemy w ogóle umów, kończymy, przez 3 
czy 2 lata będziemy tworzyli zupełnie nowe warunki 
i dopiero jak stworzymy nowe warunki, to ponownie 
rozpoczniemy procesy inwestycyjne. No, myślę, że 
takie rozwiązanie jest po prostu nie do przyjęcia, ani 
dla nas, ani, jak myślę, dla Wysokiej Izby, w ogóle dla 
wszystkich zdrowo myślących ludzi. Po prostu jest to 
proces, który musimy w miarę racjonalizować, w miarę 
kontynuować, musimy w miarę wydawać pieniądze, 
chociażby pieniądze Unii Europejskiej, o które też tu-
taj było pytanie, a nie stosować tutaj jakieś radykalne 
środki. Z tych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: No, Panowie 

Senatorowie…)
Z tych przetargów…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, proszę…)
Z tych przetargów, ostatnich przetargów, właśnie 

już na tych nowych warunkach wynika, że ceny jed-
nak będą niższe. Ale te umowy jeszcze tak naprawdę 
nie zostały podpisane, trwają jeszcze ostateczne pra-
ce nad końcowym, finalnym kształtem umów, które 
będą podpisywane. Ale na podstawie chociażby tych 
przetargów, w których są już otwarte oferty i w przy-
padku których wiemy, komu zostanie zaproponowane 
podpisanie umowy, jakiemu wykonawcy, już możemy 
powiedzieć, że te ceny będą już niższe.

Było pytanie, gdzie się kończy Via Carpatia, tak? 
Jeżeli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że tak na-
prawdę sens Via Carpatii jest taki, aby ona połączy-
ła północ Unii Europejskiej, kraje północne, Litwę, 
Łotwę i Estonię, przez Polskę, Słowację, Węgry i dalej 
na południe… I to jest sens Via Carpatii. Jeżeli ktoś 
będzie chciał korzystać z portu, jadąc z południa, lub 
na przykład ten kierunek ukraiński… Tworzymy taką 
możliwość, bo jest budowa S17 do Warszawy, a dalej 
S7 czy A1, a A2 i A1 prowadzą już bezpośrednio do 
portów. Te drogi będą zrealizowane w pierwszej kolej-
ności. I one będą formowały ruch, przede wszystkim 
towarowy, na osi Morze Czarne – Morze Bałtyckie. 
To tymi drogami będzie przenoszony ruch. Dlatego 
też podjęliśmy decyzję o tym, że w ramach programu 
budowy dróg oprócz Via Carpatii, jako S19, będzie 
też realizowana droga S17, od granicy z Ukrainą do 
Lublina. I to jest właśnie odpowiedź na ten postulat.

A, jeszcze… Tak, przepraszam, jeszcze pytanie 
o Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę S52, 
drogę Bielsko-Biała – Głogoczów. To jest 61 km. 
Ona została wpisana do Programu Budowy Dróg 
Krajowych, ale nie jest gotowa do realizacji. Myślę, że 
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(senator M. Poślednik) Odcinek Radom – Warszawa. Obwodnica Radomia 
niedawno została oddana do użytku, rozstrzygnięto 
przetarg na odcinek Warszawa – Grójec. Tak więc 
odcinek do Radomia, a nawet za Radom… Ta sprawa 
będzie załatwiona.

Rzeczywiście najtrudniejsza sytuacja, jest jeżeli 
chodzi o stan zaawansowania prac, jest na odcin-
ku: granica województwa małopolskiego – Kraków. 
Tam po prostu zastaliśmy, powiedziałbym, brak prac 
przygotowawczych czy bardzo niski stan prac przygo-
towawczych. Te prace od razu rozpoczęliśmy i w tej 
chwili są one po prostu prowadzone. Odpowiem panu 
senatorowi na piśmie, kiedy poszczególne elemen-
ty zostaną zrealizowane, jeżeli chodzi o drogę S7. 
Ona jest pod szczególnym nadzorem Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, bo jest to alterna-
tywna dla autostrady A1 droga północ – południe. 
W przypadku autostrady A1 jesteśmy w trakcie roz-
strzygania przetargów na ten ostatni odcinek między 
Częstochową i Piotrkowem. Dzięki temu będziemy 
mieli taki alternatywny układ dróg, co pozwoli trochę 
racjonalniej rozłożyć ruch na tych odcinkach i ulżyć 
Małopolsce w podróżowaniu na północ, bo to jest 
rzeczywiście udręka. Wspomniałem o Skarżysku-
Kamiennej. W przypadku kolejnego odcinka umowa 
będzie podpisana w tym roku i prace się rozpoczną. 
Tak że powoli, powoli te wszystkie odcinki będą po-
wstawać i połączą się w całość.

Jeżeli chodzi o sprawę Dąbrowy Tarnowskiej, to 
pozwoli pan senator, że odpowiem na piśmie, jak tę 
sprawę zbadam. Bo tu wchodzimy, że tak powiem, 
coraz niżej.

Droga S12. No, mamy problem, jeżeli chodzi 
o stan zaawansowania prac przygotowawczych. Prace 
przygotowawcze ruszyły, ale niestety one muszą po-
trwać. To, co jest najbardziej zaawansowane, gotowe 
do realizacji, to odcinek Mniów – Kielce. Ten odcinek 
będzie realizowany, jest w programie zapewnione 
jego finansowanie. A zatem będziemy mieli rozwią-
zany problem Kielc. Została już podpisana umowa 
na obwodnicę Morawicy. Dla województwa święto-
krzyskiego, a szczególnie dla aglomeracji kieleckiej, 
będzie to rozwiązanie bardzo ważnych problemów. 
Tak że prace przygotowawcze, jeżeli chodzi o S12, 
są prowadzone i możliwie szybko te problemy będą 
rozwiązywane. Czy uda się to zrobić jeszcze w tej 
perspektywie? Myślę, że kluczowy będzie nie tyle 
czynnik finansowy, co czynnik czasu. Musimy zda-
wać sobie sprawę z tego, że w ramach tej perspekty-
wy, tego limitu i tego programu nie jesteśmy w stanie 
zmodernizować, naprawić czy wybudować wszyst-
kich dróg ekspresowych. Myślę, że jest to absolutnie 
możliwe w następnej perspektywie. Musimy jednak 
w okresie tej perspektywy, tego programu przygoto-
wać się tak, abyśmy potem od razu mogli sięgnąć po 
nowe finansowanie. Chodzi o to, żeby nie było potem 

bardziej że jest już chyba decyzja środowiskowa do-
tycząca tej drogi, a poza tym w minionych latach 
dyskutowano o kwestii tej obwodnicy w kontekście 
połączenia jej z obwodnicą północ – południe na dro-
dze wojewódzkiej nr 494, która będzie w najbliższym 
czasie realizowana za 140 milionów. 

A więc mam konkretne pytanie: dlaczego jest 
tak mało inwestycji na drodze krajowej nr 12 i dla-
czego nie znalazła się w tym programie obwodnica 
Gostynia? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam kilka pytań. 

Pierwsza sprawa jest taka, że bardzo się cieszymy, że zo-
stała podpisana umowa na budowę obwodnicy Dąbrowy 
Tarnowskiej, bo to była długo oczekiwana inwestycja. Ta 
obwodnica mieści się w ciągu drogi krajowej nr 73 i tutaj 
nasuwa się pytanie o odcinek Tarnów – Szczucin, który 
jest w fatalnym stanie. Dla całej ziemi tarnowskiej, dla 
powiatu dąbrowskiego, dla Dąbrowy Tarnowskiej jest 
to bardzo ważna inwestycja. Pytanie jest takie: jakie są 
szanse, żeby coś z tym zrobić?

Druga sprawa. Widzieliśmy w mediach, jak w so-
botę pan minister otwierał fragment S7, i bardzo się 
z tego cieszyliśmy. Pamiętamy, że to był odcinek koło 
Jędrzejowa, niedawno został też otwarty odcinek koło 
Szydłowca, a to są ważne fragmenty. Cała droga S7 
z Krakowa do Warszawy jest dla Małopolski bardzo 
ważna. Widzimy w tym zestawieniu, jak wiele jest 
podpisanych umów, wiele toczących się postępowań. 
Tak jak pan minister powiedział, to są rzeczywiście 
długie okresy, 4 lata… Może powiem tak: kładziemy 
to państwu na sercu, bo to jest naprawdę priorytetowa, 
ważna inwestycja dla Małopolski. Prosimy o pilno-
wanie tego. No, odcinek Radom – Warszawa też jest 
w stanie, powiedziałbym, wymagającym podjęcia 
działania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Może tym razem zacznę od końca, od ostatnie-

go pytania, od odpowiedzi na pytanie pana senatora 
Wiatra.



233

47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.
Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 

 (z perspektywą do 2025 r.)

(podsekretarz stanu J. Szmit) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Sługocki. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak jak obiecałem, przejdę do 

pytań szczegółowych. Dziękuję panu senatorowi 
Ślusarzowi, który pytał o drogę A18. Ja będę dalej 
drążył ten temat, bo on oczywiście dla tej części 
Polski jest niezwykle istotny.

Pytanie jest następujące, Panie Ministrze. Czy ten 
odcinek drogi A18, czyli Olszyna – Golnice, to jest 
blisko 71 km… Chodzi jedynie o przebudowę jezdni 
południowej. Pan minister mówił o tym, że ta droga 
ma duże szanse, aby została przebudowana. 

Moje pytanie dotyczy tego, czy sposób finansowa-
nia zostanie zmieniony. Bo w programie swego czasu 
było wpisane, że ta inwestycja będzie realizowana 
w formule drogowej spółki specjalnego przeznacze-
nia, a środki miały pochodzić z rynku kapitałowego. 
Czy jednak znajdą się pieniądze na to w ramach KFD, 
czy w budżecie państwa, czy też w ramach środków 
europejskich? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Pamiętam też doskonale, Panie 
Ministrze, że ze względów środowiskowych inwe-
stycja ta była strasznie droga, ale też pamiętam, że 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
miała zrewidować ten projekt i ograniczyć liczbę 
m.in. przejść drogowych, co miało spowodować, 
że koszt tego odcinka będzie zdecydowanie niższy. 
Kolejne pytanie. Czy pan minister ma wiedzę, czy te 
czynności zostały wykonane? I gdyby pan zechciał 
powiedzieć – to jest niezwykle ważne dla tej części 
Polski, dla mieszkańców tej części Polski – kiedy 
ewentualnie… Czy w perspektywie do roku 2025 jest 
szansa, aby tę drogę wybudować? Ona jest kluczowa 
z punktu widzenia także takiej bramy państwa pol-
skiego, ponieważ ludzie przybywający z zachodniej 
części Europy wjeżdżają na drogę naprawdę w kata-
strofalnym stanie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie, Panie Ministrze, o drogę, o obwod-

nicę Tomaszowa Lubelskiego. Ona już tyle lat temu 
była zapowiadana przez Platformę Obywatelską, PSL. 
Obiecywano, że ona będzie, a dzisiaj mówi się znowu, 
że ona będzie, ale w perspektywie… Czy są jakieś… 
Bo tutaj nie znalazłem informacji na ten temat. Mówi 

mówienia, że nie ma przygotowanych dokumentów 
do realizacji inwestycji.

Sprawa Kalisza. Środowisko kaliskie jest 
bardzo aktywne i przekazuje różne projekty. 
Rozmawiamy… Potwierdzam, że był u nas pan 
prezydent Kalisza i rozmawialiśmy o tym, bodaj 
dwukrotnie. Analizujemy możliwości, które nam 
dają… Także przez Kalisz są zgłaszane inne pro-
pozycje rozwiązania tego problemu, jeżeli chodzi 
o komunikację. Ale pozwoli pan minister, że na to 
pytanie odpowiem na piśmie, bo na ten temat też 
toczą się rozmowy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Hamerski. Proszę.

Senator Jan Hamerski:
Dziękuję, Panie Marszałku!
Panie Ministrze, przeanalizowałem ten doku-

ment, czyli Program Budowy Dróg Krajowych, 
z perspektywą do 2025 r., zapoznałem się dokład-
nie z jego celami. Pragnę powiedzieć, że zmartwiło 
mnie to, że w tym dokumencie brakuje m.in. dro-
gi krajowej nr 47 na odcinku z Rabki do Nowego 
Targu, ponieważ brak tej drogi w programie oznacza 
również brak środków na tę inwestycję w budżecie 
w wymienionej przeze mnie perspektywie. Ja chcę 
powiedzieć, że ta droga… że to jest odcinek, który 
de facto otwiera ten podhalański worek na północ, 
na Polskę, na S7, bo droga nr 47 to jest droga, która 
łączy Podhale z S7 i dalej na północ w kierunku 
Krakowa… Inwestycja, która jest realizowana na 
odcinku z Lubienia do Rabki, idzie… Z tego oczy-
wiście jesteśmy bardzo zadowoleni, niemniej jed-
nak uzupełnieniem dla Podhala jest odcinek drogi 
nr 47 z Rabki do Nowego Targu wraz z obwodnicą 
tego miasta. I moje pytanie oczywiście dotyczy tej 
inwestycji, jak również inwestycji na drodze krajo-
wej nr 28, która jest jak gdyby drogą alternatywną 
dla drogi nr 4 na kierunku zachód – wschód czy 
wschód – zachód, a na tych kierunkach również 
z tego naszego worka podhalańskiego jeździmy, nie 
tylko na północ do Krakowa… I powiem szczerze, 
że tutaj są takie 2 czułe miejsca, które powodują, że 
droga nr 28 nie zawsze jest drogą do końca, można 
powiedzieć, przejezdną ze względu na wzmożony 
ruch głównie transportowy, nie tylko osobowy. Mam 
na myśli Mszanę Dolną i Limanową. 

Czy ministerstwo rozpatrywało tę kwestię, a je-
żeli tak, to jaki ma stosunek do obwodnic w tych 2 
miastach w ciągu drogi krajowej nr 28? Dziękuję 
bardzo.
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(senator J. Chróścikowski) A, już na realizację. To ma być już w październi-
ku, czyli w tym roku. Na kwiecień 2011 r. przewi-
dziany jest koniec robót.

(Senator Wojciech Piecha: 2021 r.)
Oczywiście, na 2021 r. Przepraszam. Zgodnie 

z planem w kwietniu 2021 r. mają być zakończone 
prace, czyli ta inwestycja byłaby zrealizowana.

Pytania o DK47, Rabka – Nowy Targ. Tutaj też 
trwają prace przygotowawcze. To jest teren szcze-
gólnie trudny do inwestowania, jeżeli chodzi o inwe-
stycje drogowe ze względów zarówno technicznych, 
przyrodniczych, jak i społecznych. Tutaj uzgodnienie 
w zakresie tras jest też problemem, ale postaram się… 
Przedstawię panu senatorowi taką informację, jakie są 
plany, jaki jest stan zaawansowania poszczególnych 
inwestycji na Sądecczyźnie, na Podhalu, aby była 
w tym zakresie pełna informacja i żebym potem nie 
musiał ewentualnie prostować jakichś niewielkich 
błędów wynikających z tego, że coś nie tak zostało 
powiedziane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, teraz chciałbym zapytać o drogę 

ekspresową S3. Pan senator Komarnicki pytał o od-
cinek na wysokości miasta Gorzowa. Ja chciałbym 
zapytać o stan realizacji tej drogi od Sulechowa da-
lej, na południe. Wiemy, że – i to widać, bo często 
jeżdżę tą drogą – intensywnie trwa budowa odcinka 
Sulechów – Zielona Góra Północ. Został oddany do 
użytku most zgodnie z planem, czyli w sierpniu. 

Czy istnieją zagrożenia dla realizacji poszczegól-
nych odcinków, zaczynając właśnie od Sulechowa 
do Zielonej Góry Północ, od Zielonej Góry Północ 
do Niedoradza, od Niedoradza na południe, do 
Kazimierzowa, aż po Bolków.

Druga część mojego pytania dotyczy odcinka od 
Bolkowa do Kamiennej Góry i z Kamiennej Góry do 
Lubawki. Wiem, że zostały ogłoszone postępowania 
przetargowe, że zostało to opisane w dokumencie, 
w materiale, który pan minister nam przedłożył. Te 
postępowania mają się zakończyć podpisaniem umo-
wy w marcu 2018 r., czyli de facto w przyszłym roku. 
Moje pytania są takie: czy nie ma tu żadnych zagrożeń 
i jak wyglądają prace w tym zakresie?

Ostatnie pytanie. Jeżeli umowy zostaną podpisa-
ne w sugerowanym i oczekiwanym przez państwa 
terminie, czyli w marcu 2018 r., to kiedy będziemy 
mogli liczyć na rzeczowe i finansowe zakończenie 
inwestycji, na oddanie tego odcinka do użytku? Zdaję 
sobie sprawę z tego, że będą z tym pewne problemy, 

się o drodze nr 17, a tutaj jest Tomaszów… to jest 
przed przejściem w Hrebenne, czyli można powie-
dzieć, że jest to miasto bardzo przeciążone tranzy-
tem. Kiedy będzie realizacja obwodnicy Tomaszowa 
Lubelskiego? Jeśli nie może pan odpowiedzieć, to 
proszę mi ewentualnie odpowiedzieć na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Może zacznę tym razem od odpowiedzi na pytanie 

panu senatorowi Sługockiemu odnośnie do drogi A18. 
Druga jezdnia, bo w tym wypadku chodzi o remont 
jednej jezdni, jest już przygotowywana do realizacji. 
W programie budowy dróg jest na liście rezerwowej, 
ale myślę, że ‒ ponieważ jest bardzo wysoko i po-
trzeba jej realizacji jest oczywista ‒ możemy liczyć, 
że ona na pewno… Odpowiadając na pytanie, czy 
to będzie zrealizowane w tej perspektywie, mogę 
powiedzieć: tak. Mogę odpowiedzieć, że w tej per-
spektywie i w ramach tego programu ona zostanie 
zrealizowana, tym bardziej że są też prowadzone pra-
ce, aby ewentualnie finansować to z wykorzystaniem 
ścieżki partnerstwa publiczno-prywatnego, co też 
byłoby realizowane poza programem budowy dróg. 
Ale jeszcze raz tu powtórzę, że użytkowników pew-
nie mniej obchodzi, z jakiego źródła inwestycja jest 
realizowana, bardziej obchodzi to, czy inwestycja 
została zrealizowana i czy można z niej korzystać.

(Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
Jarosław Waszkiewicz: Tomaszów.)

Tomaszów Lubelski. Tutaj pozwoli pan senator, że 
na to pytanie – bo chciałbym precyzyjnie odpowie-
dzieć – odpowiem na piśmie. Bo wśród tych licznych 
kilkuset inwestycji, które w tej chwili mamy na uwa-
dze i którymi się zajmujemy, czasami pewne rzeczy… 
No, nie sposób wszystkich rzeczy zapamiętać i tak 
a vista odpowiadać na pytania. Chociaż może…

(Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
Jarosław Waszkiewicz: Tutaj, Tomaszów…)

O, proszę bardzo, jednak można. Otóż tak, ob-
wodnica Tomaszowa Lubelskiego… Jest na liście 
podstawowej podpisanie umowy na prace przygo-
towawcze, tak?

(Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 
Jarosław Waszkiewicz: Na realizację.)
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(senator W. Sługocki) czyli obywateli jeżdżących po tych drogach. Często 
widzimy takie poprawki. Już nie raz coś takiego wi-
dzieliśmy: była skończona autostrada lub droga szyb-
kiego ruchu i natychmiast ustawiane były pachołki 
i było blokowanie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytania nie widać. Proszę o pytanie.)

Moje pytanie brzmi tak: czy będzie nareszcie 
zmiana, po której wygra nie najtańsza, a najbardziej 
profesjonalna firma? Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo. Seria.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Bolków i droga S3. Zacznijmy od pierwszego py-

tania. Panie Senatorze, co miesiąc spotykam się z dy-
rektorami. Już mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o S3, 
to chyba jest tam jakiś problem na jednym z odcin-
ków. W tej chwili nie jestem w stanie tego powiedzieć 
z pamięci. Generalnie budowa S3 przebiega prawi-
dłowo i nie są tam zgłaszane wielkie problemy, ale 
oczywiście sprawdzę to i poinformuję pana senatora.

Odcinek Bolków – Lubawka. Już była o tym 
mowa. Dwa odcinki… Zbliżamy się do rozstrzygnię-
cia przetargu. Wszystko jest zgodnie z planem. Jeśli 
dobrze pamiętam, to czas realizacji inwestycji wynosi 
chyba 36 miesięcy. To jest ambitny plan, nie ma co 
ukrywać. Jest on ambitny ze względu na tunele, na 
góry, przez które, że tak powiem, trzeba przechodzić. 
Taka jest sytuacja.

Jeżeli chodzi o pytanie…
(Rozmowy na sali)
Tu chyba jest nawet… Ale to może w takim razie 

przedstawię Wysokiej Izbie wyczerpujące informacje 
o S3. Druga jest obwodnica Gorzowa, zostanie od-
dana do ruchu w październiku tego roku. Więc już 
niedługo – tak myślę – będziemy mogli ten problem 
uznać za rozwiązany. Odcinek Sulechów – Zielona 
Góra zostanie oddany do ruchu również w paździer-
niku tego roku. Zielona Góra – Niedoradz w maju 
przyszłego roku. Niedoradz – Nowa Sól w lipcu przy-
szłego roku. Nowa Sól – Legnica w czerwcu przyszłe-
go roku. Legnica – Bolków na przełomie września 
i października przyszłego roku.

Odnośnie do najniższej ceny to, Panie Senatorze, 
rzeczywiście… Jest oczywiste, że można się cieszyć, 
kiedy ktoś zadeklaruje najniższą cenę, a potem zbie-
rać tego bardzo fatalne owoce. I z tą praktyką skoń-
czyliśmy. Już w przypadku tych przetargów, które 
ogłaszamy teraz i które rozstrzygamy, wielokrotnie 

bo są tam do wykonania trudne obiekty inżynierskie, 
np. tunele. Kiedy realizacja tego odcinka może zostać 
zakończona? Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pan senator Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać o program 

dotyczący poprawy szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i poprawy warunków komu-
nikacyjnych, czyli o realizowany przez ministerstwo 
programu likwidacji miejsc niebezpiecznych. 

Jak to wygląda pod względem finansowym i jakie 
są plany ministerstwa związane z realizacją programu 
likwidacji miejsc niebezpiecznych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatni w tej serii będzie pan senator Komarnicki.
Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, całe moje życie zawodowe byłem 

związany z budownictwem. Pan mi podsunął pyta-
nie. Wszystkie ekipy, które brały udział w budowie 
wielkiej infrastruktury drogowej w naszym kraju, 
popełniały te same błędy, a ustawę o zamówieniach 
publicznych – tak myślę – przygotowali ludzie, którzy 
nie mieli najmniejszego pojęcia o inwestycjach.

Ucieszył mnie pan jednym zdaniem, Panie 
Ministrze. Będę się cieszył, jeżeli to będzie pański 
stały kurs, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne.

Panie Ministrze, za kilka lub kilkanaście lat nasz 
kraj będzie jedną wielką niedoróbką inwestycyjną 
z uwagi na przeklęte kryterium najniższej ceny, które 
było stosowane przy przetargach. Uważam, że będzie 
nas to kosztowało wielokrotnie więcej, niż gdybyśmy 
zrobili to tak, jak się robi w normalnych państwach, 
gdybyśmy zrobili porządne drogi, nie patrząc na naj-
niższą cenę, ale przede wszystkim na doświadczenia 
i osiągnięcia merytoryczne firm realizujących.

Błagam pana, Panie Ministrze. Namawiam pana 
do większej odwagi. Chodzi o to, żeby znalazły się 
firmy, które będą realizować inwestycje niekoniecznie 
na podstawie kryterium najniższej ceny, tylko ceny, 
która zagwarantuje nam bezusterkowe drogi, czyli 
takie, które nie będą bez przerwy poprawiane. Bo 
właśnie to potem najbardziej irytuje nas wszystkich, 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) konkretne dane o wielkości, zakresie i liczbie wszyst-
kich inwestycji, które są podejmowane w programie 
w tym roku…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Czy mógłbym prosić, Panie Ministrze, o prze-

słanie drogą pisemną informacji na temat wielkości 
Krajowego Funduszu Drogowego za lata 2015, 2016, 
i 2017? Bez wielkich szczegółów, głównie chodzi 
o rząd wielkości, o wpływy, zobowiązania, wyniki. 
Jeżeli można by było prosić…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Przepraszam, dwa tysią-
ce…)

2015, 2016, 2017.
Nie będę już musiał pisać oświadczenia.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Dobrze.)
Przechodzę jeszcze raz, Panie Ministrze, do S6. 

Powiedział pan minister o tym odcinku Koszalin – 
Trójmiasto, który mnie szczególnie interesuje, jak 
również kolegę senatora Sławka Rybickiego z Gdyni. 
Mówił pan, że rozmawiacie państwo o formule PPP. 
Czy mógłby pan minister podać trochę szczegółów? 
Czy jest jakiś nakreślony czas? O to pytał. W pytaniu 
pana senatora Ślusarza wybrzmiało, czy przymierza 
się pan do repolonizacji dróg. Usłyszałem, że nie. 
A co się stanie, jak w ramach PPP wystartuje pod-
miot niemiecki? Przecież nigdy tego nie zrealizujemy. 
W związku z tym interesuje nas, jaka jest perspek-
tywa czasowa i jakie są założenia tego programu, 
bo idea jest szczytna i ważne, żeby droga powstała. 
Ale jakie są założenia ram czasowych tego przedsię-
wzięcia?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze… A nie, przepraszam…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Może jeszcze 2 pytania, 
dobrze?)

Tak, przepraszam.
Senator Ryszka…
(Senator Rafał Ślusarz: Czy mogę ad vocem, Pani 

Marszałek, bo zostało wymienione moje nazwisko?)
Dobrze. To zanim pan senator Ryszka zada py-

tanie.
Proszę, Panie Senatorze.

było kierowane do generalnej dyrekcji jednoznaczne 
stanowisko ministerstwa, żeby z wielką staranno-
ścią i z wielką stanowczością oceniać oferty, tak 
aby te problemy, które mieliśmy, które doskonale 
wszyscy pamiętamy, się nie powtórzyły. I tu jest 
pełna determinacja. Mam nadzieję, że nie będzie 
żadnych wątpliwości, że w tym… Tutaj nie będzie 
kompromisów. Tu nie może być kompromisów, bo 
kilka milionów czy nawet kilkadziesiąt milionów 
złotych przy wydatku rzędu kilkuset milionów zło-
tych oczywiście ma znaczenie, ale skutki powie-
rzenia inwestycji złemu wykonawcy są tak kata-
strofalne, że potem wszystkie tego konsekwencje 
są wielokrotnie większe. I jest absolutna determi-
nacja, żeby ten kurs utrzymać. Jeszcze powtórzę, że 
problem dotyka przede wszystkim tych firm, które 
w Polsce nie dysponują swoim potencjałem. Już bez 
względu na to, z którego kraju pochodzą… Ale tak 
naprawdę wyznacznikiem jest to, czy w Polsce jest 
ten potencjał, czy są siły, czy są pracownicy, czy 
jest zespół podwykonawców, który od razu przystę-
puje do zadania, i nie trzeba ich znowu szukać na 
rynku i rozpaczliwie rozglądać się, bo brakuje rąk 
do pracy, i zastanawiać się, co mamy teraz z tym 
robić, i tłumaczyć, że są jakieś inne trudności. Tak 
że tutaj nie będzie żadnych zmian i będziemy bar-
dzo konsekwentnie kontynuować stosowanie takich 
rozwiązań.

Pytanie pana senatora Szweda… Jeśli można tylko 
o hasło…

(Senator Aleksander Szwed: Program Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych.)

Program… O, bardzo… Przepraszam, już notuję, 
trochę niewyraźnie…

Panie Senatorze, Program Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych to program, który funkcjonuje 
od kilku lat, bardzo ważny program. Ma on służyć 
wykonywaniu zadań na sieci dróg krajowych, ale 
przechodzących przez niewielkie miejscowości, tak 
aby odczuwało się w nich poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. To jest jego celem. Co roku jest 
na to przyznawane minimum 300 milionów zł. To 
jest minimalny zakres finansowy, który musi być 
wykonany. Bardzo nam też zależy na tym, żeby ten 
zakres finansowy był powiększany. Jest delegacja do 
tego, żeby to było 600 milionów zł. Ale te pieniądze 
pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego, z tzw. 
oszczędności, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, 
jeżeli chodzi o przetargi, że tutaj coś oszczędzamy… 
Po prostu to jest z tych niewykorzystanych pieniędzy, 
które w danym roku zostały przeznaczone na KFD, 
a nie zostały wydane.

Jeżeli chodzi o precyzyjną informację o realizacji, 
to – jeśli pan senator pozwoli – przekażę na piśmie już 
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Otóż, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie 
Senatorze, mamy taki oto harmonogram w przypad-
ku kilku projektów, które razem z Ministerstwem 
Rozwoju przygotowujemy do realizacji. Do grudnia 
my jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
prowadzimy analizy wykonalności tych 6 projek-
tów, m.in. również tego odcinka S6. Planujemy, że 
w grudniu zostanie podjęta decyzja, czy tę drogę i te 
inwestycje będziemy realizowali, po przedstawie-
niu tych analiz i badań. To będzie decyzja Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów. Jeżeli decyzja bę-
dzie pozytywna, to rozpoczniemy przygotowanie 
przetargów w przyszłym roku. To pewnie nie będzie 
od stycznia, ale… To znaczy, po decyzji rozpocznie-
my oczywiście przygotowania, nie mniej jednak one 
też muszą potrwać. Ta formuła PPP, jak wiemy, jest 
ciągle nie do końca rozpoznana, w wielu miejscach 
się sprawdza, w innych się nie sprawdza. Musimy to 
wszystko tak pokazać i tak przygotować, żebyśmy 
nie wrócili do problemów, które czasami w tych re-
alizacjach występują.

Jeżeli chodzi o S1, czyli pytanie pana senatora 
Ryszki, to ja bym prosił, Panie Senatorze, o zgodę 
na to, żebym mógł na piśmie panu senatorowi odpo-
wiedzieć, bo wiem, że na różnych etapach są różne 
odcinki i sytuacja jest dosyć zróżnicowana. A to jest 
bardzo ważna dla Bielska-Białej i Katowic droga. 
Dlatego bym prosił o możliwość odpowiedzenia na 
piśmie. Chodzi mi o to, żeby precyzyjnie można było 
przedstawić stan sprawy.

Pytanie dotyczące opłat, pytanie pana senato-
ra Seweryńskiego, pana marszałka o opłaty. Otóż, 
Wysoka Izbo, trwa przetarg na system poboru opłat. 
W listopadzie przyszłego roku… 3 listopada obecna 
umowa na system poboru opłat kończy się, na system, 
który dzisiaj funkcjonuje pod nazwą „viaTOLL”. Od 
kilku miesięcy trwa przetarg, który ma wyłonić dal-
szego operatora tego systemu bądź operatora, która 
zaproponuje inny system. Do przetargu zgłosiło się 9 
firm. W tej chwili jest to na etapie, gdy… Kończymy 
pierwszy etap tego przetargu, wyłanianie tych ofe-
rentów, którzy przystąpią do dialogu technicznego. 
Kilka dni temu nastąpiło rozstrzygnięcie Krajowej 
Izby Odwoławczej, która odniosła się do protestu 
złożonego przez jedną z firm, firmę Kapsch, która 
stwierdziła, że wszystkie pozostałe firmy powinny 
być wykluczone, gdyż nie spełniają przedstawionych 
warunków przetargowych. Krajowa Izba Odwoławcza 
przychyliła się do wniosku jedynie w jednym przy-
padku, czyli uznała, że w przypadku 8 firm postępo-
wanie jest prowadzone prawidłowo. Niestety, z takim 
stałym odwoływaniem się mamy do czynienia w tym 
przetargu, to jest opóźnianie, traktujemy to po prostu 
jako opóźnianie, chęć opóźnienia tego przetargu, tak 
żeby skrócić czas dialogu technicznego i żebyśmy byli 
jako zamawiający w trudniejszej sytuacji. Niemniej 

Senator Rafał Ślusarz:

Ja odsyłam kolegę senatora Czarnobaja do steno-
gramu, bo nie zrozumiał mojego wystąpienia.

(Senator Leszek Czarnobaj: Przeczytam jeszcze 
raz.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Ryszka, a potem pan senator 

Seweryński.
Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, to imponujące wyliczenie in-

westycji drogowych, ale ja chciałbym, ponieważ nie 
usłyszałem nic na temat budowy S1 na odcinku węzeł 
Kosztowy – Bielsko-Biała z obwodnicą Oświęcimia, 
żeby pan przypomniał, jaka jest obecna sytuacja tej 
inwestycji drogowej – bardzo ważnej, nie będę tutaj 
tego podkreślał. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan marszałek Seweryński.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Michał Seweryński:
Panie Ministrze, myślę, że nie tylko nasi wyborcy, 

ale i senatorowie są zainteresowani odpowiedzią na 
takie kluczowe pytanie, które chyba ciągle nad nami 
wisi. 

Jak to ostatecznie będzie z tymi opłatami za auto-
strady? Będą winiety? Będziemy płacić na bramkach 
czy może w ogóle nie będziemy płacić? Czy zbliżamy 
się do tej strategicznej decyzji, czy jeszcze potrzeba 
trochę czasu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Bardzo proszę 

o ciszę.
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Jeżeli chodzi o… Może zacznę od pytania dotyczą-

cego drogi S6 i partnerstwa publiczno-prywatnego.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące oczy-

wiście drogi S7, ale nie tylko. O niektórych rzeczach 
związanych z województwem świętokrzyskim pan 
już powiedział. Chciałbym może nie tyle uzupełnić, 
ile coś dodać.

Powiedział pan o drodze nr 74, że będzie ona reali-
zowana, jest już w planach, przynajmniej jej pierwsza 
część Kielce – Mniów, która dla aglomeracji kielec-
kiej jest niezbędna. Jest to droga nr 74, która prowadzi 
do Piotrkowa Trybunalskiego i jest głównym połącze-
niem z siecią TEN-T, czyli dla województwa świę-
tokrzyskiego jest to główny szlak, który połączy nas 
z TEN-T. Jak wiemy, nie tyle ambicją, co zadaniem 
TEN-T jest to, by każdy obywatel Unii Europejskiej 
był w zasięgu… w ciągu pół godziny mógł dojechać 
do tej sieci. Tak że to nas rzeczywiście cieszy.

Powiedział pan o fragmencie S7 Skarżysko – 
Szydłowiec, że nareszcie zostało podpisane… że 
nareszcie ta inwestycja zostanie uruchomiona. Ale 
trzeba przypomnieć, że na przełomie lat 2010 i 2011 
przetarg na tę drogę był już rozstrzygnięty, tylko po-
jawili się ekolodzy, którzy stwierdzili, że są motyle, 
i aż 7 lat, trzeba sobie szczerze powiedzieć, zabrała 
procedura odwoławcza. W międzyczasie, jak się oka-
zało, motyle odfrunęły, ich tam nie ma, a stan jest 
taki, że droga opiera się o miasto i ostatni śmiertel-
ny wypadek zdarzył się w zeszłą środę, o poranku. 
To, że były kilometrowe korki, dwugodzinne, to jest 
mniejsza rzecz, ale tam po prostu zginął człowiek, 
i takie są fakty.

Trzecia rzecz to obwodnica Morawicy, o której pan 
powiedział. Ja akurat mieszkam bardzo blisko. To też 
jest pewnego rodzaju kuriozalna sytuacja: pozwolenie 
na budowę akurat tej części jest od 2011 r., ale przez 
te lata wszystko było robione tak, żeby realizację tej 
inwestycji wydłużyć. Najpierw ośmiokilometrowy 
odcinek został podzielony na dwa, w związku z tym 
kolejne procedury administracyjne były wymagane, 
a później, jak już się tego nie dało w żaden sposób 
zatrzymać, to w 2011 r. pozwolenie na budowę zostało 
wydane, ale do tej pory nic się nie działo. Dziękuję 
za tę decyzję, że nareszcie coś się ruszyło.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Już to pokazuje, jak potrzebny jest zrównoważony 
rozwój, jak to województwo, nie tylko historycznie, 
po 1946 r., ale i obecnie było pomijane w różnego 
rodzaju inwestycjach.

jednak z pełną determinacją ten przetarg jest pro-
wadzony. Przystępujemy do dialogu technicznego. 
I miejmy nadzieję, że zgodnie z zakładanym planem, 
z programem, który jest realizowany, wyłonimy tego 
wykonawcę, tak abyśmy mogli – bo przewidziane jest, 
że ten wykonawca będzie realizował pobór opłat przez 
najbliższych 6 lat – w tym czasie pobierać opłaty.

Przypomnę, o jakiej stawce rozmawiamy. W tym 
roku planowane wpływy z viaTOLL, czyli z opłat, 
które są tym sposobem pobierane, przede wszystkim 
od ruchu ciężarowego, to ponad 2 miliardy zł. Ta kwo-
ta trafia do Krajowego Funduszu Drogowego, czyli 
jest właśnie na realizację tych inwestycji, o których 
tutaj dzisiaj rozmawiamy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, nie uzyskałem odpowiedzi. Bo 

ja pytałem o to PPP. Ja rozumiem, że to wymaga 
analizy, przygotowań itd. No, to jest oczywiste, to 
nie jest forma popularna w Polsce, również jeśli 
chodzi o akceptację polityczną i społeczną, choć tę 
może mniej. 

Ale pytanie jest takie: czy macie państwo jakieś 
ramy czasowe? No bo ja rozumiem, że można dysku-
tować do 2025 r. Czy są jakieś ramy czasowe określa-
jące, kiedy zakończycie państwo tę dyskusję, przygo-
towania? No, np. tak, że przetarg ogłosimy w 2025 r.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Panie Senatorze, pozwolę sobie przypomnieć tutaj 

to, co już przedstawiałem przed chwilą. Mianowicie 
analizy mają być zakończone do grudnia, czyli 
w grudniu ma być koniec tych analiz. W grudniu 
też ma być decyzja Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów co do tej listy i możliwości wykonania 
tych projektów czy części tych projektów. Po pod-
jęciu decyzji rozpoczniemy przygotowanie do prze-
targu, który oczywiście jest bardziej skomplikowa-
ny od przetargu, który będzie opłacany ze środków 
publicznych, bo to jest zupełnie inna materia. Tutaj 
musimy różne rzeczy godzić, zabezpieczenia Skarbu 
Państwa w umowie, która wynika z prawa zamówień 
publicznych. W stosunku do PPP to wszystko jest 
kilkakrotnie prostsze, co do tego nie ma wątpliwości.
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(senator J. Włosowicz) jeżeli chodzi o program budowy dróg krajowych i po-
stęp w realizacji tych inwestycji, tej infrastruktury 
na poziomie dróg ekspresowych, autostrad czy kra-
jowych… Ich przybywa, jakkolwiek by nie zaklinać 
rzeczywistości, to w minionych 8 latach wybudowano 
w Polsce naprawdę kolosalną liczbę dróg, to jest jak 
dotąd w naszej historii front robót niespotykany. Nieźle 
sobie radzą także samorządy wojewódzkie, ponieważ 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 
realizują drogi wojewódzkie. Najtrudniej sytuacja 
wygląda w gminach i polskich powiatach, ponieważ 
sieć gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
jest najdłuższa i to jest naturalne. Pomimo tego, że 
uruchomiono program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej – chodzi o drogi zwane po-
wszechnie schetynówkami – potrzeby polskich samo-
rządów są ogromne. I moje pytanie jest takie. Na lata 
2016–2019 przewidziano, Panie Ministrze, 4 miliar-
dy zł. W roku 2016 będzie 800 milionów zł, w 2017 r. 
– 900… Przepraszam. W 2019 r. – 1 miliard zł, a w… 
Przepraszam. Jeszcze raz. W 2016 r. będzie 800 mi-
lionów zł, w 2017 r. – 1 miliard zł, a w 2018 r. i 2019 r. 
– po 1 miliard 100 milionów zł. Wiemy, że zostały 
przesunięte środki z bieżącego roku i że okrojono ten 
program. Ja mam pytanie o przyszłe 2 lata. 

Czy rząd zamierza ograniczyć wydatki na pro-
gram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury? 
Wiemy, jak ta infrastruktura jest ważna. Ona jest 
komplementarna ze szlakami komunikacyjnymi, 
o których dzisiaj rozmawiamy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek. Przepraszam za zwłokę.
Panie Ministrze, wspominał pan już dzisiaj w swo-

im wystąpieniu o realizacji w perspektywie kilku lat 
drogi Via Maris z Gdyni do Władysławowa i budowie 
odcinka od portu gdyńskiego do Via Maris. To jest 
dobra wiadomość. Czy zechciałby pan sprecyzować, 
jakie są ewentualne terminy realizacji? Mam też py-
tanie o finansowanie odcinka miejskiego, w którym 
miałaby partycypować Gdynia. Czy trwają jakieś 
prace w rządzie bądź w ministerstwie, które pan 
reprezentuje, nad tym, aby zmienić ustawę o por-
tach morskich, tak aby port mógł np. partycypować 
w kosztach budowy takiej drogi? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy odcinka Via Maris, któ-
ry przebiega przez powiat pucki. Czy trwają tam ja-
kieś prace konsultacyjne z samorządem lokalnym? 
O ile wiem, to na razie nie zarejestrowano kontaktów 
GDDKiA z samorządem lokalnym. Dziękuję bardzo.

A pytanie dotyczy drogi nr 7 na odcinku Chęciny 
– Jędrzejów. Termin wykonania to IV kwartał tego 
roku. Pana szef, pan minister Adamczyk, był ostatnio 
na miejscu tej budowy, ostatnio, czyli mniej więcej 
miesiąc temu…

(Głos z sali: Teraz był.)
(Senator Krzysztof Słoń: W sobotę…)
(Głos z sali: Po raz drugi.)
Żebyśmy byli precyzyjni: w sobotę pan minister 

Adamczyk był, uczestniczył w oddaniu jednego od-
cinka, od Jędrzejowa do granicy województw świę-
tokrzyskiego i małopolskiego. Mnie chodzi o odcinek 
pomiędzy Chęcinami a Jędrzejowem. Ten odcinek 
miał być oddany na koniec tego roku. Konsorcjum 
firm włoskich, które go realizuje, zostało przez pań-
stwa zawezwane, zaproszone na rozmowy, ponieważ 
wiemy, że są duże opóźnienia… Jeżeli wejdę w za-
kładkę „aktualności” na stronie checiny-jedrzejow.
drogas7.pl…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, proszę zmierzać do zadania pytania. To 
jest zbyt długi wywód.)

Już… Chciałbym się, Panie Ministrze, dowie-
dzieć…

(Rozmowy na sali)
…skoro wykonawcy zostali wezwani, jaki jest ter-

min realizacji tej drogi. Ostatni komunikat, z 15 wrze-
śnia, brzmi tak: w dniu 15 września w biurze inży-
niera kontraktu odbyła się…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ja 

przepraszam bardzo, ale muszę być sprawiedliwa 
wobec wszystkich…)

Dobrze, Pani Marszałek. W takim razie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Mamy minutę na za-

danie pytania, a pan już zadaje je 3 minuty.)
Panie Ministrze, czy po tych rozmowach jeste-

śmy…
(Rozmowy na sali)
…bliżsi poznania terminu, kiedy to konsorcjum 

zakończy budowę tej drogi?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ostatnie moje pytanie dotyczy też 

po trosze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Mówił 
pan oczywiście o programie drogowym i myślę, że 
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zł, będzie przeznaczona na jego realizację. Możemy 
mówić o znaczącym wzroście tych wydatków.

Via Maris. Odbyły się rozmowy, wielokrotne roz-
mowy między generalną dyrekcją oddział w Gdańsku 
i prezydentem Gdyni, bo pan prezydent Gdyni jest 
partnerem w rozmowach, jeżeli chodzi o przebieg tej 
arterii w Gdyni. Jest przygotowany projekt porozu-
mienia dotyczący finansowania. Z tego, co wiem, to 
również port w Gdyni znalazł jakąś ścieżkę, dzięki 
której mógłby wesprzeć finansowanie budowy tej 
arterii. My w tej chwili wewnątrz ministerstwa spraw-
dzamy przekazane uzgodnienia, badamy, czy one są 
do zrealizowania, czy one są prawidłowe. Myślę, że 
wszystko idzie w dobrą stronę. A jeżeli chodzi o kon-
sultacje dotyczące przebiegu tej trasy dalej, poza mia-
stem Gdynia, to takich konsultacji jeszcze po prostu 
nie rozpoczęto. One się rozpoczną, gdy rozwiążemy 
sprawy, które są tak naprawdę najtrudniejsze, czyli 
sprawy finansowania, kwestie przebiegu tej drogi 
przez Gdynię. A dalej na północ… Te rozmowy też 
pewnie nie będą proste. To jest bardzo ważny temat. 
Jak mówię, jesteśmy jeszcze przed tymi rozmowami. 
Musimy ustalić własne stanowisko, bo wtedy będzie 
przestrzeń do rozmowy. I wtedy te rozmowy z samo-
rządami, z mieszkańcami będą prowadzone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja zazwyczaj ministrów za bardzo nie chwalę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Szkoda…)
…ale dzisiaj wyjątkowo pana pochwalę. Te po-

chwały za bardzo rozsądną decyzję proszę też przeka-
zać reszcie rządu. To zwiększenie limitu finansowego 
to było działanie w punkt, w porę, bardzo korzystne 
i oczekiwane chyba przez większość Polaków. To 
pozwoli dokończyć inwestycje w przypadku np. ob-
wodnic, pewnych ciągów dróg.

Pytanie jest takie: czy na tym skończymy? Czy nie 
dałoby się zrobić jeszcze więcej, Panie Ministrze? Są 
takie inwestycje, które… No, to będzie typowa pry-
wata. W mieście, w którym mieszkam, w Prudniku, 
jest inwestycja – obwodnica wschodnia – która by 
zamykała ciąg obwodnicowy. Tak samo – to już nie 
jest prywata – jest w Opolu. Centrum województwa, 
fatalny układ komunikacyjny… Chodzi o domknięcie 
obwodnicą południową, znacznie droższą oczywiście. 
Z tym jest też powiązane połączenie z autostradą, 
bo Opole tak naprawdę ma fatalne połączenie z au-
tostradą, nie po najkrótszej linii. Zaś żeby wrócić 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Droga S7 i odcinek Chęciny – Jędrzejów, na któ-

rym jest niestety poważny problem wykonawczy… 
Dzisiaj już kilkakrotnie o tym mówiłem. Tam jest 
właśnie jedna z tych firm, które nie dysponują wy-
starczającym potencjałem do realizacji inwestycji. 
Dyskusje z grupą firm odbywają się niestety… To nie 
są tak naprawdę rzeczy ani potrzebne, ani specjalnie 
przyjemne. W ciągu ostatnich kilku tygodni było kil-
ka spotkań, podczas których przedstawiliśmy sobie 
nasze stanowiska. My, czyli generalna dyrekcja, rząd 
oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 
niezmiennie stoimy na stanowisku, że w stosunku 
do firm, które w sposób nieobiektywny i przez sie-
bie zawiniony opóźniają procesy inwestycyjne, będą 
zgodnie z umowami, zgodnie z kontraktami wy-
ciągane konsekwencje. To było jasno powiedziane 
i mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Na ile jednak 
te firmy są w stanie się zmobilizować i realizować te 
inwestycje, na ile są w stanie nadgonić… Tu niestety 
musimy im codziennie patrzeć i patrzymy na ręce. 
Raporty, do których składania zostały one zobowiąza-
ne, trafiają do nas w części. W przypadku niektórych 
inwestycji widzimy, że rzeczywiście jest to skuteczne. 
Powiedziałbym nawet, że w odniesieniu do wszyst-
kich inwestycji jest to skuteczne, tylko niestety nie 
zawsze ta skuteczność jest zadowalająca, jeżeli chodzi 
o przyspieszenie i mobilizację. Firmy wykonawcze 
tłumaczą dziś, że są trudności z pozyskaniem pod-
wykonawców i że muszą ich sprowadzać spoza granic 
Polski. Są to tłumaczenia, która nas nie przekonują. 
No bo cóż to oznacza? Firmy, które mają potencjał, 
nie mają takich poważnych problemów.

Podsumowując, powiem, że sprawa jest stale 
monitorowana. Jeżeli generalny wykonawca, czyli 
konsorcjum, nie wywiąże się z umowy, to zgodnie 
z umową będą w stosunku do niego wyciągnięte sto-
sowne konsekwencje.

Drugie pytanie dotyczyło sieci dróg gminnych 
i powiatowych. Program modernizacji dróg gmin-
nych i powiatowych na lata 2016–2019 rzeczywiście 
przewiduje – to jest program kończący się w 2019 r. – 
wydatkowanie 3 miliardów 600 milionów zł. W roku 
2017 to było 800 milionów zł i podobnie będzie 
w przyszłym roku. Program jako taki nie został zmie-
niony, w związku z czym oczekujemy, że w roku 2019 
pozostała część, czyli ten 1 miliard 600 milionów 
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(senator J. Czerwiński) dawna, od wielu lat nie potrafimy sobie z tym pora-
dzić. I jeśli dana droga ma kilka wariantów, to potrafi 
utrudniać mieszkańcom życie przez wiele lat i na bar-
dzo dużych połaciach terenu. Nie mogą tymi terenami 
swobodnie dysponować, bo istnieje kilka wariantów 
przebiegu drogi i to skutecznie utrudnia mieszkań-
com takie władanie i dysponowanie gruntem. Bardzo 
proszę o informację, czy jest szansa, żeby przynaj-
mniej na etapach koncepcyjnych na tyle zawęzić te 
warianty, żeby ludzie mogli swobodnie dysponować 
swoimi terenami. Bo niejednokrotnie zgłaszają, że to 
dewastuje ich życie rodzinne. To rozciąga się na wiele 
pokoleń. Często jest tak, że młodzi wyjeżdżają z danej 
miejscowości tylko dlatego, że rodzice nie są w stanie 
zapewnić im możliwości korzystania z często nawet 
dosyć dużych działek.

Drugie pytanie dotyczy tego, jak na czas, cho-
dzi mi tu o jego wartości bezwzględne, przekłada 
się uwzględnienie – za co oczywiście dziękuję – 
w związku ze zwiększonym do 135 miliardów zł li-
mitem środków finansowych takich choćby inwestycji 
jak wspomniana wcześniej siedemdziesiątka czwórka 
na odcinku Kielce – Mniów czy obwodnica Morawicy 
i Woli Morawickiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Zacznę od Opolszczyzny, od obwodnicy 

Niemodlina. Rzeczywiście, całkowicie potwier-
dzam: obwodnica Niemodlina, obwodnice miast na 
Opolszczyźnie to są bardzo ważne inwestycje. I te 
decyzje, które zapadły, jak myślę, rozwiązują ogrom-
ną część tych problemów. Niemodlin, jeżeli chodzi 
o zabudowę, to, można powiedzieć, typowa ulicówka, 
czyli miasto, które zostało stworzone, wybudowane 
i funkcjonuje wzdłuż jednej ulicy. Cały ruch jest prze-
noszony przez środek miasta. Tutaj rzeczywiście to 
słowo, to określenie jest absolutnie odpowiednie do 
tej sytuacji. Była też ogromna aktywność samorządu 
i mieszkańców, były bardzo poważne zabiegi o tę in-
westycję. I cieszę się, że ta kwestia została rozwiąza-
na. Też tych kilka innych obwodnic na Opolszczyźnie, 
w przypadku których decyzje zostały już podjęte… 
Jeżeli chodzi o obwodnicę Nysy, to jeszcze w tym 
roku będzie zakończona druga część tej obwodnicy. 
Myślina… To są te miejscowości, które już w najbliż-
szych kilku latach, jeżeli chodzi o sprawy komunika-
cyjne, po prostu odetchną. Przekażę panu senatorowi 

do poprzedniego wątku… Dziękuję za te 5 inwe-
stycji na Opolszczyźnie. Mówię tu o obwodnicach, 
a szczególnie o obwodnicy takiego małego miastecz-
ka Niemodlin, które nie jest w moim okręgu – to 
nie jest prywata – i które naprawdę potrzebowało tej 
obwodnicy. Ta obwodnica jest temu miastu bardzo 
potrzebna, bo ono jest po prostu rozjeżdżane przez 
tiry. Gdyby tę inwestycję można było już faktycznie 
uruchomić, to znaczy już wbić łopatę, to na pewno 
mieszkańcy byliby wdzięczni.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Jedno szczegółowe pytanie. Myślę, że pan mini-

ster odpowie mi na piśmie. Poprzednio, w przypadku 
innego resortu, rozmawialiśmy – to już był etap pew-
nych decyzji – o obwodnicy Malborka. To jest bardzo 
szczegółowe pytanie. Jeśli mógłbym prosić, Panie 
Ministrze, o odpowiedź na piśmie, czy trwają jakieś 
prace w tym zakresie, czy jest to widziane… Bo, jak 
myślę, pan minister był, szczególnie w czerwcu, lipcu, 
sierpniu… Tiry jeżdżące do obwodu kaliningradzkie-
go, przejeżdżające przez środek tego średniowiecz-
nego miasteczka to jest trudna sprawa. W związku 
z tym po zrobieniu drugiej nitki mostu przez Nogat 
miała być rozpoczęta inwestycja pod nazwą „obwod-
nica Malborka”. Jeśli mógłbym prosić o informację 
na piśmie, jak wygląda stopień zaawansowania tej 
inwestycji, czy w ogóle i kiedy…

I jedno krótkie pytanie. Panie Ministrze, powie-
dział pan, że te inwestycje i umowy, które zostały 
podpisane, zostały podpisane po przejęciu przez pań-
stwa przygotowanych projektów. Kiedy będzie pierw-
sza inwestycja od początku do końca przygotowana 
przez pana resort czy generalną dyrekcję, realizowana 
w Polsce pod pana nadzorem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Słoń. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pytanie dotyczy polityki mini-

sterstwa związanej z zajęciami gruntów, również na 
projektowane odcinki dróg. Wiemy, że od bardzo 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) jakie są niezbędne do tego, żeby zwierzęta mogły 
przez drogi przechodzić i żeby te drogi nie utrudniały 
w jakiś rażący sposób funkcjonowania populacji po-
szczególnych zwierząt. Mamy już podpisaną umowę 
z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, a w grud-
niu będziemy znali założenia rozporządzenia, które 
będzie to regulowało. Współpracujemy w tym zakre-
sie z Ministerstwem Środowiska. W ramach tych pro-
jektów, które już realizujemy czy przygotowujemy, 
szacowany – podkreślam: szacowany – koszt samych 
przejść dla zwierząt to blisko 8 miliardów zł, więc 
myślę, że państwo, którzy się tym interesują i zaraz 
przymierzają wszystko do inwestycji, które najbar-
dziej leżą im na sercu, zdają sobie teraz sprawę, jak 
wielka jest skala wydatków ponoszonych w ramach 
Krajowego Funduszu Drogowego na cele, które de 
facto nie służą drogom, tylko okolicznej przyrodzie, 
tak żeby te drogi nie utrudniały, można powiedzieć, 
życia zwierzętom i nie zaburzały funkcjonowania 
ich populacji.

Następne pytanie dotyczyło zajęcia gruntów, gdy 
jest kilka wariantów. Powiem tak: jest specustawa, 
która zapewnia słuszne odszkodowania. No, niestety 
czasami, zwłaszcza gdy budujemy w nowym śladzie, 
wywłaszczenia są niezbędne, jednak wydaje mi się, 
że odszkodowania są na tyle wysokie, że nie wy-
wołują one sprzeciwu. Ja nie rejestruję zbyt wielu 
protestów. No, jest kilka takich punktów zapalnych, 
ale to z czego innego wynika. Mianowicie związa-
ne jest to z tym, że osoby, które przekazały grunty, 
twierdzą, że potem wzrosła ich wartość. No ale kilka 
lat temu one zostały wycenione zgodnie z tym, ile 
wtedy były warte. Taka sytuacja jest np. w okolicach 
Suwałk – tam pojawiają się takie głosy i są bardzo 
poważne protesty.

Szanowni Państwo, społeczności lokalne mogą 
tę sprawę w znacznym stopniu rozwiązać, tworząc 
swoje plany przestrzennego zagospodarowania i wy-
znaczając w nich korytarze, które z kolei mogą potem 
posłużyć do wyznaczania konkretnych dróg. Taka 
praca, jaką dzisiaj wykonują planiści generalnej dy-
rekcji, przygotowując projekty, może być wykonana 
w sposób, że tak powiem, jak najbliższy danej rze-
czywistości, przez tych, którzy będą pracowali na 
rzecz poszczególnych samorządów. Jeżeli oni wy-
konają badania dotyczące środowiska i wyznaczą 
ewentualne korytarze z przeznaczeniem na drogi, 
co do których wiadomo, że będą przechodzić przez 
dane miejscowości… No, wówczas mamy tę pracę 
wykonaną. A jeśli to wszystko, chociażby studium 
wariantowe, musi wykonywać generalna dyrekcja… 
W tej sytuacji te wcześniej zajęte korytarze muszą 
być wolne. Prawda? Ja podam przykład. Droga S16 
na odcinku w okolicach Mikołajek, środkowa część 
Mazur. Analizowano 42 warianty przejścia tej drogi 
przez te okolice, ale jak na razie wszystkie są opro-

na piśmie konkretne informacje dotyczące obwodnic 
na Opolszczyźnie.

Jeśli chodzi o obwodnicę Malborka, to dziękuję 
z góry za przychylenie się do mojej prośby o udzie-
lenie odpowiedzi na piśmie. Rzeczywiście jest to 
inwestycja, której – tak wynika z tego, co pamiętam – 
stan nie jest zbyt zaawansowany. Myślę, że po prostu 
przedstawię na piśmie, jak to wygląda.

Drugie pytanie, już takie bardziej systemowe, 
dotyczyło tego, kiedy zostanie zakończona pierwsza 
inwestycja, od początku do końca…

(Senator Leszek Czarnobaj: Rozpoczęta, Panie 
Ministrze.)

Rozpoczęta? Aha, no dobrze. Jeżeli chodzi o roz-
poczęcie, to rzeczywiście ten okres jest krótszy. 
Myślę, że możemy powiedzieć, że stanie się to mniej 
więcej za 2 lata, dlatego że proces przygotowawczy 
w Polsce trwa około 4 lat. No, póki co tyle po prostu 
trwa przygotowanie inwestycji w Polsce. Oczywiście 
ten proces trzeba skracać, ale to też jest bardzo zróż-
nicowane. Ja mówię o pewnej średniej, choć czasami 
to trwa znacznie dłużej. Już takie przykłady tutaj 
padały. Rzadko kiedy udaje się szybciej zrealizować 
te wszystkie prace przygotowawcze prowadzone po 
decyzji, że jakąś inwestycję będziemy podejmować.

Proszę państwa, chciałbym też tutaj podkreślić, 
że to nie jest tak, że my się jakoś odcinamy od tego, 
co było przygotowywane w poprzednich latach, nie-
mniej jednak nie chcemy popełniać tych błędów, 
które były popełniane. Nie chcę tutaj po raz kolejny 
mówić o podwykonawcach, o masowych bankruc-
twach, o marnej jakości. To wszystko są procesy, 
które wymagają po prostu ciężkiej pracy, a my tę 
pracę wykonujemy. Tutaj się nic z dnia na dzień nie 
poprawi, nikt z dnia na dzień nie znajdzie jakichś ge-
nialnych rozwiązań. To wymaga pracy, codziennego 
pilnowania tych inwestycji i codziennego dobierania 
osób, które potrafią pracować. To jest też sprawa tego 
rodzaju, żebyśmy dopracowali się takiego potencjału 
wykonawczego, który sprawi, że będziemy w stanie 
wiarygodnie realizować inwestycje. I to się po prostu 
dzieje. Mówiłem już o sprawach dotyczących elimino-
wania tych podmiotów, które dają rażąco niską cenę.

W grudniu będą też już znane założenia bardzo 
ważnego rozwiązania dotyczącego przejść dla zwie-
rząt. W tej poprzedniej i w tej obecnej części perspek-
tywy wydaliśmy ponad 7 miliardów zł na budowę 
przejść dla zwierząt. To są gigantyczne pieniądze. 
Badaliśmy blisko 1 tysiąc przejść dla zwierząt, które 
zostały już wybudowane. O ich przydatności, o ich 
lokalizacji, o ich rozmiarach mogę tu powiedzieć 
jednoznacznie, że trzeba wykonać ogromną pracę, 
żeby te przejścia dla zwierząt po prostu zracjonalizo-
wać, tak żeby one rzeczywiście spełniały standardy, 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ponawiam pytanie, Panie Ministrze, na które pan 

nie odpowiedział, dotyczące tych ram czasowych dla 
realizacji S74 na odcinku Kielce – Mniów i obwod-
nicy Morawicy i Woli Morawickiej.

A jednocześnie chciałbym zadać pytanie, czy re-
sort uczy się na błędach. W ostatnią sobotę – trzeba 
to też wyraźnie powiedzieć – pan minister Andrzej 
Adamczyk odwiedził odcinek otwierany między 
Jędrzejowem a granicami województwa świętokrzy-
skiego i małopolskiego, co było dla niego wielką ra-
dością. Ale odwiedził też odcinek wcześniejszy, czyli 
Chęciny – Jędrzejów, który powinien zostać oddany 
w tym samym czasie, a na pewno będzie miał wielo-
miesięczne opóźnienie. Wiem to, bo towarzyszyłem 
panu ministrowi. Pytanie moje dotyczy tego, czy re-
sort uczy się na błędach. Czy jest przynajmniej cień 
szansy, że przy okazji wyłaniania kolejnych wyko-
nawców uniknie się takich sytuacji, takich kuriozal-
nych sytuacji? Chodzi o to, że 2 odcinki podobnej 
długości różnią się aż tak terminem oddania do użyt-
ku – myślę, że o dobrych 9 miesięcy – tylko dlatego, 
że są to różni wykonawcy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie do obwodnicy 

Trójmiasta, to powiem, że za tzw. listę dużych pro-
jektów odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Ale ja nic 
nie wiem o tym, żeby to było skreślone. To, co dzisiaj 
tak naprawdę wstrzymało realizację tej inwestycji, to 
przede wszystkim problemy z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej i odwołanie, które jest dzisiaj w sądzie, 
jest rozpatrywane. Ta sprawa toczy się już od wielu 
miesięcy. Kiedy musieliśmy podejmować decyzję do-
tyczącą podstaw tej listy, która będzie realizowana, 
to niestety nie wiedzieliśmy, czy ta inwestycja taką 
decyzję środowiskową będzie miała, w związku z tym 
musieliśmy się zachować w sposób odpowiedzialny. 
Jednak obwodnica Trójmiasta jest dyskutowana jako 
jeden z projektów, który ma być realizowany jako PPP, 
czyli partnerstwo publiczno-prywatne, i ten projekt 

testowywane i pewnie ogólnej zgody społecznej nie 
będzie. Na wariant nr 34 jest pewna zgoda, ale ona 
dotyczy tylko jego części, bo w przypadku innej czę-
ści ktoś protestuje… W przypadku wariantu nr 35 
jest podobnie. No, zawsze znajdą się środowiska czy 
osoby, które zaprotestują. Kilka razy mówiliśmy tu 
o sytuacjach, w których bardzo ważne inwestycje 
niestety były czy wręcz nadal są wstrzymywane z po-
wodu protestów społecznych. My to szanujemy, nie są 
to sytuacje wykraczające ponad prawo i możliwości 
ministerstwa czy generalnej dyrekcji. Mówię po pro-
stu o rzeczywistości, która jest i która czasami, można 
powiedzieć, jest trudna do zaakceptowania także ze 
względów społecznych i funkcjonalnych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz, a potem pan senator 

Bonisławski.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, podobno obwodnica metropoli-

talna Trójmiasta została wykreślona z listy dużych 
projektów. 

Czy to prawda, a jeżeli tak, to czy w związku 
z coraz większym blokowaniem się ruchu na obecnej 
obwodnicy Trójmiasta rozpatrujecie jako alternaty-
wę wybudowanie dodatkowego, trzeciego pasa na tej 
obwodnicy? To wszystko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, miałem już chyba trzeci telefon 

w tej samej sprawie. Pan marszałek pytał wcześniej 
o fragment S14, o ten łącznik w zachodniej części 
Łodzi. Dopytują mnie, jakie trzeba nakłady ponieść… 
Bo pan powiedział, że samorządy powinny się w to 
włączyć. Jaka to jest skala wydatków w stosunku do 
tych planów? To medialnie bardzo bulwersuje śro-
dowisko u nas.

I drugie pytanie, które dosłownie przed chwilą 
otrzymałem. Czy da się wprowadzić winietki, ta-
kie jakie są u naszych południowych sąsiadów? Bo 
to stanie przy bramkach zabiera bardzo dużo czasu. 
Poza tym same te bramki, praca tam, według spo-
łeczeństwa kosztują dosyć dużo. Czy nie dałoby się 
za pomocą winietek usprawnić procesu przejazdu 
polskimi autostradami?
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(podsekretarz stanu J. Szmit) roku. Kończymy, a w zasadzie zakończyliśmy pierw-
szy etap przetargu. Od połowy października będzie… 
Już zostały rozesłane do firm warunki przetargu i od 
połowy października rozpocznie się dyskusja, tzw. 
dialog techniczny. W ten sposób wyłoni się ostatecz-
nie firmę prowadzącą system poboru opłat w Polsce 
w tej sieci, która dzisiaj jest, jak również tej posze-
rzonej.

I jeszcze jest jeden problem. Otóż, proszę pań-
stwa, jest też taka rzecz, że niestety mamy 4 kon-
cesjonariuszy, którzy są w różnym stopniu niezbyt 
przychylni temu, żeby system poboru opłat ujedno-
licić. Wiązałoby się to dla nich z bardzo poważnymi 
zmianami w ich funkcjonowaniu. Mają umowy, któ-
re zabezpieczają ich interesy. Te umowy są… Jedna 
z nich jest np. do 2036 r. Wszystkie umowy są wielo-
letnie, nawet na ponad 20 lat, i jeszcze wiele lat będą 
obowiązywały. Tak więc tutaj mamy bardzo trudny 
problem, ale myślę, że dużo nam powie zakończenie 
przetargu, który w tej chwili się już toczy i normalną 
ścieżką zmierza do zakończenia.

Droga S74 Kielce – Mniów. Tutaj mogę przeka-
zać panu senatorowi bardziej precyzyjne informacje: 
ogłoszenie przetargu to marzec 2019 r., podpisanie 
umowy w styczniu 2020 r., zakończenie w maju 
2023 r. Skąd te terminy? Przede wszystkim stąd, że 
stan przygotowań jest jeszcze stosunkowo niski. Ale 
mamy już tutaj konkretne terminy i prace ruszyły.

Jeżeli chodzi o obwodnicę Morawicy, to przetarg 
został już ogłoszony w sierpniu tego roku. Podpisanie 
umowy planowane jest w czerwcu przyszłego roku, 
a zakończenie – myślę, w 2020 r. lub 2022 r. Mam 
nadzieję, że uda nam się to szybciej zrealizować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan marszałek Borusewicz.
Tak, Panie Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz
Tak.
Ja się odniosę w wystąpieniu do pana odpowiedzi, 

Panie Ministrze. Niestety, zdaje się, obwodnica me-
tropolitalna Trójmiasta została wykreślona.

Ale mam do pana następujące pytanie. 
Poinformował pan o jednej z inwestycji na Mazurach, 
w przypadku której analizuje się czterdziesty trzeci 
przebieg. Mam pytanie, czy ministerstwo określa ja-
kąś górną granicę tego typu alternatyw? Bo ja uwa-
żam, że czterdziesty trzeci czy czterdziesty drugi 
przebieg analizowany to jest już lekka przesada. Ja 
wiem, że najsilniejsza partia w Polsce to jest PPP, 
Polska Partia Protestujących. To się zdarza wszędzie 
przy inwestycjach liniowych. Ja rozumiem, że te 

jest analizowany pod względem finansowania. Tak że 
absolutnie tego nie zarzucamy, bo jest bezwzględna 
konieczność budowy tej magistrali. Myślę, że budowa 
kolejnych pasów… Oczywiście można to ewentualnie 
brać pod uwagę, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem 
jest jednak konsekwentne dążenie do tego, żeby zbu-
dować drugą obwodnicę. Jeden pas oczywiście też by 
sytuację nieco poprawił, ale kosztowałby bardzo dużo 
i wprowadziłby w trakcie realizacji jeszcze większe 
zamieszanie, jeszcze większe utrudnienia ruchu, niż 
są obecnie. Tak więc raczej bym optował za innym 
rozwiązaniem, za możliwie szybką budową zupeł-
nie nowej obwodnicy po nowym śladzie, dodatkowej 
i równoległej.

Sprawa S14 w Łodzi, rząd pieniędzy… Z tego, co 
pamiętam, ta inwestycja ma chyba kosztować, we-
dług naszych nowych wyliczeń i nowych szacunków, 
1 miliard 400 milionów zł. Jednak nie jestem w sta-
nie powiedzieć teraz, w tym momencie, jakie byłoby 
niezbędne zaangażowanie samorządów w dobudowę 
tych węzłów, których powstanie samorządy postulują. 
Mogę na to pytanie odpowiedzieć na piśmie. Chodzi 
o to, żebyśmy nie wpuszczali w obieg publiczny ja-
kichś niesprawdzonych informacji. Zdaję sobie spra-
wę, że dla zachodniej części Łodzi te informacje są 
niezmiernie istotne i muszą być bardzo precyzyjne 
i jasno określone.

Ramy czasowe S74, odcinek Kielce – Mniów, 
ogłoszenie przetargu…

(Senator Ryszard Bonisławski: Winiety.)
Słucham?
(Senator Ryszard Bonisławski: Winiety.)
A, jeszcze winiety, tak. Panie Senatorze, jeżeli cho-

dzi o winiety, to trwa w tej chwili przetarg na system 
poboru opłat, ale z tego, co wiem, nikt z oferentów 
winiet nie proponuje. Od winiet generalnie będziemy 
w Europie, w Unii Europejskiej odchodzić. Zresztą 
już obowiązuje albo jest na ostatnim etapie przygoto-
wania dyrektywa w sprawie wprowadzenia systemów 
poboru opłat, które są transgraniczne. Chodzi o to, 
żeby jak najmniej utrudniać obywatelom i transpor-
towi poruszanie się po Europie. Wykupywanie winiet, 
po pierwsze, przynosi stosunkowo niskie wpływy, po 
drugie, wymaga bardzo szczelnego systemu kontroli, 
bo fizycznie trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście ktoś 
tę winietę posiada, czy nie, poza tym bardzo utrud-
nia przemieszczanie się w relacjach międzynarodo-
wych, międzypaństwowych zarówno transportowi 
towarowemu, jak i transportowi osobowemu, czyli 
indywidualnemu.

Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka 
opcja zwycięży, jeżeli chodzi o przetarg na system 
poboru opłat, przetarg, który jest w trakcie realizacji. 
Obecna umowa obowiązuje do 3 listopada przyszłego 
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(senator B. Borusewicz) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Panie Senatorze, o ile wiem, zarówno obwodnica 
Opatowa, jak i obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego 
są już w planach realizacyjnych, w związku z tym… 
Ale jeżeli chodzi już o szczegóły, o to, na jakim to 
jest etapie, to, jeśli pan senator pozwoli, odpowiem 
na piśmie, bo w tej chwili nie jestem…

(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo będę wdzięcz-
ny, tak, tak.)

…w stanie tak z pamięci wszystkich szczegółów 
Wysokiej Izbie podać.

(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo dziękuję.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo. Pan 

senator Słoń jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Czy 
pan minister ma coś do dodania w tej kwestii?)

Jeżeli chodzi o rzetelność wykonawcy, to rzecz 
rozgrywa się bardziej w trakcie przetargu niż już 
po podpisaniu umowy… Mówiłem o tym, że bardzo 
stanowczo przestrzegamy… rozpoczęliśmy egzekwo-
wanie dowodzenia, że dana firma jest w stanie wy-
konać zlecenie za kwotę, którą deklaruje. Czyli tzw. 
klauzula rażąco niższej ceny jest z całą bezwzględ-
nością przestrzegana, w ostatnich przetargach przy 
wyłanianiu zostało wykluczonych kilkadziesiąt ofert. 
Miejmy nadzieję, że to jest jedna z kluczowych spraw, 
które spowodują, że tych najważniejszych problemów 
unikniemy.

Ale z drugiej strony chodzi o to, żeby jednak firmy, 
które nie mają w Polsce potencjału, nie zbudowały 
sobie potencjału, były świadome, że będziemy cał-
kowicie bezwzględnie przestrzegać tego, żeby oferty, 
które są składane, były po prostu realne nie tylko pod 
względem finansowym, ale też organizacyjnym, tech-
nicznym i logistycznym, tak żeby firmy były w stanie 
rzeczywiście je zrealizować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła, potem pan senator Rulewski.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, czy realizacja tych wszyst-

kich odcinków na drodze S7 między Gdańskiem 
a Warszawą…

(Głos z sali: Pani Marszałek, pan minister o 12.00 
musi…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, już będziemy 
kończyć. Dobrze.)

Panie Ministrze, czy realizacja tych wszystkich 
odcinków, które są w pana sprawozdaniu, na S7 mię-

protesty… że trzeba to uwzględniać, trzeba się kon-
sultować… No ale czy macie jakąś określoną liczbę 
tych przebiegów w sytuacji protestowania? Czy to 
jest 12 przebiegów, 14 czy 8? Czy jakieś zasady tego 
typu macie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
(Senator Jarosław Rusiecki: Tak, ja jeszcze mam.)
Proszę, pan senator Rusiecki.
(Senator Jarosław Rusiecki: Przepraszam, ja tylko 

wezmę…)
Dobrze, poczekamy.
(Senator Krzysztof Słoń: Ja, Pani Marszałek, jesz-

cze nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie o zapisy 
w umowach, aby zabezpieczyć się przed nierzetel-
nymi wykonawcami.)

Dobrze, to pan minister jeszcze to uwzględni.
Proszę, pan senator Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek…
(Senator Krzysztof Słoń: Włącz mikrofon.)
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie! 

Z bardzo dużym zaciekawieniem przeczytałem do-
kument, który przygotował pan minister, i muszę po-
wiedzieć, że jestem uradowany, że w tym programie 
znalazły się 2 obwodnice, o które chciałbym dopytać. 

Pierwsza z nich to obwodnica Ostrowca 
Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Jak 
przebiegają rozmowy z samorządami w tej materii, 
Panie Ministrze? Czy czas określony w programie 
jest realny do spełnienia? To jeśli chodzi o obwodnicę 
Ostrowca Świętokrzyskiego. 

A druga obwodnica, obwodnica Opatowa w cią-
gu dróg nr 74 i nr 9, to jest obwodnica, która, można 
powiedzieć, mnie jako parlamentarzyście spędza sen 
z powiek przez ostatnie lata. Obwodnica, która jest 
kluczowa dla rozładowania ruchu w centrum miastecz-
ka, historycznego miasteczka, pamiętającego Polskę 
Piastów. Obok starożytnej kolegiaty przebiega obecnie 
droga, która jest zatkana przez tiry wożące kruszywo 
i transport ze wschodu na zachód. Usilnie proszę pana 
ministra, żeby określone w planie budowy obwodni-
cy… żeby ten odcinek, który z pewnością wymaga 
dużo nakładów, w najbliższym czasie był zrealizowany. 
O to mam prośbę. Ale chciałbym dopytać pana ministra 
o więcej szczegółów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
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(senator J. Wcisła) Senator Waldemar Bonkowski:

Krótkie pytania.
Chodzi o to, że ten ciąg drogi S6 ma się zakoń-

czyć w Lęborku. Czy jest przewidziana… Bo to nie 
rozwiąże problemu, gdyż problemem jest zakorkowa-
ny Lębork. Wystarczyłoby chociażby wyprowadzić 
ruch poza Lębork, w stronę Słupska. To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie pytanie. Chodzi o obwodnicę Kościerzyny, 
która będzie za kilka dni, bo są poprawki, otwarta. No 
i powiem, że jest to dosyć duży bubel. Bo początko-
wo miało być 2 razy 2, potem było powiedziane, że 
albo 2 plus 1, albo wcale. W końcu tak zrobiono, że 
postawiono kilka wiaduktów, z których, można po-
wiedzieć, co najmniej 2 są niepotrzebne i tylko była 
wydana kasa. Z kolei przy wjeździe od strony Chojnic 
w ogóle nie ma skrętu, tak żeby można było wjechać 
do miasta. Tak samo, gdy się wyjedzie za Kościerzynę 
w stronę Gdańska i się chce zawrócić do Kościerzyny, 
to też nie ma zawrotu, tak żeby to zrobić, trzeba by po 
prostu gdzieś tam na polu zawracać. Czy przy plano-
wanym remoncie drogi krajowej nr 20, która ma być 
od Kościerzyny… Ja swego czasu u pana ministra zgła-
szałem lewoskręt, bo tam były wypadki śmiertelne, 
i dzięki panu ministrowi za pozytywne podejście do tej 
sprawy, bo ten lewoskręt ma być zrobiony. Ale okazało 
się, że to się o rok przesunęło, bo jest planowany remont 
na odcinku około 6 km tej drogi nr 20 od Kościerzyny 
do Kornego, i ma to się kończyć rondem, bo tam się 
rozwidlają drogi na Chojnice i na Bytów, Miastko…

(Wicemarszałek Maria Koc: I pytanie.)
Ma być budowane rondo. Czy nie byłoby dobrze 

przy tej okazji, bo jest opracowany remont tego od-
cinka drogi nr 20 od Kościerzyny, na początku tej 
obwodnicy zrobić rondo? Bo jest tam zaraz na począt-
ku szpital i żeby jechać do szpitala – chodzi o czy to 
karetki, czy inny ruch – trzeba jechać kilkaset metrów 
dalej, ażeby potem gdzieś tam od innej strony, drogą 
lokalną wjechać do miasta i zawracać.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę odpowiedzieć na te pytania.
Więcej pytających… Czy są jeszcze pytania? Nie 

widzę zgłoszeń. Tak że to była już ostatnia runda.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:
Może zacznę od spraw dotyczących województwa 

pomorskiego…
(Senator Jan Rulewski: A mówiłem: preferencje.)

dzy Gdańskiem a Warszawą spowoduje, że cała ta 
trasa będzie już miała standard drogi ekspresowej 
czterojezdniowej… dwujezdniowej i czteropasmo-
wej? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Rulewski. 
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję…)
Więcej zgłoszeń nie widzę. Pan minister o 12.00 

musi być w Sejmie, tak że jeżeli będą jeszcze pytania, 
to najwyżej będziemy musieli ogłosić przerwę.

Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, pędzą tiry, samochody z obywa-

telami polskimi na Ukrainę, z obywatelami ukraiński-
mi pędzą na zachód. Ruch się zwiększa po zniesieniu 
tych pewnych ograniczeń wizowych. A potem stają. 
Dzisiejszy komunikat: w Medyce – 8 godzin, na in-
nych przejściach…

(Senator Waldemar Bonkowski: Wychodzi na to, 
że w Sejmie się opóźnią głosowania.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Ale ja nie na głosowania, 
tylko na posiedzenie komisji…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę.)

Ma pan chody. Mnie tak minister nie słucha na 
ucho i dlatego głośno muszę mówić.

(Wesołość na sali)
Przepraszam.
Pędzące samochody, ruch się zwiększa, a potem 

8 godzin w Medyce, na innych przejściach – 7, na 
przejściach na Białoruś jest lepiej – 1 godzina, inna 
granica, na północy jest zamknięta. Pytanie jest, co 
z tym zrobić. Bo to się wpisuje w system drogowy. 
Wykluczam oczywiście tę odpowiedź: no, takie są 
przepisy o odprawach. Odprawy można zrobić w ra-
mach preodpraw, tak jak zrobiono kiedyś na zachod-
niej granicy, gdy odprawy były wykonywane nieko-
niecznie na samym przejściu. W czym się zawiera ta 
ekonomia dobrej zmiany, skoro kolejki się wydłużają, 
a drogi się zaludniają?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Pan senator Bonkowski. Czy pan senator chce 

jeszcze zadać pytanie?
(Senator Waldemar Bonkowski: Tak.)
To proszę krótko, bo pan minister musi już wyjść.
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(podsekretarz stanu J. Szmit) Tak.
Jak rozumiem, zostaje pan dyrektor, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Budownictwa Jerzy Szmit: Tak, tak.)
Dobrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury i Budownictwa Jerzy Szmit: Dziękuję bardzo.) 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi 
na wszystkie pytania, obszerne odpowiedzi.

Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabierze pan senator 

Aleksander Szwed. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje wystąpienie chciałbym zacząć od podzięko-

wań dla pana ministra, dla ministerstwa infrastruk-
tury za sprawozdanie, bo działania ministerstwa, 
działania naszego rządu na rzecz zwiększenia limitu 
środków finansowych w ramach Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą 
do 2025 r. i realizacja obecnych inwestycji wyglądają 
w mojej ocenie imponująco.

Jeśli chodzi o mój okręg senacki, obejmujący 
powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, 
to realizowana jest właśnie budowa obwodnicy 
Kłodzka, a na drodze krajowej nr 8 zrealizowa-
nych zostało wiele mniejszych zadań inwesty-
cyjnych w ramach Programu Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych oraz programu redukcji liczby 
ofiar śmiertelnych, jak też w ramach planu dzia-
łań w obrębie samej sieci drogowej. Realizowane 
są właśnie remonty na wysokości gmin Niemcza 
i Łagiewniki. Przygotowywana jest też dokumen-
tacja projektowa, w której rozważa się 6 warian-
tów gruntownej przebudowy drogi krajowej nr 8 
na odcinku Wrocław – Kłodzko. Będzie to dobra 
kontynuacja naszej drogi krajowej S8 od Wrocławia 
i lepsze jej skomunikowanie w kierunku Pragi. 
Ma to znaczenie strategiczne również dla naszego 
państwa, tym bardziej że również strona czeska 
planuje w tamtym kierunku wiele inwestycji dro-
gowych. Dlatego w nawiązaniu do licznych inter-
wencji mieszkańców i samorządowców powiatów 
kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, 
jak też w związku z wieloma wypadkami na tej 
drodze w ostatnim okresie, w tym także niestety 
wieloma wypadkami śmiertelnymi, wnoszę o wpi-
sanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Kudowa Zdrój 
– Kłodzko – Ząbkowice – Łagiewniki – Wrocław 
na listę główną do realizacji w Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą 
do roku 2025. Dziękuję bardzo.

1 października oddana będzie obwodnica 
Kościerzyny. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, o któ-
rych mówił pan senator, to ja w tej chwili nie jestem 
w stanie się odnieść do tego, czy tam jest wystar-
czająca liczba wjazdów, zjazdów i komunikacji tej 
drogi z istniejącym już systemem komunikacyjnym. 
Zapraszam pana senatora na otwarcie. A potem na 
pewno będzie można jeszcze rozmawiać o tym, co 
można zrobić, jeżeli rzeczywiście techniczne aspekty 
tej inwestycji nie są właściwie zrealizowane.

Tiry. Z czego…
(Senator Jan Rulewski: Nie tylko tiry, bo i oso-

bówki.)
Tiry i osobówki, które czekają na granicy. Niestety 

to jest tak, że ten problem istnieje od wielu lat i to 
nie jest efekt ostatnich kilku miesięcy ani 2 czy 3 
lat. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie 
odpowiada za przejścia graniczne, naszym zadaniem 
jest budowanie dróg. Sprawy odpraw, sprawy kontroli 
nie leżą w naszych kompetencjach, tak więc ja nie 
czuję się tutaj właściwą osobą do odpowiadania na 
to pytanie. Jednak na pewno jest to wynik tego, że 
zwiększa się wymiana handlowa, zwiększa się ruch, 
coraz więcej podróżuje się między Polską a Ukrainą. 
Tak że przede wszystkim z tego wynika wspomnia-
ny problem. A to, że trzeba to poprawić, to też jest 
sprawą oczywistą.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, bar-
dzo serdecznie dziękuję.)

Pani Marszałek, ja mam prośbę. Pani była łaskawa 
o tym wspomnieć, o 12.00 rozpoczyna się posiedzenie 
Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie muszę 
przedstawić sprawy. Wiem, że teraz jest planowana 
jeszcze debata i pewnie pojawi się wiele problemów. 
Czy ja mógłbym na te zgłoszone w czasie dyskusji 
pytania odpowiedzieć na piśmie? Czy jest taka moż-
liwość?

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, oczywiście. Pan minister może, a nawet 

powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na pyta-
nia państwa senatorów, czyli – wyczytam tutaj – 
pana Andrzeja Pająka, pana Aleksandra Szweda, 
pana Kazimierza Wiatra, pana Andrzeja Wojtyły, 
pana Leszka Czarnobaja, pana Czesława Ryszki, 
pana Jerzego Czerwińskiego, pana Ryszarda 
Bonisławskiego i pana Jarosława Rusieckiego. 
Chyba nie pominęłam nikogo. Tak że panowie będą 
oczekiwać na odpowiedź. A teraz bardzo serdecznie 
dziękuję, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzy Szmit: Rozumiem, że mogę już 
opuścić Wysoki Senat?)
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ców, mówię w imieniu mieszkańców. Panie Ministrze, 
z tego powodu sytuacja tam jest naprawdę na pogra-
niczu wybuchu społecznego niezadowolenia – i pro-
szę to przyjąć do wiadomości. Co my mamy zrobić? 
Dzisiaj, po pana oświadczeniu, już rozdzwoniły się 
telefony. Nie wiem, czy my razem z burmistrzami – 
i nie będzie to miało żadnego wydźwięku politycz-
nego – nie staniemy na tych drogach, a przynajmniej 
w tych miejscach, co do których nie ma tłumaczenia, 
dlaczego czegoś tam nie robimy, i nie powiemy: dość! 
Ja rozumiem, że jest polityka, że jest ściana wschod-
nia, że są pewne obietnice, ale to nie tak powinno 
wyglądać. Polska nie dzieli się na tych ze wschodu 
i na tych z zachodu. Dzieli się, jeśli chodzi o drogi 
krajowe, na obszary dobrze już wyposażone w drogi 
i na te, gdzie ich brakuje.

Ja akurat mam to nieszczęście mieszkać w miej-
scu, które przez kolejne rządy było pomijane, jeśli 
chodzi o budowę drogi, która ma absolutnie żywot-
ne znaczenie. Ci, którzy przychodzą teraz – dzięki 
staraniom także agencji rządowych, ministrów – do 
nas, do Piły, jako nowi inwestorzy, którzy będą 
tworzyć znaczącą liczbę miejsc pracy, usłyszeli 
dzisiaj wiadomość, która zapewne ich zmroziła. 
Wszyscy liczyli na to, że wyjazd z miasta w kie-
runku jedenastki i w kierunku obwodnic zostanie 
zrobiony.

Proszę państwa, to nie może być tak, że obszar, 
który do najbliższych dróg krajowych, do autostrad 
ma wszędzie po 100 km, zostanie pozostawiony sam 
sobie. Apeluję, Panie Ministrze, o to, żeby postarać 
się jednak w tej sprawie zrobić wszystko, co możli-
we. A na pewno Ujście i Oborniki z wiaduktem są 
możliwe do wykonania. 

Oczywiście cieszę się, bo przed wyjazdem na tę 
debatę sprawdzałem jeszcze w naszym oddziale gene-
ralnej dyrekcji dróg – z tego się cieszę – że pieniądze 
na przygotowanie inwestycji w tych ciągach, poza 
obwodnicami, są podobno zagwarantowane i że będą 
przetargi, i że to będzie robione. To na pewno jest 
ważne, ale ważne dla nowej perspektywy, a w tej 
trzeba zrobić to, co możliwe na tej pustyni komuni-
kacyjnej. Czasem sobie żartuję, że Wielkopolska ma 
swoją ścianę wschodnią, właśnie tam na północy, 
północną ścianę.

Dlatego proszę… Proszę tego nie odbierać poli-
tycznie. Ostrzegam: my nie możemy i nie będzie-
my, Panie Ministrze, czekać spokojnie, aż państwo 
to przyjmiecie do wiadomości. Przy całej życzli-
wości… Ja rozumiem różne argumenty. Starałem 
się dzisiaj pana słuchać uważnie. I wszystko było 
logiczne, dopóki pan nie zaczął dowodzić, że nie 
robimy S11, bo ona jest nieprzygotowana. To jest 
prawda tylko w części. A ta część, która jest przy-
gotowana, powinna być wykonywana. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze… Panie Senatorze.
I pan senator Mieczysław Augustyn.
(Senator Jan Maria Jackowski: Może już niedługo 

będzie ministrem, jak pani marszałek powiedziała.)
No to tak będzie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! I jeszcze 

Panie Ministrze!
Panie Ministrze, nie tylko dlatego, że był pan kie-

dyś w tej izbie, ale też dlatego, że widzę duży poziom 
kompetencji, z satysfakcją obserwuję pana wysiłki. 
Ale nie sposób nie zauważyć, że to, co ostatecznie 
otrzymujemy tutaj, w Senacie, jest w bardzo dużym 
stopniu rozczarowujące. Mieliśmy mieć drogi tańsze, 
bo te, które budowano, były za drogie. Ale, jak pan 
senator Grodzki w bardzo prosty sposób, matema-
tycznie pokazał, tak się nie stało. Przeciwnie, drogi 
budujemy jeszcze drożej. I nic dziwnego, że nawet 
jeżeli są dołożone pieniądze do krajowego programu 
dróg, to nie przekłada się to na znacznie większą 
liczbę inwestycji z listy rezerwowej, które też będą 
realizowane.

To nie jest tak, Panie Ministrze, że zaniedbana 
jest tylko ściana wschodnia. Na odcinku Koszalin 
– Bytom przez całą Wielkopolskę z północy na połu-
dnie ciągnie się pustynia komunikacyjna. To jest kwe-
stia przebiegu drogi S11, która dla Wielkopolski jest 
drogą życia, prawdziwym kręgosłupem komunikacyj-
nym – tak jak można powiedzieć, że autostrada A2 to 
komunikacyjne ramiona Wielkopolski. Wielkopolska 
rozciągnięta jest, jak żaden region, z północy na po-
łudnie, a nie ma drogi, która by ją scalała. To jest 
groźne dla regionu, dla jego spójności, dla jego roz-
woju. Szczególnie północna Wielkopolska wygląda 
jak jedna wielka biała plama na mapie przygotowanej 
właśnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. A pan minister dzisiaj nam oświadcza, 
że nawet te odcinki, które są dobrze przygotowane, 
a także te, bez których istnienia system, ten słabiutki 
system komunikacyjny, zostanie przerwany, nie znaj-
dują się w programie budowy dróg. Nie można tego 
ze spokojem przyjąć! Prawda, że znaczne przebiegi 
drogi S11 nie są jeszcze właściwie przygotowane do 
realizacji. Ale nie można tego powiedzieć o obwod-
nicy Ujścia. Na pewno jest ona na tyle przygotowana, 
że w tej perspektywie finansowej nieduże pieniądze 
na to nie tylko mogą, Panie Ministrze, ale stanowczo 
powinny się znaleźć.

Podobnie jest z przeprawą przez Wartę 
w Obornikach. Tam każdego dnia stoi się w kilo-
metrowych korkach i to w bardzo szybkim tempie 
narasta. To, co mówię, mówię w imieniu samorządow-
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skowe. Mniej więcej tyle czasu trzeba na przygoto-
wanie inwestycji.

Teraz trzeba wybierać i decydować, co jest moż-
liwe do zrealizowania. Każdy z nas oczywiście wie, 
że są u niego pewne lokalne inwestycje drogowe, 
które powinny być szybko realizowane. Pan senator 
Augustyn mówił o drodze S11. To jest bardzo waż-
na droga, kręgosłup Wielkopolski. Co z jej przygo-
towaniem i realizacją? Pan minister powiedział… 
Jeżeli chodzi o dokumentację, to wiemy, że STEŚ 
jest przygotowany w odniesieniu do części północ-
nej, a w przypadku części południowej jest przetarg. 
Tak więc cała droga S11 będzie miała dokumentację 
wstępną. To już jest coś, chociaż wiemy… W 2015 r. 
poprzedni rząd gwarantował, że coś takiego będzie 
przeprowadzone. Mamy to zagwarantowane.

Pozostaje kwestia realizacji. Pan minister powie-
dział, że w tym okresie programowania nie ma szans, 
żeby zrealizować tę drogę. My sygnalizujemy to, co 
powiedział pan senator Augustyn, szczególnie jeśli 
chodzi o te 2 bardzo istotne, ważne odcinki.

Jeżeli chodzi o Oborniki i Ujście, to myślę, Panie 
Ministrze, że trzeba to wpisać do programu. Z dysku-
sji, które mają miejsce, wynika, że tam rzeczywiście 
grozi nam paraliż. Zdaję sobie sprawę z tego, że tego 
odcinka nie da się szybko zrobić, ale sprawa mostu 
w Obornikach… Ja nie wiem… Mam taki pomysł, 
Panie Ministrze. Mamy w Polsce wojsko, mamy 
Wojska Obrony Terytorialnej itd. Może trzeba, żeby to 
wojsko trochę poćwiczyło? Tam na pewno nieodzow-
na będzie przeprawa tymczasowa, bo inaczej będzie 
blokada całej środkowej części Wielkopolski. Remont 
mostu musi być przeprowadzony w najbliższym cza-
sie, to nie ulega wątpliwości. A więc może trzeba by 
się zastanowić… Może wojsko by poćwiczyło i wy-
budowało taki tymczasowy most jako przeprawę? 
Wojska Obrony Terytorialnej by w tym pomogły. 
Może byłoby to jakieś tymczasowe rozwiązanie na 
okres przejściowy, na czas prac, które są konieczne 
do zrealizowania?

Na pewno można by długo, długo dyskutować 
i mówić na te tematy, ale ja bym chciał poruszyć tu 
jeszcze jeden ważny temat. Chodzi o opłaty na au-
tostradach, o których mówił też pan minister. Mamy 
autostradę wybudowaną przez koncesjonariusza w la-
tach dziewięćdziesiątych, kiedy nie było gwarancji 
rządowych i kiedy ustalono wysokie ceny. Powiem, 
że chodzi tu oczywiście o autostradę wielkopolską, 
o odcinki Konin – Września, Września – Poznań, 
Poznań – Nowy Tomyśl. Opłata za przejazd na od-
cinku 50 km to jest 19 zł. Dla uproszczenia podam, 
że na odcinku Konin – Poznań płaci się dwa razy po 
19 zł, czyli 38 zł. W tę i z powrotem to jest 76 zł. Jeden 
przejazd kosztuje 76 zł. W innych krajach można 
w takiej cenie wykupić winietę na cały miesiąc. To 
jest tyle samo co koszt paliwa. Jak policzymy, ile pali 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Są programy, które muszą być kontynuowane. 

Nawet w przypadku zmiany rządu trzeba pewne pro-
gramy kontynuować. Była szeroka dyskusja na temat 
lokalnych programów budowy dróg. Mówimy dzisiaj 
o budowie dróg krajowych. To są programy, które 
są kontynuowane. Można by dodać – nie wiem – że 
jeszcze np. 500+ jest programem, który też zawsze 
będzie kontynuowany w przyszłości. To nie ulega 
wątpliwości.

No i teraz ważne jest, jak ta kontynuacja wygląda. 
Odnośnie do tego programu budowy dróg lokalnych 
chciałbym jeszcze dodać parę słów, bo dokładnie pa-
miętam, jak rozpoczynaliśmy w 2009 r. realizację 
pierwszego etapu, 3-letniego, i wielki entuzjazm, 
szczególnie samorządów, bo jednak 50% dofinanso-
wania to jest ważna sprawa. To się nazywało „sche-
tynówki” na początku. Potem była kontynuacja tego 
narodowego programu lokalnego… Dzisiaj to nazy-
wamy programem rozwoju dróg gminnych i powia-
towych. Program oczywiście cieszy się dużym powo-
dzeniem. I jak to bywa… Pamiętam, że w pierwszym 
programie mieliśmy miliard złotych, potem bywało 
troszeczkę mniej albo trochę więcej, ale oscyluje to 
mniej więcej w tej samej kwocie. Dobrze, żeby ten 
program był kontynuowany, utrzymany.

Jeżeli chodzi o sprawę budowy dróg krajowych, 
to wszyscy widzimy, co się zmieniło na drogach 
przez ostatnie lata. Ja zawsze podaję ciekawe dane 
dotyczące bezpieczeństwa i liczby wypadków śmier-
telnych. W 1991 r. na drogach w Polsce zginęło 
7 tysięcy 901 osób, a 2 lata temu niecałe 3 tysią-
ce. W ubiegłym roku ta liczba lekko przekroczyła 
3 tysiące. Proszę zobaczyć, jaka jest tu różnica i jak 
to wszystko wpływa na bezpieczeństwo. A prze-
cież w tym czasie kilkakrotnie wzrosła liczba sa-
mochodów. Widać, że jest tu zasadniczy postęp. 
Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawę dróg, to tutaj nie 
widać końca. Cały czas będziemy się starali popra-
wiać infrastrukturę drogową.

Ważne decyzje są takie. Mamy pieniądze. Mamy 
135 miliardów zł na następny okres programowania. 
Zostaje kwestia tego, co w tym czasie można zreali-
zować. Oczywiście są niezbędne pewne dokumen-
ty, czyli dokumentacja przygotowawcza, np. STEŚ. 
Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to jest ZRID. Jest 
też decyzja środowiskowa. Jak jest już decyzja… To 
wszystko trwa troszeczkę dłużej. Potem są wykupy. 
Ten etap trwa 2, 3, 4 lata, jeżeli są decyzje środowi-
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(senator P. Florek) pojawiających się problemów i wniosków, które wy-
płyną zarówno z naszej dyskusji, jak i z wdrażania 
tego programu.

Ja chciałbym… Wprawdzie pan minister jest teraz 
zajęty z panem profesorem – który może znalazłby 
czas w przerwie porozmawiać z panem ministrem – 
ale ja chciałbym powiedzieć, Panie Ministrze, że chcę 
bardzo serdecznie podziękować, bo to, co pan prezen-
tuje… Podoba mi się pana postawa, a jak usłyszałem, 
że pan minister był w Senacie – a ja nawet o tym 
nie wiedziałem… No, to mocno świadczy o tym, że 
senatorowie są jednak trochę innymi politykami – 
mówię to, nie chwaląc siebie, czyli chciałbym siebie 
z tego wyłączyć.

Panie Ministrze, to, co pan powiedział, jest tu 
istotą: pewna kontynuacja pomysłu, z wyciąganiem 
wniosków z błędów poprzedników, jest jednym 
z elementów postępu. Bo to nie jest tak, że kiedy 
państwo skończycie kadencję – zdradzę tu swoje ma-
rzenie: za 2 lata – to będzie się ją podsumowywać 
tak, że wszystko robiliście źle albo wszystko robili-
ście dobrze. Nie, będą rzeczy i dobre, i złe. I dlatego 
ta postawa pana ministra mi się podoba. Jest też to, 
o czym pan minister powiedział szczerze: inwesty-
cje w zakresie drogownictwa to jest proces trwający 
lata. I tak jak usłyszeliśmy, inwestycje, które pan 
minister przygotowuje, będą za 4 lata, jeśli ujmować 
to dokładnie od początku do końca. A przecież pa-
miętacie państwo kampanię wyborczą – przy czym 
ja nie adresuję tego akurat do pana ministra – tj. tę 
kampanię wyborczą z „najdroższymi drogami” i tymi 
wszystkimi innymi kłamstwami, które wtedy płynęły 
w odniesieniu do inwestycji drogowych. No po co 
to robiliście? Zwracam się tu do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy są na sali – bo innych tu nie 
ma. Robiliście to po to, żeby osiągnąć zwycięstwo. 
Ale zwycięstwa można osiągać w sposób uczciwy 
albo kłamliwy. A więc zacytuję coś koleżankom i ko-
legom z Senatu, abyśmy tą prawdą – jaką prezento-
wał dzisiaj z tej trybuny pan minister – zawsze się 
posługiwali, dlatego że moc zarzutów powinna być 
proporcjonalna do mocy dowodów. A mocne zarzuty 
przy braku dowodów to fałszywe oskarżenia. W spra-
wie dróg tak właśnie było. Tutaj w czasie dyskusji 
przejrzałem raport PWC na temat kosztów budowy 
autostrad i w ogóle dróg, oczywiście przeczytałem 
też to, co jeszcze parę tygodni temu pan minister 
Adamczyk powiedział w Sejmie, tzn. że jedynym 
sukcesem poprzedniej ekipy w sprawie drogownictwa 
są najdroższe, jeśli chodzi o budowę, drogi w Europie 
– co oczywiście w myśl raportu wspomnianej nieza-
leżnej instytucji wcale nie jest prawdą. I teraz proszę 
zauważyć, jaki napis mógłby się tutaj pojawić podczas 
mojego występu albo podczas spotkań z wyborcami: 
PiS obiecywał obniżenie kosztów budowy dróg i au-
tostrad. A to, co tu dzisiaj padło… Oto z ok. 30 mi-

przeciętny samochód, to wyjdzie nam, że tu płacimy 
podwójnie. Coś by trzeba było z tym zrobić, bo to są 
bardzo duże koszty. Jeśli chodzi o kolejny odcinek, 
od Nowego Tomyśla do granicy, to przy jego budo-
wie były już gwarancje rządowe i tam jest niższa 
cena. Tam nie ma już żadnego problemu. Te opłaty 
to jest generalnie wielki problem w Wielkopolsce. 
Żeby ludzie nie korzystali z objazdów, bo przecież 
korzystają z objazdów… Pamiętam dokładnie począ-
tek budowy. Sam liczyłem samochody na drogach i na 
autostradach. Protestowaliśmy, żeby te opłaty były 
niższe. No, było trudno… Ale trzeba by się nad tym 
zastanowić, szczególnie teraz, kiedy AW SA ma do 
zapłaty, do zwrotu te 800 milionów, o których pan 
minister mówił. Trzeba by to wszystko jakoś połączyć 
i zastanowić się, czy nie można znaleźć jakiegoś in-
nego, sensownego rozwiązania problemu tych opłat. 
Bo to jednak rzutuje na wszystkie sprawy, a na rozwój 
gospodarczy przede wszystkim.

Panie Ministrze… No, już mi się czas kończy. 
Ale reasumując, powiem tak: prośba jest taka, żeby 
głównie, jeżeli chodzi o Wielkopolskę… Ja już nie 
będę w tej chwili wspominał o drodze krajowej 
nr 25, która też jest tam realizowana, i o drodze 
krajowej… to chyba dwunastka – kolega też o niej 
wspominał. Ale są priorytety, od których nie można 
odejść. Dlatego chciałbym jeszcze raz podkreślić, 
że chodzi o obwodnicę zachodnią Poznania, która 
została wybudowana w ciągu drogi S11 – to jest 
kilkanaście kilometrów do Obornik, tam, gdzie są 
korki i gdzie jest ten wspominany most. Czyli jest 
prośba, żeby o tym odcinku pomyśleć. No i jest spra-
wa obwodnicy Ujścia, o której mówimy już chyba 
od 10 lat i były w tym czasie rozpatrywane różne 
warianty – obejścia Ujścia itd., itd. To jest mocno 
zaawansowane i myślę, że to jest drugi temat. Tak 
że chodzi o to, żeby w tym programie, w którym 
Wielkopolski praktycznie nie ma uwzględnionej, te 
2 sprawy zostały ujęte. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Myślę, że dobrze się stało, że tę debatę prowadzi-

my w Senacie. I mam nadzieję, że w latach następnych 
do różnego rodzaju sprawozdań będziemy dołącza-
li… i co roku będziemy prosili pana ministra Szmita 
o taką informację dotyczącą postępów, ale również 
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(senator L. Czarnobaj) Mam sporo obaw, Panie Ministrze, czy pan pokona 
te wszystkie trudności. Tak jak powiedziałem, jeżeli 
w ramach PPP zgłosi się inwestor niemiecki, to już 
w ogóle nie będzie szans, żeby pan to zrealizował. 
W związku z tym może warto zastanowić się nad 
innym wariantem.

I druga drobna rzecz. Pan minister mówił, że od-
powie na to pytanie pisemnie… Dotyczy to drogi 
być może nie tak ważnej z punktu widzenia strate-
gii rozwoju dróg w Polsce, a mianowicie obwodnicy 
miasta Malborka. Często toczyliśmy rozmowy, że… 
Pierwszy etap nowej drogi – kładka przez Nogat – 
został zrealizowany, kładka została otwarta. To po-
mogło, ale… Elementem, który rzeczywiście może 
rozładować ten ruch – to jest transport jadący do 
obwodu kaliningradzkiego, do Rosji – to jednak jest 
obwodnica. Bardzo bym prosił o przychylność dla 
tej inwestycji.

I na koniec, Panie Ministrze, bardzo bym chciał 
w panu zaszczepić chęć do działalności – będę pana 
wspierać w tym zakresie – na rzecz… Rozumiem, że 
im mniej, my jako ludzie Platformy, będziemy o tym 
mówili, tym pan będzie miał większe na to szanse. 
Chodzi o wsparcie inwestycji dróg lokalnych, czyli 
rozwoju sieci dróg lokalnych. To jest jeden z wielu 
programów, które w Polsce się udały, Panie Ministrze. 
Bardzo prosimy, aby to, co dotyczy wsparcia inwe-
stycji drogowych na poziomie dróg lokalnych, było 
jednym z priorytetów działania pana resortu. To jest 
ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo 
przecież po tych drogach poruszają się autobusy do-
wożące dzieci do szkół, ludzie dojeżdżają do pracy. 
Jakość dróg w Polsce powiatowej, delikatnie mówiąc, 
Panie Ministrze, jest średnia. Muszę powiedzieć, że 
w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, i bar-
dzo dobrze, jakości dróg krajowych, a drogi lokalne 
troszeczkę… może nawet bardzo odstają od tego po-
ziomu, na którym dzisiaj są drogi krajowe. Dlatego 
tak bardzo prosimy pana o wsparcie dla tego progra-
mu rozwoju dróg lokalnych. Nie wymieniam pierwot-
nej nazwy tych dróg. Przecież może być to program 
pod nazwą…

(Senator Jerzy Fedorowicz: …„szmitówki”.)
…„szmitówki”. Właśnie to chciałem powiedzieć. 

Może wtedy łatwiej będzie przekonać co niektórych 
do realizacji tego programu. Panie Ministrze, jeszcze 
raz dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A to jest partnerstwo 

publiczno-prywatne chyba.)
(Rozmowy na sali)
Proszę.

lionów za 1 km zrobiło się prawie 50 milionów. No, 
to jest takie zwycięstwo jak to zakończone wynikiem 
27:1, to jest tego rodzaju zwycięstwo. 27 to jest liczba 
mniejsza niż cyfra 1, a 50 to jest liczba mniejsza niż 
30. Tak? Pan minister powiedział, z czym się abso-
lutnie zgadzam, że należy wyciągać wnioski z błę-
dów, jeśli chodzi o budowę dróg i autostrad, nie iść 
w kierunku najtańszej oferty, bo jest to poprawne 
politycznie, i brać pod uwagę również tych, którzy 
dają rękojmię rzetelnej realizacji inwestycji. Uważam, 
że ta postawa, którą zaprezentował pan minister, jest 
bardzo dobra.

Kolejna rzecz. Te wszystkie rzeczy, które doty-
czą… Takim dyskusyjnym projektem była budowa 
tych wszystkich ekranów. No chyba państwo wiecie, 
który minister ochrony środowiska wydał rozporzą-
dzenie, że te ekrany mają być takie, jakie są…

(Rozmowy na sali)
Proszę? No ten, który był w latach 2005–2007, a to 

chyba było za rządów PiS.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Minister Szyszko po 

prostu.)
No dokładnie. To jest tak, jak mówił pan minister: 

kontynuacja pewnych rozwiązań technicznych się 
odbywa i nie można przerwać inwestycji w trakcie. 
Wyciąganie wniosków z błędów jest bardzo dobre. 
Chciałbym powiedzieć, że podpisuję się pod tym, co 
powiedział pan minister Szmit.

Przejdę teraz do 2 kwestii szczegółowych. Panie 
Ministrze, nam jako ludziom z Pomorza, niezależ-
nie czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Platformy 
Obywatelskiej, po prostu ludziom mieszkającym na 
Pomorzu, jak i ludziom odwiedzającym Pomorze, 
bardzo zależy na tym, żeby… To jest rzecz fun-
damentalna dla rozwoju gospodarczego Pomorza, 
ale i dla komfortu życia jego mieszkańców oraz 
osób przyjeżdżających, turystów, i przedsiębior-
ców. Chodzi o drogę S6. Cieszę się, że pan minister 
mówi, że trwają jakieś prace, ale powiem panu tak. 
Jeżeli program, o którym pan mówi, realizacji dro-
gi S6 od Trójmiasta do Koszalina, zrealizuje pan 
w ramach tzw. PPP, to wielka chwała panu za to. 
Dlaczego? Od 25 lat ten program w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego nie jest w Polsce reali-
zowany. Dlaczego? My jako samorządowcy często 
dobijaliśmy się, walczyliśmy o przychylność dla tego 
projektu. Kiedyś usłyszeliśmy, jakie jest prawdzi-
we rozwinięcie skrótu PPP. To nie jest partnerstwo 
publiczno-prywatne, tylko: pamiętaj, prokurator 
patrzy. I to jest jeden z elementów zabijających tę 
inicjatywę, jej realizację w ramach PPP. Stąd mam 
duże wątpliwości. Panie Ministrze, bardzo dobrze by 
było, gdyby inwestycja drogowa w przypadku S6 nie 
była realizowana w ramach jednego przedsięwzięcia. 
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Lęborka i tylko dzięki oporowi przedstawicieli samo-
rządów i Komisji Europejskiej udało się póki co od-
sunąć w czasie tę skrajnie niekorzystną dla Pomorza 
decyzję. Czujemy pewne zażenowanie, że Komisja 
Europejska troszczy się bardziej o los mieszkańców 
Pomorza niż Rząd Rzeczypospolitej.

Droga ekspresowa S6, łącząca Trójmiasto ze 
Szczecinem, ma strategiczne znaczenie dla Polski 
Północnej. Niezrozumiałym jest, dlaczego rząd PiS, 
którego wicepremier wskazał obszar Środkowego 
Pomorza jako najbardziej wykluczony transportowo 
w Polsce, dąży do pogrzebania tej inwestycji”.

Chcę powiedzieć, że to jest kolejna batalia o re-
alizację tej drogi na tej trasie S6. Co jakiś czas ona 
wchodzi i wypada, wchodzi i wypada. Tak więc 
warto, żeby na to oświadczenie przyjęte przez dwa 
kluby w Sejmiku Województwa Pomorskiego, dwa 
kluby, które są klubami rządzącymi, jednak nie pa-
trzeć tylko od strony politycznej, lecz także od strony 
merytorycznej. Droga S6 i obwodnica Trójmiasta to 
są inwestycje niezbędne dla tego regionu. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister… Nie wiem… A, jest pan mini-

ster. Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę 
dzisiejszą debatę, za głosy, które w ogromnej więk-
szości – myślę, że właściwie w całości – były, że 
tak powiem, skierowane na poprawę budownictwa 
drogowego, na jego umocnienie, na zapewnienie mu 
środków finansowych. I tu jest taki pierwszy wniosek. 
Myślę, że gdybyście państwo – mówię tutaj akurat 
do państwa z Platformy Obywatelskiej – z mniejszą 
energią protestowali przeciwko Funduszowi Dróg 
Samorządowych, to ten fundusz już by pewnie był 
i, jak myślę, znaczna część problemów, jeżeli chodzi 
o drogi lokalne, byłaby rozwiązywana. I byśmy tego 
problemu nie mieli. No, ale czasami jest tak, że trze-
ba ponosić konsekwencje swojego zaangażowania, 
takiego pełnego. Bierzecie to państwo, jak powie-
działem, na swoje sumienia polityczne i to już jest 
wasz problem bardziej niż… I problem samorządów, 

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Faktycznie, ku zaskoczeniu – jak myślę – nie tylko 

wyborców PiS, ale także części nas, okazuje się, że 
hasło „dobra zmiana” akurat w przypadku budowy 
dróg… Po pierwsze, ta „dobra zmiana” kontynuuje 
to, co zapoczątkowali ci przed „dobrą zmianą”, bo 
inwestycji liniowej nie da się zaplanować w ciągu 
2–3 lat i wybudować w ciągu 2–3 lat… Przecież od 
koncepcji do budowy upływa kilkanaście lat, jeżeli 
to ma być nowa budowa, nowy przebieg albo poważ-
na modernizacja. To zaskakujące, ale na podstawie 
informacji o Programie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014–2023 wywnioskowaliśmy, że w przypadku 
ukończenia budowy dróg o długości 305 km, 19 zadań 
o wartości 6 miliardów 760 milionów zł – zrealizo-
wano to, tak? – koszt 1 km wyniósł około 33,5 mi-
liona zł. Zaś od listopada 2015 r. – wtedy ta „dobra 
zmiana” doszła do władzy – do dzisiaj podpisano 
umowy łącznie na ponad 20 miliardów zł na drogi 
o długości 428,5 km, co daje około 48 milionów zł za 
1 km. No, różnica jest olbrzymia i oczywiście trud-
no tę różnicę wytłumaczyć tylko kwestią inflacji. Ja 
nie zdążyłem o to zapytać, ale pytanie wisi… Może 
jeszcze pan minister powie, skąd ten skok, jeśli cho-
dzi o koszt budowy dróg, średni koszt budowy dróg 
oczywiście. To była pierwsza kwestia.

Druga kwestia to kwestia lokalna, bo w większości 
przypadków pytamy o sprawy lokalne. Chociaż te 
drogi nie są związane przecież z transportem lokal-
nym, bo są to drogi krajowe i te wąskie gardła, któ-
rych się nie usuwa, mają wpływ na całość transportu 
w Polsce. Pan minister stwierdził, że nie wie, ale że 
chyba obwodnica metropolitalna Trójmiasta będzie 
budowana, i stwierdził, słusznie zresztą, że obwodni-
ca metropolitalna, ta budowa jest ważniejsza i jest lep-
szym rozwiązaniem niż dokładanie kolejnego pasma 
do obecnej obwodnicy, która w godzinach szczytu 
już się blokuje i tworzy poważne problemy dla ru-
chu tej części aglomeracji. To jest aglomeracja, która 
ma już ponad 1 milion mieszkańców. Chcę przyto-
czyć oświadczenie Klubu Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjęte na sesji 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w ostatni po-
niedziałek, 24 września br. Brzmi ono następująco.

„Z wielkim niepokojem obserwujemy kolejne de-
cyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, które prowadzą 
do marginalizacji i wykluczenia transportowego du-
żej części Pomorza.

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program 
Operacyjny «Infrastruktura i środowisko», które 
odbyło się 15 września, rząd PiS wykreślił projekt 
budowy Obwodnicy Metropolitalnej z listy dużych 
projektów. Próbowano również wykreślić odcinki 
drogi S6 od Koszalina do Słupska i od Słupska do 
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(podsekretarz stanu J. Szmit) skończy się i po nowemu te nowe projekty nie wejdą 
do użytkowania, do realizacji.

Chciałbym tutaj zwrócić też uwagę na taką rzecz. 
Kilku z panów senatorów podnosiło kwestię porów-
nania między rokiem 2016 i 2017, mówiło, że koszty 
budowy za 1 km wzrosły z 30 milionów do 50 milio-
nów. W ramach umów podpisanych w roku 2017… 
w ubiegłym były też umowy na południową obwod-
nicę Warszawy. I w przypadku odcinka, na którym 
będzie przebiegał tunel pod Ursynowem, koszt 1 km 
– podkreślam: koszt 1 km – tej trasy wyniósł 431 mi-
lionów zł. Ale ja nie mówię, czy to jest za duży koszt, 
czy to jest za niski koszt, czy można było taniej, tylko 
mówię o tym, że jeżeli państwo posługujecie się ta-
kimi statystykami, to w tych statystykach są również 
takie inwestycje, które dają miliardy i potem rzutu-
ją na kilkanaście czy kilkadziesiąt innych, które są 
podawane jako przykład tego, że tych kosztów, póki 
co, nie udało się obniżyć. Mówię to jasno i wprost: 
kosztów w najbliższym czasie, w ciągu roku czy 2 
lat nie uda się radykalnie obniżyć, dlatego że dzisiaj 
realizujemy projekty, które były przygotowane, moż-
na powiedzieć, według w ogóle innej idei budowania 
dróg. Tak chyba trzeba by powiedzieć.

Szanowni Państwo, podsumowując, bardzo ser-
decznie dziękuję za wszystkie głosy dotyczące po-
szczególnych inwestycji. Będziemy je wszystkie 
analizowali. Będziemy analizowali zarówno sprawy 
dotyczące Trójmiasta, jak i sprawy dotyczące Obornik, 
bo to są niezmiernie istotne rzeczy dla polskiego sys-
temu drogownictwa. Dziękuję i mam nadzieję, że bę-
dziemy mogli się spotykać chociażby… czy za rok, tak 
jak Wysoka Izba zadecyduje, czy w innej konwencji 
i będziemy mogli dalej dyskutować o budownictwie 
drogowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za przedstawie-

nie Senatowi informacji.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 594, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 594 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Środowiska, pana senatora Adama Gawędę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie sprawoz-

danie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 

które nadal nie będą miały pieniędzy na realizowanie 
tych inwestycji.

(Głos z sali: I rządu.)
I problem rządu też, oczywiście. Tylko że my 

mamy swoje określone kompetencje. Naszą, rządu 
kompetencją są drogi krajowe, ekspresowe, za to 
przede wszystkim odpowiadamy. I to jest nasz obo-
wiązek, który realizujemy i w ramach którego przed-
stawiamy Wysokiej Izbie to sprawozdanie.

Padały tutaj też kwoty dotyczące kosztów budowy 
dróg. Powiedziałem to też w swoim wystąpieniu. To 
jest tak, że my będziemy jeszcze na pewno przez ten 
rok, a pewnie w znacznym stopniu i przez następny 
rok podpisywać umowy, które zostały przygotowane 
poprzednio… W czym jest problem, proszę państwa? 
Bo tego nie można zbyć takimi politycznymi określe-
niami. Problem był taki, że sposób projektowania dróg 
w Polsce w poprzednich latach polegał na – a trwało 
to 8 lat, zatem dzisiaj zbieramy pokłosie tego sposo-
bu projektowania – generalnym przewymiarowaniu 
dróg. To było przewymiarowanie, czyli były za duże 
parametry, za duże przejścia dla zwierząt, o czym mó-
wiłem, absolutnie przerastające potrzeby inwestycje, 
których funkcje można było zrealizować po znacznie 
niższej cenie. I to jest tak naprawdę… Trudno powie-
dzieć, z czego to wynikało, że raptem to projektowa-
nie było tak mało oszczędne, tak mało racjonalne. 
Szanowni Państwo, proszę naprawdę rzetelnie po-
równać koszty budowy dróg, które były i które jesz-
cze niestety są, z tym, co jest w Europie Zachodniej. 
Tutaj naprawdę jest różnica i o tym starannie mówi-
my. To, co dzisiaj robimy, to jest przede wszystkim 
przejście… to są zmiany na tym pierwszym etapie 
projektowania dróg, budowania projektów, aby one 
były racjonalne. Chodzi o to, żeby nie budować dróg, 
których pas drogowy mierzy 200 m, bo nie ma takiej 
potrzeby; dróg, w których są zostawione pasy rezer-
wowe, które zostaną wykorzystane za kilkadziesiąt 
lat albo nigdy nie zostaną wykorzystane; dróg, gdzie 
buduje się przejścia dla zwierząt, które wymagają cią-
gnięcia niwelety przez kilka kilometrów, podnoszenia 
jej o 1 m czy o 2 m, co oczywiście skutkuje tym, 
że trzeba wydawać setki milionów złotych na prace 
ziemne, na wożenie kruszywa czy na budowanie du-
żych obiektów inżynierskich, które nie są uzasadnione, 
nie mają uzasadnienia. I to jest dyskusja inżynierska, 
to jest dyskusja specjalistyczna. Stąd ten wątek dopiero 
teraz, w czasie mojej ostatniej wypowiedzi, podnoszę, 
bo nie chciałbym tutaj rozmawiać o takich szczegółach 
technicznych. Ale to jest istota drogich dróg w Polsce. 
To były decyzje, które były podejmowane i z którymi 
niestety jeszcze będziemy mieli do czynienia, dopó-
ki realizacja projektów, które wówczas powstawały, 
które były zatwierdzane, które były przyjmowane, nie 
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(senator sprawozdawca A. Gawęda) ograniczenie, że nie może przekroczyć wartości 1 zł. 
Dokładna stawka będzie określona w rozporządze-
niu. Taki instrument, taka propozycja skłoni każdego 
obywatela do tego, żeby ograniczyć ilość toreb trudno 
degradowalnych, toreb plastikowych.

Ta ustawa, ta regulacja nie obejmuje takich cien-
kich, bardzo cienkich toreb jednorazowych, które 
są potrzebne do codziennego użytku związanego 
z opakowaniem produktów, które wymagają takie-
go opakowania. Przykładowo są to produkty, które 
trudno umieścić w opakowaniu innego rodzaju, np. 
jakieś ogórki kiszone czy kapusta, tego typu produk-
ty, które wymagają takiego jednorazowego… I to są 
najczęściej takie bardzo cienkie torby plastikowe. 
Pozostałe torby będą objęte tą regulacją. Ma to skłonić 
nas wszystkich, obywateli, do tego, żebyśmy powró-
cili do dobrej, starej tradycji – do korzystania z to-
reb lnianych czy takich toreb wielokrotnego użytku. 
Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby dbać o środowisko.

W trakcie debaty w czasie posiedzenia komisji 
padały różne sugestie, m.in. takie, że jest to usta-
wa, która wywołuje pewne represyjne skutki wobec 
obywateli, bo zobowiązuje ich do wniesienia opłaty. 
Gdybyśmy jednak spojrzeli na to w szerszym kontek-
ście, zauważylibyśmy, że ona będzie nas wszystkich 
mobilizować do tego, byśmy ograniczali używanie 
tych jednorazowych toreb i pamiętali o tym, że pro-
dukty można przenosić czy transportować za pomocą 
toreb wielokrotnego użytku.

W dyskusji podczas prac komisji padły również 
słowa… Ja może już nie będę ich przytaczać. Wskażę 
jedynie na te uwagi ze strony Biura Legislacyjnego, 
ze strony pana mecenasa, które znalazły w czasie 
debaty akceptację senatorów. 

Zostały przyjęte 4 poprawki, w tym 2 redakcyjne – 
poprawka pierwsza i poprawka trzecia to są poprawki 
redakcyjne. Poprawka druga jest związana z pewnymi 
konsekwencjami wprowadzenia obowiązku sporzą-
dzania sprawozdań dla podmiotów prowadzących 
skup odpadów komunalnych. To jest niezbędna kon-
sekwencja wprowadzenia takiej regulacji. Jest to po-
prawka do art. 4 nowelizacji. Kolejna poprawka, nie 
redakcyjna, ale merytoryczna, to poprawka do art. 17 
ust. 2. To jest poprawka czwarta w tym zestawieniu. 
Ona określa termin na przygotowanie rozporządzenia 
– do 24 miesięcy.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przeze mnie 
4 poprawek komisja wnosi o przyjęcie ustawy wraz 
z zaproponowanymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Terytorialnego i Administracji Państwowej o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 15 września 2017 r. ustawie 
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Marszałek Senatu 18 września br. skierował usta-
wę do komisji. Komisje 21 września ustawę rozpa-
trzyły.

Zasadniczym celem przekazanej Senatowi ustawy 
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 
jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dy-
rektywy z roku 2015, która zmienia dyrektywę wyda-
ną wcześniej, w odniesieniu do zmniejszenia zużycia 
lekkich plastikowych toreb na zakupy. W uzasad-
nieniu tej ustawy ministerstwo podkreśla, że przed-
miotowa ustawa nowelizująca wprowadza do ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi, zwanej dalej również 
ustawą o gospodarce opakowaniami, oprócz transpo-
zycji przepisów dyrektywy nr 2015/720, także zmiany 
będące efektem analizy stosowania jej przepisów od 
dnia wejścia ustawy w życie, tj. od 1 stycznia 2014 r. 
W związku z wprowadzeniem w ustawie opłaty re-
cyklingowej, związanej z nową regulacją dotyczą-
cą lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 
uzupełniono zakres ustawy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadzono 
także definicje oksydegradowalnych toreb na zakupy 
z tworzywa sztucznego i toreb na zakupy z tworzywa 
sztucznego, wśród których wyróżniono lekkie torby 
na zakupy i bardzo lekkie torby na zakupy, oraz de-
finicję tworzywa sztucznego.

Szanowni Państwo, przyjęte regulacje tak napraw-
dę idą w kierunku ograniczenia stosowania opako-
wań plastikowych. Czas życia takiej torby jest bardzo 
krótki i wynosi od kilku do dosłownie kilkunastu 
czy kilkudziesięciu minut – to jest czas potrzebny 
na przeniesienie produktów ze sklepu do samochodu 
bądź też z samochodu do domu – i najczęściej później 
takie opakowania wędrują do kosza. Szacuje się, że 
dzisiaj liczba zużywanych toreb plastikowych rocznie 
to – mogę się tutaj trochę mylić… Ponad 11 miliardów 
opakowań rocznie zużywamy. I to jest bardzo duża 
liczba.

Dyrektywa, która była już analizowana w po-
przedniej kadencji, przez ówczesnego ministra była 
przygotowywana do transpozycji do polskiego prawa, 
jednak nie uzyskała wtedy akceptacji. Ale już wte-
dy z wypowiedzi wynikało, że musimy iść w tym 
kierunku, żeby ograniczać stosowanie toreb plasti-
kowych, gdyż jest to produkt bardzo trudno degrado-
walny. Najlepszym mobilizatorem jest wprowadzenie 
pewnego rodzaju opłaty. Oczywiście ustawa nie pre-
cyzuje, jaka będzie jej wysokość, wprowadza jedynie 
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(wicemarszałek M. Koc) Czy są jeszcze pytania?
Pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej. Bardzo 

proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
My mówimy tutaj głównie o torebkach foliowych. 

Jak idziemy np. na stoisko z pieczywem, to widzimy, 
że tam pakują ciasto w takie pudełka, też plastikowe. 
Prawda? Czy to będzie dotyczyło również tego rodza-
ju opakowań? Bo one są chyba jeszcze bardziej, że tak 
powiem, szkodliwe dla środowiska, a do tego wiele 
miejsca zajmują. Czy na ten temat też coś mówiono 
w tej komisji? Czy będziemy się kiedyś zajmowali 
również takimi sprawami?

Senator Adam Gawęda:
Pani Marszałek! Pani Senator!
Na posiedzeniu komisji taki problem nie został 

zgłoszony. Z pewnością jest tak, że życie jest bardziej 
wielobarwne niż jakikolwiek możliwy do zastosowa-
nia instrument prawny, jakikolwiek artykuł noweli-
zowanej ustawy. W tym konkretnym przypadku… 
Podkreślam, że to jest wyłącznie moje stanowisko, 
i nawet nie wiem, czy wolno mi je teraz wypowie-
dzieć. Otóż myślę, że jeżeli mówimy o pieczywie, to 
generalnie w tej chwili jest taka tendencja, by pieczy-
wo pakować do toreb ekologicznych, papierowych, 
które umożliwiają też higieniczny transport. Z mojego 
doświadczenia i moich obserwacji wynika, że takie 
rozwiązania są stosowane. Czy trzeba do grubego 
plastikowego pudełka jedną bułkę wkładać? Ja bym 
był przeciwny. Nie mam wątpliwości, że z takiego 
czegoś powinniśmy rezygnować.

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Nie, nie, nie 
chodzi mi o pieczywo. Chodzi po prostu…)

(Głos z sali: …o ciasta.)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: To jest po-

wszechne. Ciasta pakuje się w takie właśnie duże 
plastikowe pudełka. I tak jest w tej chwili wszędzie.)

Tak, Pani Marszałek, ale ja zauważyłem, że stosuje 
się też takie papierowe pudełka, kartoniki, właściwie 
minikartoniki, do których się takie produkty pakuje. 
Ale to jest, jeszcze raz powtarzam, tylko moje sta-
nowisko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy?
Proszę, pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja bym chciał spytać o motywację 

wprowadzenia tej stawki, stawki 1 zł. Chciałbym po-
znać tę filozofię. Wprowadzamy maksymalną opłatę 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, to jest pytanie chyba do pana 

ministra, ale być może pan też będzie mógł na nie od-
powiedzieć. Otrzymałem prośbę od pana Krzysztofa 
Syrziski, która brzmi następująco. „Małe worecz-
ki z folii HDB o długości folii do 15 μm mają być 
zwolnione z tej opłaty pod warunkiem, że będzie do 
nich pakowana żywność, np. cukierki, udko kurze 
itp. Mając sklep pasmanteryjny, pakuję do takich fo-
liowych woreczków np. 15 guzików lub 6 odcinków 
wstążek, każda po 3 m. Chcę, aby na taką drobnicę, 
ale nie spożywczą, też było zwolnienie z opłaty re-
cyklingowej. Bardzo proszę o zgłoszenie takiej po-
prawki.”

Czy pan senator byłby łaskawy odpowiedzieć… Ja 
odpowiedź, którą pan minister przedstawi, już znam. 
Możliwe, że pan senator będzie uprzejmy odpowie-
dzieć na to pytanie naszego wyborcy.

Senator Adam Gawęda:
Panie Senatorze, nie mam zdolności jasnowidze-

nia, więc nie wiem, co w międzyczasie pan minister 
panu indywidualnie odpowiedział…

(Senator Jerzy Fedorowicz: A to przepraszam…)
Mogę tylko powiedzieć, że na posiedzeniu komi-

sji tego typu problem nie został zgłoszony. W moim 
przekonaniu to nie powinno być barierą, bo przecież 
trudno te guziki czy inne takie rzeczy do innego opa-
kowania… Aczkolwiek wyobrażam sobie, że może 
być też tak, iż w przypadku typu różnych drobiazgów, 
które zakupujemy, sprzedawca może przygotować 
jakąś papierową torebkę. To nie będzie stanowiło 
przeszkody… Na pewno nie będzie to generowało 
dodatkowych kosztów, a jednocześnie ograniczy ilość 
odpadów. To jest tylko i wyłącznie moja interpretacja. 
Na posiedzeniu komisji tego typu dyskusja nie była 
podejmowana.

(Senator Jerzy Fedorowicz: W takim razie, Pani 
Marszałek, jeżeli wolno, to ja to pytanie skieruję do 
pana ministra. Jeżeli odpowie, to wyborca będzie 
usatysfakcjonowany. Tylko nie wiem, w jakim try-
bie… Czy to już można teraz, czy dopiero później?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Za momencik…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dzięki. To ja już je 

złożyłem.)
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(senator J. Wcisła) dy na tej sali, podejmuje decyzje w oparciu o swoją 
wiedzę, o własne doświadczenie i, powiedziałbym 
nawet, pewną mądrość parlamentarzysty. To pytanie 
wykracza poza zakres, w którym jestem zobowiązany 
do przedłożenia informacji Wysokiemu Senatowi, 
dlatego uchylam się od odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy?
Bardzo proszę, pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące tego, czy 

w trakcie posiedzenia komisji przedstawiciel mini-
sterstwa, pan minister, czy ewentualnie ktoś inny, np. 
w trakcie dyskusji, przekazywał, podawał informacje 
na temat rozwiązań, które już funkcjonują w krajach 
Unii Europejskiej. Bo, jak rozumiem, wymuszenie tego 
typu… wprowadzenie tego typu opłaty czy regulacji, 
która ma prowadzić do ograniczenia używania tego 
typu foliowych toreb, wynika z dyrektywy unijnej. 

Jakie są rozwiązania w krajach Unii Europejskiej? 
Jakie są wysokości opłat wprowadzonych w tych kra-
jach i jak sobie generalnie państwa unijne z tym pro-
blemem radzą? Dziękuję.

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

Senator Adam Gawęda:
Tak, zostały przedstawione informacje dotyczące 

doświadczeń 13 krajów. Pan minister przywołał nie-
które rozwiązania. Te nasze rozwiązania nie idą tak 
daleko, nie są tak bardzo restrykcyjne, że zupełnie 
eliminują możliwość wykorzystywania toreb plasti-
kowych. To jest takie rozwiązanie, ja tak to odebra-
łem, które jest najczęściej stosowane, które mobilizuje 
i które jest uzasadnione pewną racjonalnością w go-
spodarowaniu. I takie informacje, potwierdzam, były 
przedstawione na posiedzeniu połączonych komisji 
przez pana ministra.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

w wysokości 1 zł od woreczka foliowego i od razu mó-
wimy, że tej stawki nie zastosujemy. To po co w ogóle 
z taką stawką wychodzić. Dlaczego 1 zł, a nie np. 
100 zł, 1 tysiąc zł, 50 gr? Jeżeli idzie do obywate-
li komunikat, że wprowadzamy do ustawy stawkę, 
której nigdy nie wprowadzimy, to po co ta stawka?

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

Senator Adam Gawęda:
Niejednokrotnie w procesie legislacyjnym przyj-

mowaliśmy rozwiązania, które określały pewne ramy. 
W tej ustawie zaproponowane jest przygotowanie 
rozporządzenia. Pan minister również mówił o tym, 
że w rozporządzeniu ta dokładnie określona stawka 
się znajdzie. Jest to związane z tym, że w przeciwnym 
razie gdybyśmy chcieli zmienić tę stawkę, musie-
libyśmy nowelizować ustawę, a badania, które pan 
minister przedłożył, wskazują, że zostanie przyjęta 
opłata na poziomie około 20 gr. Jeśli za rok czy za 
2 lata ministerstwo oceni, że ta ustawa nie działa i że 
stawka jest zbyt niska, to będzie miało instrumenty, 
które pozwolą na zmianę tej stawki. Z kolei ustawowa 
regulacja ograniczyłaby, w cudzysłowie oczywiście, 
możliwość takiego działania ze strony ministerstwa. 
Tak to zrozumiałem na posiedzeniu komisji i takie 
też wyjaśnienia przyjęliśmy jako połączone komisje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Wcisła jeszcze chce dopytać. Tak?
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
To ja zapytam o coś pana jako senatora, który 

będzie głosował za przyjęciem albo odrzuceniem tej 
ustawy. 

Czy nie jest dla pana dyskomfortem, że podej-
mować będzie pan decyzję o kwocie dodatkowego 
opodatkowania – bo tak to też można nazwać – oby-
wateli kosztami tej ustawy, skądinąd słusznej co do 
zasady, nie wiedząc, czy przy tym zużyciu opakowań, 
jakie teraz notujemy, będzie ona wynosiła globalnie 
2 miliardy zł, czy 11 miliardów zł? Czy dla pana jako 
senatora nie stanowi to różnicy?

Senator Adam Gawęda:
Panie Senatorze, to pytanie wykracza poza kom-

petencje senatora sprawozdawcy. Każdy z nas, każ-
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(wicemarszałek M. Koc) rozwiązanie wprowadziło. Przykład Irlandii pokazu-
je… Tam tego typu rozwiązanie przyniosło efekty. 
Z tych analiz, które przeprowadziliśmy, wynikało, 
że właśnie opłata 20 gr to już będzie taka opłata, 
która doprowadzi do pewnej refleksji. Bo taki jest 
pozytywny cel tej ustawy – żeby właśnie zachęcić 
ludzi do używania toreb wielomateriałowych. Każdy 
z panów senatorów – zostawiłem dzisiaj takie duże 
pudło w Kancelarii Senatu – będzie mógł w taką torbę 
się wyposażyć, w torbę, która jest torbą wielomateria-
łową. Takiej torby można używać wielokrotnie. Jest 
wykonana z materiału.

Mogliśmy zastosować inne rozwiązanie. 
Mogliśmy zobowiązać obywateli, zobowiązać 
Rzeczpospolitą do tego, żeby liczba tych toreb – 
dzisiaj jest to 300, 250 sztuk w zależności od sza-
cunków – została zmniejszona do 90 sztuk na oso-
bę do 31 grudnia 2019 r. i 40 sztuk na osobę do 
31 grudnia 2025 r. Ale po to, żeby wykonać tego typu 
zobowiązanie, musielibyśmy być może zastosować 
jeszcze drastyczniejsze metody, a ja uważam, że 
Polacy są mądrym narodem. Używaliśmy wcześniej 
tego typu siatek wielokrotnego użytku, wiele placó-
wek handlowych oferuje też tego typu siatki, które 
można stosować wielokrotnie. I takie rozwiązanie 
wprowadziliśmy. Perspektywa, o której mówił też 
senator sprawozdawca, 11,5 miliarda toreb folio-
wych rocznie… To jest potężna ilość. Dopiero tutaj 
można zobaczyć, jak wielka to jest skala, ilość tych 
toreb w środowisku. A ich żywotność, jak już było 
powiedziane, jest bardzo krótka. 

Celem rządu nie jest wprowadzenie żadnego 
podatku, musimy po prostu zrealizować to, czego 
wymagają od nas przepisy Unii Europejskiej. Poza 
tym podatek jest czymś nieuchronnym, a w tym 
przypadku nie ma takiego niebezpieczeństwa, po-
nieważ każdy obywatel może wybrać opakowanie, 
może wybrać torbę foliową, tzw. reklamówkę… 
Zwróćmy też uwagę, że często stajemy się słupa-
mi reklamowymi, reklamując taką czy inną sieć. 
Warto więc wziąć pod uwagę, że nie musimy nimi 
być, że możemy wziąć torbę wielokrotnego użytku. 
Przysłużymy się wtedy nie tylko swojej kieszeni, 
ale też środowisku. Mnie się wydaje, że jest to też 
istotne z takiej perspektywy konsumenckiej, a także 
z perspektywy tego, co negocjujemy teraz w ramach 
pakietu odpadowego, w ramach gospodarki obiegu 
zamkniętego, która mówi o zasobie oszczędności. 
Chodzi o to, żeby właśnie stosować torby wielokrot-
nego użytku, żeby dodatkowo nie wywierać w ten 
sposób presji na środowisko.

Szanowni Państwo! Chcę powiedzieć, że jest jesz-
cze jedna rzecz, której przy okazji tej transpozycji 
dokonujemy. Ten obszar działalności przedsiębior-
ców, którym jest gospodarka odpadami, jest takim 
dość wrażliwym obszarem, wymagającym daleko 

Jest dzisiaj z nami pan minister Sławomir Mazurek.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, czy chce pan za-

brać głos w sprawie projektu ustawy?
Bardzo proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo serdecznie dziękuję posłowi sprawozdaw-

cy za bardzo dokładne przedstawienie rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opakowaniowymi. To ważny 
projekt z perspektywy implementacji przepisów Unii 
Europejskiej, ponieważ zostaliśmy zobowiązani jako 
kraj do redukcji liczby toreb foliowych. Dyrektywa, 
którą implementujemy, była negocjowana w czasie 
rządów Platformy Obywatelskiej. My musimy ją zre-
alizować. Ta dyrektywa ma pozwolić zminimalizować 
ilość toreb foliowych, które są w obrocie, które dostają 
konsumenci. Jest to ważne, bo te odpady stają się 
potem dużym problemem i w recyklingu, ponieważ 
jest to, pod kątem zbierania zanieczyszczenia, jakim 
są te torby foliowe… Zresztą było to przedstawiane 
na posiedzeniu komisji przez przedstawicieli jednej ze 
spółek komunalnych. Jest to problematyczny odpad.

Jednocześnie z perspektywy ministra środowiska 
bardzo istotną kwestią jest to, że torby foliowe trafiają 
do organizmów żywych i zanieczyszczają środowi-
sko. Na wiosnę, zamiast liści, wiszą siatki foliowe. To 
jest, Szanowni Państwo, kwestia nie tylko krajobra-
zowa czy kwestia kultury współistnienia ze środowi-
skiem, bo jeśli chodzi o ssaki morskie, to tego typu 
odpady często są znajdowane w ich wnętrznościach 
i one też powodują śmierć tych zwierząt.

Jeśli chodzi o wprowadzenie mechanizmu finan-
sowego, to wybraliśmy wariant, nad którym zresztą 
poprzedni rząd pracował. Przypomnę państwu ar-
tykuł z 2014 r., w którym mój poprzednik w rzą-
dzie Platformy Obywatelskiej, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska, na łamach jednego 
z dzienników powiedział, że nie zadrży mu ręka, 
gdy będzie wprowadzać opłaty za torby foliowe, je-
śli to pomoże w realizowaniu celów dyrektywy. Mi 
oczywiście zadrżała i poprosiłem o dokładane ana-
lizy efektywności tych rozwiązań, ich skuteczności, 
wpływu na szereg aspektów. Chodziło o to, czy to 
jest efektywne rozwiązanie. Przeprowadziliśmy sto-
sowne ankiety, dokonaliśmy oceny rozwiązań w in-
nych krajach Unii Europejskiej. Już 13 krajów takie 
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) wprowadziliśmy jednolite standardy dla selektywnej 
zbiórki w całej Polsce, więc to na pewno będziemy 
realizować.

Pojawiło się też pytanie, które nie padło 
w Senacie, ale pojawiło się w trakcie dyskusji pod-
czas posiedzeń komisji sejmowych, pytanie co do 
pakowania gwoździ, guzików. Faktycznie, w pa-
smanteriach bardzo często, np. w Brwinowie, ta-
kie rzeczy są pakowane w opakowania papierowe, 
w Warszawie podobnie.

Ale muszę państwu powiedzieć, że dyrektywa, 
czyli ten dla nas istotny punkt odniesienia, mówi 
o tym, że z tej redukcji można wyłączyć tylko te ul-
tracienkie torby, które służą do celów sanitarnych, 
do pakowania produktów sypkich, są stosowane ze 
względów sanitarnych. Tu jest to wyłączenie. Poza 
tym mamy zredukować liczbę także tych toreb.

Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przed-
stawienia stanowiska rządu. Jestem do państwa dys-
pozycji. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę – tak, proszę pozo-
stać – zapytania do przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pani senator jest pierwsza. Pani 
senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Może nie byłoby części dyskusji i pytań, gdyby 

rzeczywiście ta opłata recyklingowa była zapisana 
w obecnej ustawie. A tak rodzi się pewien niepo-
kój, że w każdej chwili, jeżeli się pokaże rozpo-
rządzenie… Bo kiedy ono się pokaże, nie wiado-
mo, choć regułą jest, że ustawa jest przyjmowana 
z już istniejącymi rozporządzeniami. Taki wariant 
wprowadziliście państwo w prawie wodnym, że 
cena maksymalna jest określona, a nie wiadomo, 
jak będzie się kształtowała. I tak samo chcecie ro-
bić w tym przypadku. To jest jakaś niepewność dla 
obywatela. Jak pan może to wytłumaczyć? Bo ja 
będę zabierała głos w dyskusji i będę wnosiła – już 
uprzedzam – o zapisanie w ustawie ceny 20 gr za 
taką torbę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Grabowski, 

a potem pana senatora poproszę.

idących zmian. Trzeba je wprowadzać w sposób 
rozsądny i zgodnie z prawem europejskim, tak, aby 
mieć zapewnioną efektywność, ale też tak, żeby 
przeciwdziałać zjawiskom, które miały miejsce. 
W zeszłym roku, Szanowni Państwo – wiemy to 
dzięki przeczytaniu sprawozdań, które uzyskaliśmy 
od organizacji odzysku – każdy z państwa musiałby 
mieć w domu skrzynki, w których wszystko pakuje, 
bo doszło do takich nieprawidłowości… W rapor-
tach była informacja, że Polacy po prostu przerzucili 
się na drewno i, że tak powiem, tym drewnem reali-
zowano zobowiązania wobec prawa. Po otrzymaniu 
sprawozdań od marszałków okazało się, że z 80% 
czy ponad 80% mamy 0,01%, taką część procenta. 
Tego typu praktyki… Wprowadziliśmy wiele dzia-
łań, bazując na doświadczeniach inspekcji i dys-
kusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
aby doszczelnić ten system. Oczywiście przed nami 
jest wielkie wyzwanie w zakresie realizacji pakietu 
odpadowego, gospodarki obiegu zamkniętego, wiele 
działań będziemy musieli tutaj podjąć. Będziemy 
zmieniać 6 dyrektyw, więc będzie to bardzo wiel-
kie wyzwanie i dla ustawodawcy, i dla rządu, który 
musi… Teraz negocjujemy, a za chwilę będziemy 
musieli wprowadzać zmiany w tych dyrektywach. 
Bardzo ważnym elementem jest rozszerzona odpo-
wiedzialność producenta. Chodzi o to, aby produ-
cenci wprowadzający mogli w większym stopniu 
partycypować w kosztach, które potem ponosi kon-
sument, czy w tych kosztach, które dotyczą środo-
wiska. To w tym zakresie, jeśli chodzi…

Chciałem wykorzystać ten moment, żeby odpo-
wiedzieć na część pytań, które się pojawiły, ale wy-
daje mi się, że na większość już odpowiedziałem. 
Jeśli jeszcze mogę, jeśli pan marszałek się zgodzi, to 
odpowiem tylko na to pytanie pani senator dotyczą-
ce opakowań plastikowych, pakowania produktów 
spożywczych w takie quasi-pudełka. One są zjawi-
skiem… One są używane przez konsumentów i po-
winny trafić do selektywnej zbiórki, do ponownego 
przetworzenia, do recyklingu.

Oczywiście bardzo dziękuję za tę uwagę co do 
pakowania w papier. To jest jakby dobra droga. 
W Milanówku w piekarni chleb dostaje się w papie-
rze, i to nie tylko w jednej piekarni. Czasem trzeba po-
prosić, ale to jest też kwestia konsumenta. Wiadomo, 
że chleb pakowany w papier jest smaczniejszy. I to 
jest kierunek, który warto promować.

Wydaje mi się, że też odpowiedzialność produ-
centa będzie taka i te wartości, które firmy będą 
musiały wdrożyć, będą zmierzały w tym kierunku, 
żeby unikać opakowań plastikowych. A jeśli już 
one muszą być czy z innych względów są, to mu-
szą trafić do recyklingu, w warunkowości ex ante 



259
47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeśli chodzi o pytanie pani senator dotyczące opła-

ty recyklingowej i tej niepewności, to pragnę panią 
senator uspokoić. Patrzę też na to z perspektywy tego, 
co zgłaszał jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, 
mówiąc o przykładach francuskich, a we Francji cał-
kowicie zakazano czy zakazuje się stosowania plasti-
kowych naczyń; to taki kierunek. Potem pan poseł 
zmienił stanowisko i powiedział, że trzeba określić 
maksymalną kwotę na 20 gr. Chciałbym uspokoić, 
jeśli chodzi o rozporządzenie. Podamy kwotę 20 gr 
i to będzie ta kwota, która będzie poddana konsul-
tacjom publicznym. Maksymalna kwota czy opłata 
w wysokości złotówki… Pamiętajmy, jaki jest też cel 
wprowadzenia tego prawa. Chodzi o ograniczenie 
stosowania tych toreb. Jaki mechanizm wybieramy? 
Mechanizm finansowy. My zakładamy, na podstawie 
badań, które zrobiliśmy, że te 20 gr będzie wystar-
czające, ale należy pamiętać o celu, który przed nami 
stoi, celu do zrealizowania, czyli o ograniczeniu licz-
by tych toreb. Mogliśmy wybrać inny wariant, ten, 
o którym mówiłem. A mówiłem o ograniczeniu, jeśli 
chodzi o torby plastikowe, do 90 sztuk do 31 grudnia 
2019 r. Wtedy by naprawdę musiały być wprowadzone 
mechanizmy, które… Ta torba musiałaby wtedy kosz-
tować znacznie więcej albo musielibyśmy zakazać 
stosowania tych toreb. Wydaje mi się, że na tak dra-
styczne działania ani polski konsument, ani… Chodzi 
o racjonalność, o której mówił pan senator Jackowski. 
Wydaje się, że… Na to się nie zgodziliśmy, ale to nie 
było proste „wydaje się”, tylko zostało to poprzedzo-
ne analizą, ankietą na temat tego, co zniechęci do 
użycia torby plastikowej. No, tak to zostało wynego-
cjowane, tak została ta dyrektywa przeprowadzona. 
I takie też narzędzie wykorzystaliśmy. Mówienie 
o tej złotówce, które się pojawiło i pojawia jako taki, 
że tak powiem, główny komunikat, czy mówienie 
w ogóle o podatku… No, trudno jest mi wchodzić 
w takie jakby polityczne przekazy, przekazy dnia, 
które mówią właśnie o podatkach. Ja mówię o tym, 
że jest dyrektywa. Mówię o tym, że ta dyrektywa 
została wynegocjowana w takich, a nie innych, okre-
ślonych okolicznościach i z takim, a nie innym udzia-
łem… Przypominam też słowa mojego poprzednika 
z Platformy Obywatelskiej, że mu nie zadrży ręka. 
A mnie naprawdę zadrżała ręka. I naprawdę bardzo 
dokładnie analizowaliśmy to, jaka powinna być opła-
ta, żeby zrealizować cel dyrektywy, ten, który został 
nam przekazany. A śladem tamtej dyskusji, która się 
odbyła w roku 2014 i wcześniej, są te opłaty, które już 
dzisiaj państwo ponosicie w sklepach. Bardzo często 
te torby już nie są za darmo. Tylko że dzisiaj ta opłata 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja poproszę pana ministra o rozwinięcie wątku. 

Pan minister wskazał, że dokonaliście analiz efektyw-
ności rozwiązań. Podał pan, Panie Ministrze, przy-
kład irlandzki, który jest przykładem pozytywnym. 
Chciałbym, żeby pan minister rozwinął ten wątek 
i wskazał, jak wygląda to w innych krajach. I gdyby, 
co ważne, pan minister wskazał konkretnie, jaki jest 
orientacyjny koszt tego typu opakowań w krajach 
Unii Europejskiej, w tych 13 krajach, które tę dyrek-
tywę już wdrożyły czy wdrażają… I jaka jest tam 
efektywność? 

I jeszcze drugie pytanie, Panie Ministrze. Bo 
w trakcie tej dyskusji dotyczącej szczególnie pako-
wania pieczywa w torby foliowe pojawiła się taka, 
że tak powiem, wątpliwość, jak będą traktowane, 
częstokroć widziane właśnie w sieciowych sklepach 
spożywczych, torby, które są częściowo papierowe, 
a częściowo foliowe. No bo są też takie torby. Jak one 
będą kwalifikowane? Czy to są opakowania z two-
rzywa sztucznego, foliowe, czy to są opakowania 
papierowe? Bo jest to połączenie papieru z folią prze-
zroczystą. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie, ponieważ w me-

diach się pojawiły takie dosyć alarmistyczne komen-
tarze, że ta torebka będzie kosztować nawet złotówkę, 
a może i trochę więcej. 

Jakie rząd będzie miał instrumenty, żeby dzięki 
rozporządzeniu te ceny były takie, powiedziałbym, 
zracjonalizowane? Bo są sytuacje, że nawet kiedy 
się przewiduje dokonanie jakichś zakupów czy też 
już kupując, nabywając jakiś towar, nabywając co-
kolwiek, człowiek nie zawsze jest przygotowany 
na to, żeby mieć przy sobie torbę wielokrotnego 
użytku. No i wtedy musi skorzystać z jednorazo-
wej, bo inaczej po prostu nie wyniesie produktu ze 
sklepu. Chodzi po prostu o to, czy w tym planowa-
nym rozporządzeniu będą jakieś, powiedziałbym, 
instrumenty, które będą dawały jakąś kontrolę, 
żeby poziom cen tych torebek był jakoś racjonal-
ny. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo. Najpierw odpo-

wiedź na tę serię pytań, potem będą dalsze pytania.
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) to ona powinna być wyższa. Powinniśmy całkowicie 
zakazać plastiku. Tego typu głosy się pojawiają. My 
staramy się dążyć do racjonalności, efektywności 
systemu, a jednocześnie do zapewnienia pewnego 
marginesu, żeby mieć wpływ… Żeby rozporządze-
nie, które możemy szybciej wydać… Żeby można 
było reagować na te potrzeby, które wynikają właśnie 
z coraz większych ambicji, z realizacji idei gospodarki 
w obiegu zamkniętym. Żeby to realizować na miarę 
naszych możliwości i możliwości każdego Polaka, 
z całą starannością i z całą odpowiedzialnością.

Jeśli chodzi o opakowania, które są… W dyrek-
tywie mowa o torbach foliowych, nie ma tam mowy 
o opakowaniach wielomateriałowych. W przypadku, 
kiedy są 2 materiały, jest to już jakby inny rodzaj 
opakowania. Ale kiedy popatrzymy na to, ile sta-
nowią takie torby w tej masie… To nie jest kolejne 
11,5 miliarda, prawda? Tak więc zobaczmy, o jakiej 
liczbie foliówek my mówimy. Co czasem odbieramy 
z wielkim zdziwieniem, bo wiele osób nawet tego nie 
czuje w momencie, kiedy po prostu bierze taką torbę, 
kupuje i wyrzuca, kupuje i wyrzuca. Gospodarka 
w obiegu zamkniętym polega na tym, żeby właśnie 
odejść od modelu linearnego, przejść do takiego, 
w którym wykorzystujemy nawet odpady jako su-
rowiec. I żeby to robić, to warto też w tym obszarze 
zastosować pewną zasobooszczędność.

Raz jeszcze dziękuję też panu senatorowi 
Jackowskiemu za to pytanie. Rozporządzenie daje 
rządowi taką możliwość, że możemy aktywnie reago-
wać na zmiany, które mają miejsce. Nasze badania, 
które przeprowadziliśmy, przykłady innych krajów 
europejskich pokazują, że nawet wprowadzenie takiej 
opłaty, o jakiej tu mowa, spowoduje zrealizowanie 
dyrektywy.

No, zobowiązanie się, że w roku 2019, do 31 grud-
nia, każdy z Polaków będzie używał średnio 90 to-
reb rocznie, jest trochę karkołomne. Dzisiaj mówimy 
o 250–300 torbach na obywatela rocznie. No, to może 
być trudne, bez wprowadzenia takiego mechanizmu 
mogłoby to być po prostu nieosiągalne. A nierealizo-
wanie prawa europejskiego wiąże się z określonymi 
sankcjami. Te poziomy będziemy określać w rozpo-
rządzeniu, w bardzo szerokich konsultacjach, ale też 
na podstawie analiz, które przeprowadziliśmy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Ryszka zadaje teraz pytanie. Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie, trochę jako 

laik, mianowicie o program kasowy. Bo kilkaset ty-

to jest coś, co zarabia sklep, jednocześnie zapewnia-
jąc sobie reklamę swojej sieci, więc konsument tutaj 
niejako płaci podwójnie. A jednocześnie liczba tych 
toreb, które są w obrocie, nie spada.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Grabowskiego 
odnośnie do tych przykładów… Bardzo dziękuję za to 
pytanie. Po części odpowiedziałem na nie już przy py-
taniu poprzednim, mówiąc, że dokonaliśmy analizy. 
13 krajów już wprowadziło tę opłatę. Irlandia wpro-
wadziła opłatę 25 centów. I tam znacząco, drastycznie 
spadła liczba tych toreb. Oczywiście sama świado-
mość… Kiedy spojrzymy na to nie z perspektywy 
Warszawy, ale emeryta, który w średniej wielkości 
mieście idzie na zakupy, jedzie do innego sklepu, do 
drugiego sklepu, żeby kupić rozsądniej… Oni są już 
zaopatrzeni w tego typu torby, w torby wielokrotnego 
użytku, z uwagi na to, że tacy ludzie muszą dobrze 
liczyć pieniądze. Z kolei w dużych miastach jest to też 
kwestia pewnej mody, mody właśnie na to, żeby, po 
pierwsze, nie być słupem ogłoszeniowym, po drugie, 
mody na to, żeby używać toreb wielokrotnego użytku. 
Wiele dużych sieci handlowych oferuje też tego typu 
torby jako element nie tylko wizerunku, lecz także 
pewnego dochodu. Dzisiaj to jest bardzo często wła-
śnie dochód sieci, a ma to być przeznaczone na dzia-
łania związane ze zrównoważonym rozwojem, które 
rząd realizuje. Ale też chodzi o to, żebyśmy edukowali 
w zakresie konsekwencji i pewnych obowiązków, 
które wynikają z realizacji prawa europejskiego.

Przeprowadziliśmy także ankiety, pytaliśmy, jaka 
powinna być opłata dla mieszkańca, Polaka, który 
idzie na zakupy. Co go zniechęci, co go zachęci do 
tego, żeby wziąć torbę z domu. Bo często mamy te 
torby w domu, są sieci, w których kupujemy jakieś 
produkty, no i tam są bardzo korzystne… albo na 
przykład są takie sytuacje, gdzie programy lojalno-
ściowe zakładają, że taka torba wielokrotnego użytku 
kosztuje bardzo mało. I są takie przykłady, np. jeżeli 
chodzi o jedną z zagranicznych sieci. Ale są też takie 
przykłady, że torby papierowe oferowane są za darmo, 
żeby też zachęcić do tego… Ale to różne są polityki 
sklepów. To też przeanalizowaliśmy, ja też zrobiłem 
taki tour po sklepach i po bazarach, do tego zobo-
wiązał mnie mój szef, żeby dokładnie sprawdzić na 
miejscu, jak te ceny się kształtują, nie tylko pod kątem 
wspomnianej ankiety. Tak więc mogłem scrossować 
te dane, być może… To też jakby daje mi gwarancję 
i pewność co do tego, że kwota 20 gr będzie wy-
starczająca. Ale, Szanowni Państwo, już w ramach 
takich, powiedzmy, prekonsultacji okazało się, że 
jest wiele podmiotów, które uważają, że żeby to było 
skuteczne, żebyśmy ograniczyli… ta opłata powinna 
być drastycznie wyższa. No, skoro jesteśmy w Unii 
Europejskiej, skoro realizujemy prawo europejskie, 
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(senator C. Ryszka) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Seria 3 pytań.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Jeśli chodzi 

o pytanie pana senatora Ryszki odnoszące się do kosz-
tów takiego systemu, to takie pytanie pojawiało się wła-
śnie… Ja na szczęście mam ten zaszczyt, że reprezentuję 
ministra środowiska w Komitecie Rady Ministrów do 
spraw Cyfryzacji, a więc kwestie cyfryzacji, tego, w jaki 
sposób te systemy działają i jak w ogóle rozwija się 
kwestia cyfryzacji, są przedmiotem też naszych obrad. 
W przypadku dużej sieci często te systemy komputero-
we są jakby spięte i tak naprawdę przeprogramowanie 
tego to kwestia 3 dni. To znaczy to nie wiąże się… To 
jest tak, że dzisiaj, w epoce cyfrowej, można to zrobić po 
prostu bardzo szybko. I nie jest to jakiś szczególny koszt. 
Jego sprawa była podnoszona przez reprezentujących 
interesy określonych grup w czasie pracy komisji, ale 
upewniliśmy się – to znaczy mamy nie tylko wiedzę, 
ale też sprawdziliśmy to jeszcze raz – że na pewno nie 
jest to proces bardzo długotrwały. Prawda? Czyli akurat 
od tej strony to nie jest problem.

Jeśli chodzi o pytania senatora Czerwińskiego 
co do tego, dlaczego tak się stało, jak się stało – tj. 
dlaczego akurat te torby stały się takim punktem za-
interesowania Komisji i dlaczego kraje, pracując nad 
dyrektywą, zdecydowały wspólnie o tym, by ogra-
niczyć ilość tych toreb… Oczywiście są tu kwestie 
środowiskowe i generalnie trzeba powiedzieć, że in-
nowacje wymuszają stosowanie nowych technologii, 
nowych materiałów, są też określone grupy interesów, 
które w tej mierze działają, ale też są innowacyjne 
działania, które możemy zastosować, jeżeli chodzi 
o przechodzenie do kolejnego etapu, o którym się 
mówi, czyli do realizacji modelu zrównoważonego 
rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Torby plastikowe mają to do siebie, jak powie-
działem, że zapychają kanalizację, są trudne w recy-
klingu, bardzo często ulegają zabrudzeniu. Można je 
przetwarzać, można to zrobić, tylko że to jest dość 
kosztowne. Pamiętajmy, że to jest dość kosztowne, je-
śli chodzi o ich przetworzenie. I tu zawsze poruszamy 
się w obszarze pochodnych węglowodoru – prawda? 
A więc to jest… Musimy mieć tego świadomość. I tak 
zostało to wynegocjowane. Na to zgodziły się kraje 
członkowskie, tj. że akurat właśnie tę grupę należy 
poddać regulacji.

Na pewno musimy pamiętać o jeszcze jednym, tzn. 
że nawet jeśli taka torba znika i my jej nie widzimy, 
to i tak drobiny tego plastiku znajdują się w wodzie 

sięcy podmiotów będzie musiało wprowadzić ten 
program. 

Czy jest jakiś koszt obsługi tego programu, na-
stępnie koszt odprowadzenia tego podatku? Jak to 
wygląda i czy rząd się nad tym zastanawiał? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo…
Przepraszam, może jeszcze jedno pytanie. Pan se-

nator Czerwiński jeszcze się zgłaszał. I to będzie blok.

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

Często spotykamy się z taką sytuacją, że Unia 
Europejska wymusza czy też żąda od nas wprowa-
dzenia przepisu, którego podłoże ma naturę bardziej 
ideologiczną niż konkretną. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego wprowadzane są 
opłaty tylko za torby plastikowe, te, w których robimy 
zakupy, a nie np. za jednorazowe kubki plastikowe czy 
sztućce, których też przecież zużywa się tony? I co 
jest bardziej toksyczne dla środowiska? Co wolniej 
i trudniej się rozkłada? Czy torba plastikowa, która 
na ogół jest z tworzywa, które nazywa się polietylen, 
czy też kubek plastikowy albo np. pudełko plastiko-
wo-papierowe, w które pakuje się, załóżmy, baterie 
czy całą drobnicę, jaką widzimy nie tylko w sklepach 
spożywczych? Rozumie pan? Chodzi o to, że z tyłu jest 
papier, a z przodu – sztywny plastik, i to jest inny… 
Na pewno to nie jest polietylen. Które z tych tworzyw 
wolniej się rozkłada? I dlaczego akurat tu są wskazane 
te torby plastikowe? Czemu one są aż tak ważne?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Przepraszam, wypełniałam właśnie usprawiedli-

wienie i jakoś się zagapiłam…
Szanowny Panie Ministrze, ja rozumiem, że te 

wymagania dotyczą wszystkich toreb foliowych 
o określonych parametrach, również tych, które są 
wydawane, powiedzmy, w sklepach odzieżowych, 
obuwniczych. Tzn. mimo że towar jest opakowany 
w jakiś kartonik, który też nadaje się lub nie nadaje 
do recyklingu, to dochodzi jeszcze jedna torba. To 
oznacza, że te inne sklepy też będą musiały w swoich 
programach kasowych taką opłatę uwzględnić. I tutaj 
nie ma rozróżnienia, czy to będzie torba duża czy 
mała, jaka jest grubość tej torby…

(Głos z sali: Grubość tu jest istotna.)
Tu jest próg, tak? Dziękuję.
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie! Idea ustawy o gospodarce opakowaniami 
jest bez wątpienia słuszna. Należy podejmować dzia-
łania, które zaskutkują pożądanymi postawami. A tą 
pożądaną postawą w tym przypadku jest ograniczenie 
używania toreb z tworzyw sztucznych. O szkodliwo-
ści ich użycia nie trzeba nikogo przekonywać, mówił 
o tym dzisiaj także pan minister.

Oczywiście można próbować innych sposobów. 
Tak jak tu sugerował jeden z senatorów, można za-
bronić w ogóle produkcji takich opakowań. Ale już 
sobie to wyobrażam. Jeżeliby taka ustawa powstała, 
to ile trzeba by było osób zatrudnić do kontroli, do 
sprawozdawczości, do różnych badań, aby sprawdzić, 
czy taka ustawa jest realizowana. Za to odwołanie się 
do uniwersalnej zasady „kto używa, ten płaci” jest 
bez wątpienia i skuteczniejsze, i tańsze, jeśli chodzi 
o realizację. Chcesz używać toreb foliowych? Płać. 
Nie chcesz płacić? Używaj opakowań wielokrotnego 
użytku lub łatwo degradowalnych. Zatem to jest dobre 
rozwiązanie.

Ale niestety, ja nie zagłosuję za przyjęciem tej 
ustawy. Dlaczego? Bo jak mówi powiedzenie, dia-
beł tkwi w szczegółach. Te szczegóły, a może lepiej, 
okoliczności, bo mówimy o potencjalnych miliardach 
złotych, które mogą zostać wyciągnięte z kieszeni 
Polaków, podważają wiarę, że w ustawie chodzi rze-
czywiście tylko o ochronę środowiska.

Pierwszą okolicznością jest wysokość opłaty. 
Ustawa daje rządowi prawo do wprowadzenia opłaty 
w wysokości 1 zł za torebkę. Rząd wprawdzie za-
klina się, że będzie stosował tylko stawki 20 gr za 
to opakowanie, do 20 gr, ale zostawia sobie prawo 
do podniesienia tej opłaty o 500%. Po co? Podobny 
manewr zastosowano w prawie wodnym i później 
minister też mówił, że elektrownie wodne nie zapłacą 
14 miliardów zł w formie podatku, a tylko 60 milio-
nów zł. Więc po co wprowadzono taką możliwość, 
że można obciążyć jakieś podmioty tak wysokimi 
opłatami? Jako senator uważam, że rząd nie powinien 
mieć nigdy prawa do tak wielkiej swobody w pod-
noszeniu różnego rodzaju opłat czy podatków, które 
obciążają społeczeństwo. Po to bowiem wymyślono 
parlament, który jest wybranym przez naród stróżem 
ustaw, aby właśnie parlamenty nie wyzbywały się 
możliwości i swoich prerogatyw w ustalaniu praw, 
które są obciążeniem dla społeczeństwa. Ja nie chcę 
się takich praw pozbawiać. A nie chodzi o małe kwo-
ty, bo z analiz, które tu były podawane, wynika, że 
Polacy używają około 300 toreb w ciągu roku, czyli 
w przypadku wprowadzenia stawki 20 gr od torebki 
to będą ponad 2 miliardy zł, a w przypadku wprowa-
dzenia stawki 1 zł to będzie ponad 11 miliardów. Nie 
mogę zagłosować za ustawą, która daje rządowi pra-

czy w różnych innych miejscach, a te większe torby 
znajdują się właśnie… No, można wybrać się na Hel 
i zobaczyć, jak to wygląda w przypadku naszych 
fok, co można znaleźć, jakie pseudo… no, nie tyle 
bogactwo, ile jakie śmieci w organizmach tych fok 
się znajdują. Ale też – to już tak dalej od Bałtyku – 
to, co się dzieje w pompach, jeśli chodzi o systemy 
wodno-kanalizacyjne, przeszkadza.

Jeśli chodzi o ten plastik, o którym mówimy, to 
dzisiaj plastik może być poddawany recyklingowi 
i łatwiej jest ten twardy plastik, mówiąc językiem 
niespecjalistycznym, poddać recyklingowi, dokonać 
w jego przypadku właśnie recyklingu. I to też jest 
istotne. Pamiętajmy, Szanowni Państwo – a widzę, że 
siedzą tutaj panie i panowie senatorowie zaintereso-
wani kwestiami środowiskami – że tak naprawdę my 
musimy zrealizować cel w postaci 50-procentowego 
recyklingu, więc będziemy ten cel realizować, wła-
śnie poddając te tworzywa recyklingowi.

Jednocześnie bardzo istotny jest ten podniesiony 
argument, że jednak są opakowania wielomateriało-
we. Ta rozszerzona odpowiedzialność producenta, 
ta kwestia postępowania zgodnie z hierarchią postę-
powania z odpadami, ale też bardzo istotna sprawa, 
tzw. ekoprojektowanie… W ten sposób produkować… 
I przedsiębiorcy będą jakby zachęcani, mówiąc deli-
katnie, czy zobowiązywani, mówiąc ostrzej, do tego, 
aby tak projektować opakowania, żeby one mogły być 
łatwo poddawane recyklingowi, żeby one, zawierając 
oczywiście ten aspekt marketingowy, jakby ofero-
wania produktu… Bo wydaje się, że czas opakowań 
zastępczych, który ja pamiętam z dzieciństwa, mamy 
za sobą. Chodzi o to, żeby po prostu to w łatwy sposób 
można było rozdzielić na poszczególne frakcje, trochę 
inaczej, niż to jest w mieście stołecznym Warszawa. 
Bo w innych, np. w takim mniejszym mieście jak 
Krasnobród, dzieli się odpady na poszczególne frak-
cje, plastik się oddziela od papieru i wtedy też jest 
wysoki efekt. Te małe miasta już zbliżają się do tego, 
żeby osiągnąć 50% recyklingu. Stąd to zamierzenie.

Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie 
pytania. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma dalszych pytań.
Zatem otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę*.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Już nie.)
(Senator Czesław Ryszka: Do protokołu.)
Do protokołu?
To pan senator Jerzy Wcisła. Proszę bardzo.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



263
47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Wcisła) czy 3 tygodnie temu pojawiła się informacja praso-
wa, że jeden z krajów afrykańskich, chyba Nigeria, 
wprowadził zakaz, całkowity zakaz używania torebek 
foliowych. I byłem tak zaskoczony… Pomyślałem, jak 
daleko jesteśmy w myśleniu o ochronie środowiska 
w Europie za krajami afrykańskimi. Oczywiście to 
jest bardzo mały krok w kierunku poprawy ochrony 
środowiska w Polsce. Ja osobiście bym poszedł jednak 
w kierunku rozwiązania wprowadzonego przez ten 
kraj afrykański, ponieważ jestem chirurgiem i tylko 
dobre rozwiązania, które są rozwiązaniami całko-
witymi, wprowadzają jasne zrozumienie pewnych 
kwestii. Ja całkowicie zakazałbym używania torebek 
foliowych, ale to jest taka inicjatywa, myślę, na przy-
szłość dla Ministerstwa Środowiska, co do której mi-
nisterstwo na pewno znalazłoby poparcie w Senacie.

Panie Senatorze Wcisła, ja zgłaszam poprawkę, 
którą… Pan myślał, że pieniądze trafią do budżetu. 
Nie. Jest taka inicjatywa, żeby te pieniądze z tore-
bek foliowych zasiliły Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i poszły na walkę 
z niską emisją, tak żeby ten smog, który już niebawem 
wróci do Polski, z każdym rokiem był mniejszy. I taką 
poprawkę składam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos ma pani senator Rotnicka. Proszę bar-

dzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie będę oryginalna, bo część propozycji, o jakich 

chciałam mówić, złożył już kolega Wcisła. Jesteśmy 
w tej samej komisji i o wielu rzeczach już mówiliśmy.

Stoję na stanowisku, a właściwie podtrzymuję sta-
nowisko, że wysokość opłaty recyklingowej powinna 
być uwzględniona w ustawie, nad którą pracujemy, 
a to z tego powodu, że nowelizacje są obecnie niemal 
codziennością. Czasami z jeszcze bardziej błahych 
powodów nowelizujemy ustawy, tak że to nie jest 
dla mnie argument. Stosowną poprawkę zaraz złożę.

Druga sprawa. Jeżeli chodzi o zmiany, które za-
proponowałabym w tejże ustawie, to dotyczyłyby one 
też miejsca lokowania pieniędzy, które dostaniemy 
z tytułu tejże opłaty recyklingowej. Jest oczywiste, 
że w naszym rozumieniu ma być to fundusz, któ-
ry po prostu wesprze wszystkie działania związane 
z ochroną środowiska. Dotyczy to także ustawy an-
tysmogowej, ale przede wszystkim gospodarowania 
odpadami. Szanowni Państwo, w tej chwili mamy już 
segregować odpady na bodajże 5 kategorii: plastiki, 
butelki kolorowe, butelki białe, papier, szkło, odpady 

wo do sięgnięcia do kieszeni Polaków po 2 miliardy, 
a może nawet po 11 miliardów zł. I uzasadnienie, że 
Polacy wcale nie muszą ponosić tej opłaty… To jest 
słabe wyjaśnienie. No bo my musimy się odnosić do 
rzeczywistości, a nie do prognoz czy spekulacji, tym 
bardziej że – i tu pojawia się druga okoliczność – te 
pieniądze mają zasilić budżet państwa, czyli będą 
jednak swoistą formą podatku od zakupów. A zgodnie 
z intencją opłata pobierana dla ochrony środowiska 
powinna być od razu obligatoryjnie przeznaczona 
na cele związane z ochroną środowiska. Nie powin-
no być żadnej możliwości wykorzystania tych środ-
ków w innym celu. Dlatego senatorowie Platformy 
Obywatelskich domagają się, by odbiorcą tych środ-
ków nie był budżet państwa, ale Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To będzie 
gwarancja, że te środki zostaną skierowane na ten cel, 
dla którego te opłaty zostały wprowadzone.

Trzecią okolicznością jest pośpiech przy wpro-
wadzaniu ustawy. Rząd upiera się, by wprowadzić 
ją wcześniej, niż obligują go do tego dyrektywy 
unijne. Tym pośpiechem m.in. przedstawiciel rzą-
du na posiedzeniu komisji tłumaczył niemożliwość 
wprowadzenia proponowanych przeze mnie zapisów, 
które skuteczniej organizowałyby skup butelek, co 
też jest dużym problem środowiskowym. Ale rząd 
dzisiaj nie jest przygotowany do wprowadzenia ta-
kiego rozwiązania. Stosowną poprawkę odrzucono 
na posiedzeniu komisji głosami senatorów Platformy 
Obywatelskiej…

(Głos z sali: Platformy?)
Przepraszam, głosami senatorów Prawa 

i Sprawiedliwości. Moim zdaniem to jest czwarta 
okoliczność, która świadczy o tym, że ochrona śro-
dowiska nie jest w tej ustawie celem najwyższym. 
Prawdziwym celem jest wprowadzenie, w moim 
odczuciu, nowej opłaty, która pozwoli wyciągnąć 
z kieszeni Polaków kilka miliardów złotych. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Teraz głos zabierze pan senator Stanisławek. 
Proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy, która jest imple-
mentacją dyrektyw unijnych. To dosyć duże zużycie 
torebek foliowych, o których mówił pan minister, mu-
szę powiedzieć, że mnie bardzo zmartwiło. 2 tygodnie 
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(senator J. Rotnicka) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos zabierze pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się wpisuję w kontynuację tego głosu, że trzeba 

jeszcze namysłu, bynajmniej nie tylko tego, który 
nam daje mandat Wysokiej Izby, do ograniczonych 
zmian. Chciałbym swoją wypowiedź poszerzyć 
o inne zagadnienie, które uchodzi uwadze, a nawet 
jest bojkotowane – powiedzmy – przez określonych 
agentów wpływu…

Zajmujemy się sprawą nieszczęsnych woreczków 
foliowych. Rzeczywiście jest tak, Wysoka Izbo, Panie 
Ministrze, że jest to troska już nie tylko polska, ale 
i europejska, i światowa. Co do tego nie mam wąt-
pliwości. Powiedziałbym nawet, że to sprawa nieco 
wstydliwa dla Polski czy też Polaków. Powiada się, 
że Polaka rozpoznaje się nie po paszporcie, dowodzie 
osobistym czy numerze PESEL, tylko po tym, co 
z sobą nosi – czy koszyk, torbę, czy też śniadanie do 
pracy w worku foliowym. Nie jest to ani higieniczne, 
ani przyjemne. Nic nie wskazuje na to, że jesteśmy 
aż tacy biedni. Po prostu ludzie wpadli w taką ma-
nierę, żeby to wszystko… Podobnie jak piwo obecnie 
w Polsce, tak również worek foliowy stał się częścią 
naszej kultury… bez przymiotników. Jest to oczywi-
ście zjawisko niekorzystne dla ochrony środowiska. 
Może nawet wpływa na koszty, chociaż kalkulacja 
jest już trudna. Te woreczki są szalenie tanie.

Ja zaś chciałbym państwa zarazić tym, aby w ra-
mach tej koncepcji pracować dalej nad zagadnie-
niem PET-ów. Otóż uważam, że większym proble-
mem w Polsce są PET-y. Z kilku powodów, ale nie 
wszystkich, bo nie jestem specjalistą… Dodam, że 
już chyba w czasie poprzedniej kadencji, jeśli nie 
wcześniej, złożyłem inicjatywę, odrzuconą, ażeby 
walczyć wówczas nie tyle z PET-ami, ile z napojami 
obficie w Polsce serwowanymi. I to nie tymi napojami 
typu woda mineralna czy nawet różne certyfikowane 
napoje pomarańczowe czy jakieś, tylko z podróbkami 
tego typu, które niszczyły dietę młodzieży szczegól-
nie, wpływały na jej ochronę metaboliczną, a przede 
wszystkim powodowały wydatki, ku uciesze olbrzy-
mich koncernów polskich i zagranicznych. Niestety 
lobby liberalne przystąpiło wtedy do generalnego 
ataku, że oto Polakom dyktuję, co mają pić. A to było 
lato. Pieniądze miały być przeznaczone na leki, na 
leczenie.

Przegrałem tę batalię, mimo że cały świat pod-
jął zwycięską walkę. Np. w liberalnych Stanach 
Zjednoczonych za dwulitrowe PET-y płaciło się do-
datkowo 3,5 dolara. Problem nie został rozwiązany. 

zielone itd. Koszty tego wszystkiego ponosi oby-
watel, płacąc za odbiór śmieci. Powiem krótko: to 
wszystko jest na nasz koszt. A dodatkowo jeszcze 
mamy płacić tę opłatę recyklingową, którą oczy-
wiście ja zapłacę. Byłabym skłonna zresztą… No, 
gdyby nie było tych toreb, może by było najlepiej, 
aczkolwiek nasze społeczeństwo nie lubi się przy-
stosowywać do rzeczy, które utrudniają w pewien 
sposób życie codzienne. Bo łatwiej wyjść z domu, 
kiedy wiadomo, że jakąś torbę zawsze dostaniemy, 
niż martwić się o to, że musimy tę torbę ze sobą za-
brać, tym bardziej że niekoniecznie wybieramy się 
od razu na zakupy, tylko czasami kupujemy coś przy 
okazji. Wobec tego wspieram ten wniosek, iżby opła-
ta recyklingowa nie zasilała budżetu państwa, ale 
stanowiła przychód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który to fundusz 
jest predysponowany do tego, żeby odpowiednio 
dzielić środki na poszczególne działania bieżące 
w dziedzinie ochrony środowiska.

I wreszcie kolejna sprawa, która dotyczy terminu 
wprowadzenia obowiązku uiszczania tejże opłaty. 
Jest to zapisane w tej ustawie w ten sposób, że opła-
ta recyklingowa powinna wejść w życie 1 stycznia 
2018 r. Ten termin jest niezwykle krótki. To są rap-
tem 2 miesiące. Jak handlowcy, przedsiębiorcy mają 
się do tego dostosować? Jest to niezmiernie trudne, 
chociażby z tego względu, że jest to okres zamykają-
cy cały rok budżetowy. Będą robione sprawozdania, 
będą… Nie wiem, jak to się nazywa. Będą wtedy 
remanenty itd. Wobec tego proponuję opóźnienie 
wprowadzenia tej ustawy recyklingowej do 1 stycz-
nia 2019 r., bowiem taką linię graniczną ustanawia 
dyrektywa unijna, która nas do wprowadzenia tych 
zapisów obliguje.

Sama idea ustawy jest oczywiście światła i nam 
wszystkim, a przynajmniej tym osobom, które się 
sprawami środowiska zajmują, odpowiada. W niektó-
rych sprawach powinniśmy być jeszcze bardziej re-
strykcyjni, ale ta restrykcyjność nie zawsze przynosi 
efekty. Większe efekty przynoszą właściwie edukacja 
i uświadamianie, jak powinniśmy postępować, żeby 
chronić to, co nam dała natura.

Tak że, Szanowny Panie Ministrze, wiem, że 
pan się ze mną w niektórych punktach nie zgadza 
i pewnie podtrzyma swoje stanowisko, ja też pod-
trzymam swoje stanowisko. Ale na pewno będzie 
jeszcze wiele takich spraw, nad którymi trzeba 
będzie popracować, i może wtedy znajdziemy po-
rozumienie.

Wobec tego, Szanowny Panie Marszałku, składam 
poprawki, a państwa proszę o ich przyjęcie na posie-
dzeniach komisji, a potem na posiedzeniu plenarnym. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(senator J. Rulewski) wprowadzamy dyrektywę Unii Europejskiej, której 
wprowadzenie było zamiarem także poprzedniego 
rządu – rządu, przypomnę, Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Liczyłem na to, 
że ta dyskusja skoncentruje się na tym, żeby szybko 
i sprawnie tę ustawę przyjąć właśnie ze względu na 
potrzeby środowiskowe.

Przypominam – o tym wspomniała z tej mów-
nicy pani senator Rotnicka – że przyjęliśmy ustawę 
o opłatach za śmieci komunalne, za odpady ko-
munalne. Rozpoczęła się tutaj dyskusja, szczegól-
nie senatorów opozycji, że oto my wprowadzamy 
bardzo duże obciążenia – w postaci 20 gr za to-
rebkę, reklamówkę. Przecież już teraz płaci się za 
nią 10 albo 20 gr, w różnych sklepach się różnie 
płaci za te torebki. Mówiono tu, że te obciążenia 
będą bardzo duże i będą dla obywatela swoistym 
podatkiem. Przypomnę, że obywatel ma wybór. 
Rząd, parlament daje obywatelowi wybór: jeżeli 
chcesz zaśmiecać środowisko, działać na nie nie-
korzystnie, to możesz kupić taką torebkę – 20 gr za 
nią zapłacisz – a jeżeli nie chcesz, to miej ze sobą 
torbę wielokrotnego użytku i nie zapłacisz tych 
20 gr. Twój wybór. Czynimy obywatela wolnym, 
bo dajemy mu wybór, możliwość podjęcia decyzji. 
Zanim pojawiły się opłaty komunalne, ja płaciłem 
miesięcznie 8 zł od swojego gospodarstwa domowe-
go. Przyjeżdżał samochód i odbierał moje odpady. 
Byłem z tego tytułu zadowolony. Teraz, po wejściu 
w życie ustawy o zbieraniu odpadów komunalnych, 
płacę około 30 zł i też nie narzekam, że płacę te 
30 zł. Wtedy nie mówiło się o tym, że to będzie jakiś 
podatek środowiskowy. Teraz się mówi, że cena tej 
torebki to ma być jakiś wielki podatek, ogromne 
obciążenie dla obywatela. Szanowni Państwo, no 
nie wprowadzajmy tragizmu, nie wprowadzajmy 
zamieszania. Wydaje mi się, że skoro wspólnie, 
razem żyjemy w tym samym środowisku w naszej 
ojczyźnie, to powinniśmy dbać o to, aby to śro-
dowisko było czyste, aby było zadbane. Myślę, że 
obywatele to rozumieją. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Mamątow 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu, 
a państwo senatorowie Rotnicka i Stanisławek złożyli 
wnioski o charakterze legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Senator Ryszka złożył przemówienie, 

a Mamątow wniosek…)
Odwrotnie? Złożył wniosek? Tak, z tą poprawką.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?

W wielu krajach tak. W Niemczech w sposób pro-
stacki – nie pasowało to do tego technicznego, że 
tak powiem, narodu, który wymyślił volkswagena 
i jeszcze jakieś tam inne… rentgeny – w luksuso-
wych marketach na moich oczach sprzedawczynie 
przy kasie pakowały te PET-y do ohydnych worków. 
Tak więc nie wiem, czy system został poprawiony. 
Te PET-y są wagowo… One są lekkie, ale ważą wię-
cej niż te worki. PET-y wywołują dodatkowe kosz-
ty, o których już mówiła pani senator Rotnicka, bo 
trzeba wręcz dodatkowych pojemników… Nie wiem 
dokładnie, ale słyszałem, że PET-y stanowią dzisiaj 
10–20% odpadów. Mają się dzięki temu dobrze fir-
my, które je zbierają. Nie wiem, jak jest z recyklin-
giem. Chociaż koło mojego miasta, w niedalekim 
i niedużym mieście, zwanym Toruniem, człowiek 
zrobił na tym karierę. I bardzo dobrze, bo przetwa-
rza te PET-y. PET-y mają jeszcze jedną wadę, bo 
uruchamiają… Chodzi o te nieszczęsne napoje, te 
pseudosoczki i inne, których jestem chyba jedynym 
w Polsce przeciwnikiem.

Ale PET-y mają też zaletę – można je przetwarzać. 
Inżynier Rulewski niestety tego nie rozwiązał, bo 
ciągle musi zwalczać PiS, który niszczy Polskę… 
Otóż PET-y można z powodzeniem wykorzystać do 
produkcji folii, która jest umieszczana w wałach prze-
ciwpowodziowych. Tam kolor nie jest ważny, nawet 
jakość nie jest szczególnie ważna. Proszę państwa, 
PET-y wiążą się z niemałym wydatkiem w budżetach 
polskich rodzin, a to mnie najbardziej interesuje. I do 
pana ministra apeluję, żeby się wypowiedział, czy 
wyda wojnę tym PET-om – czytaj: pseudonapojom 
– i czy możemy liczyć na to, że Polskę będziemy 
odśmiecać, oczyszczać z tej libertyńskiej narośli. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pupa. Proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 

Ministrze!
Liczyłem na to, że kiedy będziemy dyskutować 

o sprawie tak istotnej i ważnej, jak ochrona środo-
wiska w kontekście używania opakowań foliowych, 
będzie to temat, powiedziałbym, bardzo prosty i bar-
dzo łatwy. Dbanie o środowisko, zabezpieczanie na-
szego środowiska, przyrody, usuwanie tego niezbyt 
sympatycznego widoku… Jak to pan minister okre-
ślił, na drzewach zamiast liści wiszą reklamówki, 
szczególnie na wiosnę czy późną jesienią. Liczyłem 
na pewne zrozumienie sytuacji związane z tym, że 
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(wicemarszałek M. Seweryński) jak było powiedziane – powtórzę to – w rozporzą-
dzeniu taką kwotę zaproponujemy, ale rozporządze-
nie uchwalone to jest to rozporządzenie, o którym 
możemy mówić, że jest w jakiś sposób ostateczne 
i skuteczne.

Jeśli chodzi o to, co pojawiło się tutaj, i te głosy, 
które dotyczą wprowadzenia, jak rozumiem, takich 
rozwiązań, które zmniejszą ilość opakowań PET, to to 
wykracza poza tę regulację. Ale w związku z tym, że 
w czasie naszych obrad i debaty w Senacie pojawiły 
się artykuły, które niejako pewną presję wywierały, 
żebyśmy… albo nawet wręcz mówiły, że rząd wpro-
wadził kaucję… Mnie się wydaje, że kaucja to jest 
mechanizm, który warto byłoby wprowadzić w zakre-
sie odpadów szeroko rozumianych jako zabezpiecze-
nie wobec tych, którzy wożą tirami odpady, których 
wozić nie powinni. Ale jeśli chodzi o taką kaucję, to 
różne kraje ją stosują w różny sposób, stosują różne 
modele. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, minister śro-
dowiska nie może działać pod wpływem artykułów 
prasowych w jednej z gazet czy też wystąpienia jednej 
z osób, które reprezentują interesy określonych grup. 
Minister środowiska musi się kierować dogłębną 
analizą, krzyżowaniem danych, tak aby jak najlepiej 
pracować dla obywateli. I w tym przypadku również 
jest przygotowywana taka analiza, w jaki sposób za-
stosować jakie narzędzia, żeby liczba tych opakowań, 
które są, po prostu się zmniejszała, żeby one były 
lepiej zagospodarowywane. Będziemy szukać najlep-
szych rozwiązań w innych krajach, ale też będziemy 
dostosowywać ten model do polskich warunków, do 
rozwoju polskiej gospodarki. Bo tak jak mówimy 
w negocjacjach dotyczących pakietu odpadowego, 
chcemy być liderem, jeśli chodzi o gospodarkę obiegu 
zamkniętego, bo uważamy, że to jest element zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzialnego rozwoju. 
Ale chcemy, aby te wszystkie zobowiązania, które 
mamy ze strony europejskiej, były realne i możliwe, 
bo tylko wtedy będą skuteczne. Nie chodzi o to, żeby 
przyjmować jakieś nierealne cele, a potem ponosić 
konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji.

Bardzo dziękuję za ten głos pana senatora. 
Oczywiście troska o zdrowie jest bardzo istotna i kon-
sument powinien być poinformowany o niebezpie-
czeństwach wynikających czy to ze spożywania żyw-
ności na bazie GMO, czy to innych… Ale mówię: nie 
może być tak, że podejmujemy decyzje… Była taka 
poprawka czy taki głos w komisji, pod wpływem… 
I to poprawka systemowa, pamiętajmy, że mówimy 
o pewnym systemie, który w Polsce mamy.

Co do krajów afrykańskich, to Kenia wprowadziła 
takie rozwiązanie pod karą więzienia. Zobaczmy, że 
niektóre kraje stosują nawet tak drastyczne elemen-
ty… My funkcjonujemy w obszarze Unii Europejskiej, 
mamy zobowiązania wynikające z naszej obecności 
w Unii i chcemy to jak najlepiej realizować, podejmo-

Proszę bardzo, Panie Ministrze…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy pan Mamątow 

złożył poprawkę?)
(Senator Robert Mamątow: Złożyłem.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, Panie 

Marszałku, mogę zapytać?)
Tak?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie chcielibyśmy być 

zaskoczeni, a nie wiemy, jakie poprawki złożył pan 
Mamątow i ewentualnie jakie poprawki złożył pan 
senator Ryszka. Bo to nam…)

(Senator Robert Mamątow: Na posiedzeniu komi-
sji pani się dowie.)

(Głos z sali: Pan senator Ryszka przemówienie…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: A dlaczego nie mają 

się dowiedzieć wszyscy? Co to, jakieś tajne one są?)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję. Do uznania 

pana, Panie Marszałku, czy…)
Przepraszam bardzo, zamknąłem dyskusję. Teraz 

jest czas na wystąpienie pana ministra. Sprawa wróci 
do komisji i będzie jeszcze omawiana.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Bardzo dziękuję za tę dyskusję dotyczącą troski 

o ochronę środowiska, ale też konieczności, głównie 
konieczności implementacji i wdrożenia prawa euro-
pejskiego. Pragnę powiedzieć, że rolą podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Środowiska jest prezentowa-
nie stanowiska rządu, i to mam zaszczyt czynić, co 
do projektu, kształtu ustawy i niech to będzie moim 
odniesieniem się do większości poprawek, które się 
pojawiły. Na pewno dyskusja na posiedzeniu komisji 
przyniesie właściwe rezultaty, jeśli chodzi o skutecz-
ność tego projektu.

Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Tutaj pojawił się 
taki zarzut, że są maksymalne stawki. Szanowni 
Państwo, przypomnę, że to w związku z ustawą o po-
rządku i czystości w gminie nie kto inny jak Trybunał 
Konstytucyjny zobowiązał tych, którzy podejmują 
takie działania legislacyjne, przygotowują ustawy, 
żeby wprowadzać maksymalną opłatę. To się nie 
wzięło z naszej chęci wskazywania jak najwyższych 
opłat. To jest to, co jest wymagane postanowieniem 
Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie jest to 
jakimś punktem odniesienia wynikającym z analiz, 
które przeprowadziliśmy. Tak jak powiedzieliśmy, 
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(podsekretarz stanu S. Mazurek) Przepis art. 66 w dotychczasowym brzmieniu 
ustanawiał odpowiedzialność sprawcy, który wywołał 
fałszywy alarm. Istotą tego czynu jest wprowadzenie 
instytucji albo organu publicznego w błąd. Sprawca 
przedstawia nieprawdziwe informacje w celu wywo-
łania niepotrzebnej czynności.

Uchwalona przez Sejm zmiana art. 66 polega na 
podzieleniu §1 na 2 punkty i dodaniu w pkcie 2 no-
wego czynu zabronionego jako wykroczenie.

Karalne będzie zachowanie polegające na umyśl-
nym blokowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, tele-
fonicznego numeru alarmowego, przez co utrudnione 
będzie prawidłowe funkcjonowanie centrum powia-
damiania ratunkowego. Nowy przepis przewiduje 
sankcję karną w postaci kary aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny do 1 tysiąca 500 zł.

Potrzeba wprowadzenia nowego uregulowania 
wynika z tego, że blokowanie numerów alarmo-
wych jest od lat istotnym problemem. Ocenia się, 
że w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, 
średnio 50% zgłoszeń to zgłoszenia bezzasadne.

W Polsce np. w 2016 r. na 19 milionów 482 tysiące 
287 zgłoszeń przychodzących aż 9 milionów 
84 tysiące 595 stanowiły zgłoszenia fałszywe, zło-
śliwe lub niezasadne, jak wynika z raportu ministra 
spraw wewnętrznych i administracji.

Zagadnienia z zakresu organizacji systemu po-
wiadamiania ratunkowego reguluje ustawa z dnia 
22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ra-
tunkowego.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli minister 
Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta, minister 
Marcin Warchoł z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, pani Maria Skorzyńska. Biuro 
Legislacyjne nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń o cha-
rakterze legislacyjnym. Sejm uchwalił ustawę 
15 września – 431 posłów było za, 1 był przeciw, 3 
wstrzymało się od głosu.

Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji komisja osta-
tecznie wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji 

Ustawodawczej, pana senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

wać inicjatywy w tych kwestiach, ale zawsze z troską 
o obywatela, o zdrowy rozsądek, o to, co jest napraw-
dę skuteczne, a co jest jedynie pewną wizją, która nie 
zawsze się sprawdza.

Dziękuję raz jeszcze za wszystkie głosy. Myślę, 
że posiedzenie komisji będzie najlepszym miejscem 
do tego, byśmy mogli jeszcze te elementy, które tutaj 
się pojawiły, doprecyzować i wyjaśnić.

Bardzo serdecznie dziękuję za tę debatę, Panie 
Marszałku.

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

rze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks wykroczeń.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 583, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 583 A i 583 B.

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

Senator Sprawozdawca  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Panie Ministrze!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, które odbyło się 20 wrze-
śnia, sprawozdanie dotyczące ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks wykroczeń.

Ustawa jest inicjatywą prezydenta. Inspiracją 
była sprawa obywatela, który zgłosił się do Biura 
Interwencyjnej Pomocy Prawnej z zapytaniem, czy 
nie można wyciągnąć konsekwencji wobec osób, któ-
re bezzasadnie dzwonią na nr 112.

Celem przedłożonej Senatowi ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeń jest wprowadzenie do 
kodeksu wykroczeń zmiany polegającej na noweliza-
cji art. 66, znajdującego się w rozdziale IX tej ustawy, 
czyli w grupie wykroczeń skierowanych przeciwko 
instytucjom państwowym, samorządowym i społecz-
nym.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) (Senator Piotr Florek: Tylko?)
Tak.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Myślę, że odpowiedź drugiego pana senatora jest 

zbędna.
Czy są dalsze pytania do panów senatorów spra-

wozdawców? Nie.
Dziękuję obu panom sprawozdawcom.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta, pan Andrzej Dera.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko pre-
zydenta?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Nie, dziękuję.)

Rezygnuje pan. Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu, pan minister Piebiak, 

pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie. Dziękuję, Panie 
Marszałku. Wszystko zostało powiedziane na posie-
dzeniu komisji.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu i do przedstawiciela pana prezydenta 
w związku z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Pociej zgłosił się z pytaniem.
Do którego z panów ministrów ma pan pytanie?
(Senator Aleksander Pociej: Do pana ministra 

Piebiaka.)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze! Podczas dyskusji na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej doszło do dosyć poważnego 
rozdźwięku pomiędzy przedstawicielem pana prezy-
denta a przedstawicielem ministerstwa. Pewne zapisy 
tej ustawy minister reprezentujący resort sprawie-
dliwości określał jako nieostre, niezgodne z pewną 
techniką legislacyjną. 

Czy pan minister mógłby przybliżyć Izbie, na 
czym polegają i skąd się biorą te zastrzeżenia, które 
były wyrażane podczas posiedzenia komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Łukasz Piebiak: Panie Marszałku, mogę 
z miejsca czy…)

Może pan z miejsca. Proszę bardzo.

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 
Komisji Ustawodawczej, która kilka dni temu rozpa-
trzyła przedstawioną ustawę. Pozwolę sobie na pewne 
ograniczenie i nieprzedstawianie uzasadnienia, które 
przedstawił już senator sprawozdawca Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Ograniczę się 
jedynie do omówienia przebiegu obrad i głosowania 
komisji.

Biuro Legislacyjne nie wniosło zastrzeżeń do pro-
jektu. Dyskusja była dosyć burzliwa. Była to dyskusja 
niemal dwugodzinna. Przedstawiciel prezydenta, pan 
minister Dera, odpowiedział na szereg pytań senato-
rów. Zostały zgłoszone 2 poprawki, a także wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, który uzyskał po-
parcie Wysokiej Komisji. 

Komisja Ustawodawcza wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obu pa-
nów senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Proszę bardzo.
Do którego z panów senatorów sprawozdawców 

ma pan pytanie?
(Senator Piotr Florek: Może do jednego i drugie-

go, bo nie byłem na posiedzeniu komisji.)
Panowie, zapraszam.
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Chodziłoby mi o jedną sprawę, o to utrudnienie 

prawidłowego funkcjonowania centrów powiadamia-
nia ratunkowego i karanie karą aresztu, ograniczenia 
wolności, grzywny do 1 tysiąca 500 zł. Zmiana w ko-
deksie wykroczeń jest właściwie bardzo krótka. Jak 
powiedział pan senator sprawozdawca, dotyczy ona 
tylko pktu 2 w art. 66 §1. Jest to właściwie jedno zdanie. 

Ale ja bym się chciał dowiedzieć, jakiego numeru 
alarmowego dotyczy ten zapis. Chodzi o karę za umyśl-
ne blokowanie numeru. Czy mówimy tu o numerze 112, 
czy mówimy również o innych numerach alarmowych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pana pytanie, to 

dotyczy to numeru alarmowego 112.
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Czy nie ma pan obaw co do zawężenia stosowania 
tej ustawy tylko do numeru 112? Czy inne numery są 
też podłączone do centrów powiadamiania ratunko-
wego? Bo to jest bardzo ważna kwestia. Tu musi być 
zablokowane… Tu chodzi o centrum powiadamiania 
ratunkowego, a nie komendę Policji. 

I wreszcie ostatnie pytanie. Czy ta ustawa będzie 
skuteczna ze względu na konieczność udowodnie-
nia, że dana osoba swoim czynem wywołała pewien 
skutek?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje wystąpienie zacznę, jeśli chodzi o pytania 

pana senatora, od małego sprostowania. Centrum 
powiadamiania ratunkowego obejmuje następujące 
numery alarmowe: 112 – jak wiadomo, to jest nu-
mer ogólny; 984 – to jest numer do WOPR; 985 – to 
jest numer alarmowy do GOPR; 986 – to jest Straż 
Miejska. No i są jeszcze takie klasyczne numery alar-
mowe, czyli: 997, 998 i 999. Myślę, że nie muszę 
tutaj tłumaczyć, nasze pokolenie doskonale pamięta, 
czyje są to telefoniczne numery alarmowe. Każdy, 
dzwoniąc pod ten numer, dodzwania się do centrum 
powiadamiania ratunkowego, co jest bardzo istotne, 
w sposób automatyczny.

I teraz przesłanki wykroczenia. Otóż przesłanki 
te, tak jak słusznie pan senator zauważył, są 2. Przede 
wszystkim chodzi o sytuację blokowania numeru 
alarmowego. Blokowanie, tak jak wyjaśnialiśmy na 
posiedzeniu komisji, jest czynnością ciągłą niedoko-
naną. Najczęściej polega to na tym, że ktoś… I taka 
jest niestety praktyka. Tak jak pan senator mówił, 
około 6,5 miliona telefonów miało znamię blokowania 
numeru telefonu. Oczywiście robi się to z różną inten-
sywnością, ale istota polega na tym, że ktoś dzwoni 
do centrum powiadamiania ratunkowego i w mo-
mencie, gdy dyżurny podnosi telefon czy naciska 
guzik… Tak jak ustaliliśmy, zależy to od tego, jak 
jest wyposażona dana jednostka, ale najczęściej są to 
słuchawki. A więc, krótko mówiąc, zgłasza się dyspo-
zytor takiego centrum powiadamiania ratunkowego, 
a druga osoba – ta, która dzwoni – odkłada słuchaw-
kę czy się rozłącza. Krótko mówiąc, nie kontynuuje 
tego połączenia i powtarza to w sposób uporczywy. 
W uzasadnieniu czytaliście państwo o przypadkach 
skrajnych, w których liczba połączeń wynosiła na-
wet kilka tysięcy, a kilkaset połączeń bywało normą 
dzienną. I to jest ta czynność, która utrudnia innym 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Rzeczywiście były pewne zastrzeżenia odnośnie do 
precyzyjności niektórych pojęć ujętych w projekcie 
pana prezydenta. W szczególności chodziło o pojęcie 
blokowania, o to, że jest ono być może niedostatecz-
nie ostre. Ale ostatecznie… Po pierwsze, nie ma ofi-
cjalnego stanowiska rządu, a po drugie, przyjęliśmy 
wyjaśnienia przedstawione przez pana ministra Derę 
i nie podtrzymujemy tych zastrzeżeń.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze dalsze pytania pań i panów sena-

torów?
Pan senator Czerwiński. Proszę.

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

Dera, do pana kieruję to pytanie. Otóż na posiedze-
niu komisji m.in. ja wyrażałem pewne obawy co 
do skuteczności stosowania tej ustawy, bo co do 
celów, idei i potrzeby jej wprowadzenia nie ma się 
co kłócić. Chyba nikt na tej sali nie jest w stanie 
zakwestionować celowości i potrzeby wprowadzenia 
tej ustawy. Chodzi o 2 kwestie. Kwestia pierwsza 
dotyczy przesłanek, które muszą być spełnione, aby 
móc ukarać osobę, która się zachowuje w sposób 
naganny. Jedna z tych przesłanek jest to przesłan-
ka, powiedziałbym, czynnościowa – nie wiem, jak 
ona formalnie się nazywa – czyli chodzi o to, że 
dana osoba coś zrobi. A druga kwestia odnosi się 
do skutku, mianowicie ta osoba tym swoim czynem 
musi utrudnić prawidłowe funkcjonowanie centrum 
powiadamiania ratunkowego. Ja twierdzę, że trudno 
będzie poprzez oskarżyciela, na ogół publicznego, 
udowodnić, że dana osoba utrudniła działanie cen-
trum. Bo w przypadku centrów… system jest tak 
zbudowany, żeby nie można było w sposób łatwy 
zablokować możliwości dodzwonienia się do tych 
centrów. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia dotyczy pewnej niekompletno-
ści. Mówimy tutaj o numerze 112, ale numerów 
alarmowych, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, 
jest bodajże 14. Co prawda będziemy mieli ustawę 
w przypadku numeru 112 i tutaj nie będzie można 
zablokować, ale w przypadku każdego innego nu-
meru, takiego, który znają np. starsi ludzie, wiedzą, 
że na Policję to jest 997, na pogotowie ratunkowe 
to jest 999… Otóż tych numerów, jak rozumiem, ta 
ustawa nie chroni. Chyba, że jest inaczej. I dlatego 
mam pytanie do pana ministra. 
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(sekretarz stanu A. Dera) znajduje się ta osoba, która wydzwania. Jeżeli ktoś 
dzwoni pod taki numer alarmowy i robi to w sposób 
uciążliwy, utrudniający funkcjonowanie centrum po-
wiadamiania ratunkowego, to dyspozytor dokładnie 
wie, kto jest właścicielem tego numeru telefonicz-
nego i z którego miejsca dzwoni. A co do kwestii 
ustalenia sprawcy to musi on zostać ustalony przez 
organy ścigania, bo właścicielem i sprawcą może być 
ktoś zupełnie inny. No, to już muszą ustalić organy 
ścigania. I w ten sposób dochodzi do postawienia 
zarzutów. Dalsza procedura odbywa się już przed 
sądem, który ustala, czy doszło do wykroczenia, czy 
nie. Takie udowodnienie – mówię to, uspokajając pana 
senatora – nie będzie trudne, bo to wszystko będą 
udowadniać przedstawiciele centrum powiadamia-
nia ratunkowego. Wierzcie mi państwo, to będzie 
naprawdę bardzo obiektywne. Zapewniam państwa, 
że ktoś, kto 2 czy 3 razy tam zadzwoni, nie będzie 
kierowany do ukarania, bo trudno będzie udowod-
nić, że to w jakiś znaczny sposób utrudniło pracę. 
Często się zdarza, że jesteśmy tak jakby na granicy 
zasięgu telefonicznego i próbujemy się dodzwonić, 
ale przerywa nam połączenie. Z tego powodu trudno 
kogoś karać.

Na pewno przy zapisie, który tutaj proponujemy… 
To będzie bardzo ważny zapis. Chodzi o to, żeby 
zamknąć pewną kwestię edukacyjną, która jest bar-
dzo istotna w przypadku numeru 112. Jest tu wiele 
pięknych przykładów. Praktycznie nie ma tygodnia, 
żebyśmy w środkach masowego przekazu nie sły-
szeli o tym, że jakaś dziewczynka czy jakiś chłopiec 
uratował, nie wiem, mamę czy babcię, bo potrafił 
zadzwonić pod numer 112. Bodajże w ostatnim ty-
godniu był taki przypadek, że 10-letnia dziewczynka 
instruowana przez dyspozytora centrum powiada-
miania ratunkowego ratowała rodzącą matkę. Takich 
przykładów jest dużo. W Polsacie jest piękny program 
„Na ratunek 112” pokazujący i informujący, jak to 
wszystko wygląda.

Żeby zamknąć wątek edukacyjny, musimy wy-
raźnie stwierdzić, że system wykroczeń mówi dzisiaj 
w ten sposób: jeżeli informujesz o zdarzeniu, które 
nie miało miejsca, jesteś winny wykroczenia, ale je-
żeli utrudniasz komuś dostęp do pomocy – a takie 
przypadki, jak mówił tutaj pan senator, są liczone 
w milionach – to właściwie nic ci się nie dzieje. Żeby 
zamknąć tę sprawę, trzeba dopowiedzieć, że ci, któ-
rzy informują centrum powiadamiania ratunkowego 
o zdarzeniach, które nie miały miejsca, jak również 
ci, którzy robią sobie z tego zabawę… Trudno nawet 
określić, po co oni to robią, po co dzwonią. Nie mó-
wimy tu, żeby sprawa była jasna, o osobach, które 
są chore psychicznie, bo osoba chora psychicznie 
nie ponosi odpowiedzialności karnej. Żeby nie było 
wątpliwości, jeszcze raz podkreślam, że nie mówimy 
o tego typu przypadkach. Mówimy o osobach, które 

osobom połączenie się. Oczywiście są różne centra, 
co też już wyjaśnialiśmy. Centra w dużych miastach 
mają wiele stanowisk, więc większego problemu tam 
nie ma. Problem dotyczy małych miejscowości, gdzie 
tych stanowisk jest niewiele. Czasem jest 1 dyżurny 
i się do niego po prostu dzwoni. Jest tak z uwagi na 
liczbę zgłoszeń w tych miejscowościach. I system 
jest tak skonstruowany, że jeżeli ktoś w ten sposób 
dzwoni, to nie da się go zablokować. Problem polega 
na tym, że w sposób automatyczny przekierowuje się 
wtedy to połączenie do najbliższego wolnego numeru 
112, do innego powiatu. No i tu się już zaczynają 
problemy, bo chociażby ustalenie miejsca i innych 
rzeczy zaczyna być kłopotem, a co ważniejsze – i to 
też trzeba wiedzieć – to przełączenie następuje po 
60 sekundach. Trwa to 60–90 sekund, no a wszyscy 
wiemy, że w przypadku numeru 112 to czas decyduje 
o tym, czy ktoś zostanie uratowany, czy nie. A druga 
przesłanka to utrudnianie.

I tu chcę państwa uspokoić, bo organem, który 
będzie to zgłaszał do organów ścigania, jest samo 
centrum powiadamiania ratunkowego. To ono bę-
dzie określało, czy tego typu… Powiem nawet, dla-
czego tak to będzie wyglądało. Uprawnioną do tego 
instytucją będzie wyłącznie centrum powiadamia-
nia ratunkowego, bo ono musi samo określić, czy 
liczba tych bezzasadnych połączeń, prób połącze-
nia się i odkładania słuchawki, dezorganizuje pracę 
centrum. W przypadkach nagminnych, uciążliwych 
będą kierowane takie wnioski. I powiem państwu, że 
dotychczasowa praktyka była taka, że sprawcy byli 
wprawdzie kierowani do organów ścigania, tylko że 
problem polegał na tym, że za ten sam czyn skazywa-
no z różnych paragrafów, w tym z paragrafów kodek-
su karnego. No, wtedy trzeba było udowodnić, że ktoś 
nie mógł się dodzwonić i narażono w ten sposób jego 
życie. Próbowano też podciągnąć to pod odpowiedni 
artykuł kodeksu wykroczeń, szukając takich rozwią-
zań, żeby jednak ukrócić tego typu praktyki. Sami 
ratownicy zgłaszali na spotkaniu z panem prezyden-
tem, które odbyło wiosną tego roku, że to jest bardzo 
poważny problem, i prosili, żeby coś z tym zrobić. Ich 
obciążenie pracą jest jednak bardzo duże. Każda ich 
decyzja jest bardzo ważna, bo może uratować życie, 
a wszystkie te rozmowy są nagrywane. Dzisiaj ten 
system jest tak skonstruowany, że każdy, kto dzwoni 
pod numer alarmowy, jest identyfikowany, a więc 
dyspozytor doskonale wie, z kim rozmawia. To jest 
potrzebne chociażby do tego, żeby wysłać karetkę po-
gotowia, straż pożarną czy inne służby. Jest imię, jest 
nazwisko, jest lokalizacja. To jest bardzo ważne, bo 
często jest tak, że ktoś dzwoni z przenośnego aparatu 
i podana jest najbliższa stacja przekaźnikowa. I w tym 
momencie ten dyżurny już wie, w którym miejscu 
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(sekretarz stanu A. Dera) I teraz drugie pytanie. Jeżeli obywatele dzwonią 
na policję, na numer 997, to czy ten telefon odbiera 
pracownik centrum powiadamiania ratunkowego, czy 
pracownik Policji?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Żeby tu nie było też najmniejszych wątpliwości… 

O tym mówi ustawa. Wymienia się tam właśnie te 
numery alarmowe, które wchodzą w skład centrum 
powiadamiania ratunkowego. I mamy alternatywę. 
Możemy albo dzwonić pod numer 112, który tam, 
gdzie… Bo jeszcze nie wszędzie w Polsce takie cen-
tra istnieją, żeby sprawa była jasna. W tych miej-
scowościach, gdzie istnieją, kiedy zadzwoni się pod 
numer alarmowy, dyżurny centrum powiadamiania 
ratunkowego odbiera telefon, wypytuje i kieruje da-
lej. Jeżeli ktoś mówi, że jest świadkiem, nie wiem, 
wypadku samochodowego, to dyżurny informuje od 
razu straż pożarną i policję; nie trzeba się kilka razy 
dodzwaniać. Taka była idea. Dyżurny dzwoni po straż 
pożarną, bo musi zabezpieczyć, po policję, która musi 
zabezpieczyć, i po pogotowie, które musi przyjechać, 
jeżeli się dowiedział, że jest ktoś poszkodowany. Tak 
ten system działa. A jeżeli centrum nie ma, to da-
lej funkcjonują numery alarmowe straży, policji itd. 
W tym wypadku również jest identyfikacja, ale wtedy 
kierującym będzie… To znaczy mamy tutaj przepis, 
który mówi o tym, że centrum powiadamiania ra-
tunkowego… On będzie dotyczył tylko tych sytuacji, 
w których jest wybrany właśnie numer 112 i jest funk-
cjonujące centrum powiadamiania ratunkowego. Ten 
zapis, który myśmy tu przedstawili, nie dotyczy już 
bezpośrednio policji, straży i pogotowia tam, gdzie 
tego centrum nie ma. Ale istota tego systemu polega 
na tym, że centrum powiadamiania ratunkowego ma 
być w całej Polsce. Taka jest istota tych zmian. Ja 
nie wiem… Nie ma tutaj przedstawiciela MSWiA, 
a mógłby powiedzieć, w jakim procencie powiatów 
w całej Polsce funkcjonują dzisiaj te centra, bo ja tej 
informacji nie mam. Ale zdecydowana większość 
powiatów ma już takie centra powiadamiania ratun-
kowego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani marszałek Pańczyk-Pozdziej. 

Proszę bardzo.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Ja tylko chciałabym o coś dopytać, Panie Ministrze, 

bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, chociaż pan 

bawią się świadomie, celowo, z pobudek, które trud-
no sobie wyobrazić. Gdy przyjmiemy tę ustawę, to 
każdy edukator w szkole, wśród dzieci będzie mógł 
powiedzieć: numer 112 ratuje życie i nie wolno ci 
dzwonić tam bez potrzeby, nie wolno ci bawić się, 
dzwoniąc pod ten numer, a także fałszywie infor-
mować o zdarzeniach, które nie miały miejsca. To 
domknie całą sprawę.

Naszym zdaniem, zdaniem pana prezydenta, te na-
prawdę fatalne dane statystyczne powinny się zmniej-
szyć, bo to, co jeszcze… Dopowiem jedno słowo. 
Z roku na rok problem narasta. To nie jest tak, że był 
jakiś jednorazowy wysyp tego typu telefonów. Jak 
się patrzy na statystyki z ostatnich lat, to widać, że 
co roku jest tego o jakieś parę procent czy ułamek 
procenta więcej. Czyli problem narasta. On się nie 
zmniejsza, tylko narasta.

Dlatego z jednej strony jest potrzebna jasna dy-
rektywa w kodeksie wykroczeń mówiąca „tego robić 
nie wolno”, a z drugiej strony niezbędne są bardzo 
konkretne działania, podejmowane też przez mini-
sterstwo edukacji i Ministerstwo Zdrowia, wskazu-
jące, że numer 112 ratuje życie i że nie dzwoni się 
tam bez potrzeby, tylko wówczas, gdy rzeczywiście 
coś się dzieje.

Tu może wchodzić w grę nawet subiektywne od-
czucie, bo dzwoniący nie musi się na znać na cho-
robach czy objawach. Jeżeli uzna, że dzieje się coś 
niebezpiecznego, choć obiektywnie to nie będzie 
prawda… Nikt oczywiście nie będzie wtedy karany, 
bo były subiektywne przesłanki do tego, żeby za-
dzwonić pod ten numer i żądać pomocy. Ale osoby, 
które dzwonią i np. zamawiają pizzę czy taksówkę, 
na pewno będzie się inaczej traktowało.

Jest to projekt ustawy bardzo krótki, bardzo pro-
sty i bardzo dzisiaj potrzebny w polskim systemie 
powiadamiania ratunkowego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Ja chciałbym coś uściślić. Podczas 

prac komisji senatorowie zostali poinformowani, że 
numer 112 to jest jedyny numer, który będzie chronio-
ny. Poszerzamy tu ochronę prawną, dlatego też padły 
propozycje, by rozszerzyć tę ochronę na wszystkie 
numery znajdujące się w systemie powiadamiania 
ratunkowego. 

I teraz mam pytanie. Czy te numery w centrum 
powiadamiania są tożsame z numerami systemu po-
wiadamiania ratunkowego?
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(senator M. Pańczyk-Pozdziej) naną blokady centrum. Wtedy mamy tylko przepis 
powiązany… To będzie łatwo udowodnić, bo jeśli 
dany człowiek dzwonił 100 razy, to znaczy, że na 
pewno nie chodziło mu o jakiś wypadek, tylko cho-
dziło mu właśnie o zabawę. Proszę zauważyć, że wte-
dy chronimy wszystkie numery alarmowe, wszyst-
kie, dokładnie wszystkie, te 14 numerów, w każdym 
przypadku, jeśli jest to nadużywane. A tak będziemy 
musieli udowadniać w pewnym sensie skutek – może 
nie tyle… no tak, właściwie skutek blokady numeru. 
I ponadto, przynajmniej na razie, w obecnym stanie, 
nie wszystkie z tych numerów będą chronione. O to 
nam właśnie chodziło.

Panie Ministrze, czy jest jasne, dlaczego chcemy 
wprowadzić tę poprawkę?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Oczywiście, Panie Senatorze. Istota tego zapisu 

polega na tym, że… My mówimy o pewnym skutku 
społecznym, który już występuje. To właśnie centra 
powiadomienia ratunkowego alarmowały i informo-
wały również pana prezydenta o tym, że dla nich 
to jest poważny problem. Bo jak popatrzy się sta-
tystycznie, to widać, że 1/3 wszystkich połączeń to 
połączenia blokujące. Mówię: statystycznie. Bo oczy-
wiście w różnych miejscach to różnie wygląda. Jak 
ktoś zadzwoni 1000 razy, to dane miejsce jest w tym 
momencie blokowane. Ale istotą była właśnie reakcja 
na to, chodzi o to, żeby czegoś takiego nie robić. I isto-
tą zmian, które myśmy zaproponowali ładnych kilka 
lat temu, było wprowadzenie uniwersalnego numeru 
alarmowego w całej Europie. Żeby Polacy będący we 
Francji czy Francuzi będący w Polsce, gdy coś się 
dzieje, mogli zadzwonić pod ten numer 112, wiedząc, 
że dzwonią pod numer alarmowy. I taka jest istota. 
A skoro państwo mówiliście, że teoretycznie można 
by zrobić tak, że każdy numer alarmowy… To jest 
teraz pytanie. Tych numerów alarmowych jest wbrew 
pozorom bardzo dużo. I pytanie pierwsze… Ktoś so-
bie napisze, że jakiś numer jest numerem alarmowym, 
ale nie ma żadnej podstawy legislacyjnej, ustawo-
dawczej, taki numer nie jest nigdzie wymieniony. 
Numery alarmowe mogą mieć różne instytucje, różne 
stowarzyszenia, i mogą to robić całkiem szlachet-
nie, tak? Ale my mówimy o uruchamianiu instytucji 
państwowych, które służą obywatelom w ratowaniu 
życia. I zgodnie z art. 11… W ustawie o systemie 
powiadamiania ratunkowego mówi się, że centra po-
wiadamiania ratunkowego tworzą jednolity system 
obsługi zgłoszeń, w skład którego wchodzą – jakby 
z ustawy – numery 112, 997, 998, 999. I mogą również 
być obsługiwane te numery, o których przed chwi-
leczką mówiłem. Czyli tam, gdzie powstaje numer 

to tłumaczył. Powiedzmy, że ktoś w dobrej wierze 
dzwoni pod numer 112, bo np. zobaczył na ulicy le-
żącego człowieka i myśli, że coś mu się stało, a potem 
się okazuje, że ten człowiek jest pijany. Rozumiem, że 
on nie będzie za to odpowiadał, bo po prostu wykonał 
swój obywatelski obowiązek, tak?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Andrzej Dera:
Dokładnie tak, Pani Senator.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Dziękuję bar-

dzo.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Pana odpowiedź mnie trochę zaniepokoiła, bo my-
śmy już o tym mówili na posiedzeniu komisji, a teraz 
zaczynamy wracać do tego samego tematu. Numer 
112 – jasne. Centrum powiadamiania ratunkowego, 
3 czy 4 wymienione przez pana numery ratunkowe, 
997, 998, 999 i kilka innych, ale nie wszystkie, nie 
wszystkie, bo jest aż 14 numerów…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: No tak. Ja mówię o tych, które są 
w systemie. Ustawa o tym mówi…)

Właśnie, właśnie. One są w ustawie, są w sys-
temie, ale faktycznie jeszcze przez jakiś czas będą 
podłączone nie do centrum, tylko do policji, dyspo-
zytora pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Czyli 
te podłączone do centrum numery będą chronione tą 
ustawą?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: Tak.)

Proszę zobaczyć, że te niepodłączone do centrum 
nie będą chronione. Dlaczego? No, dzwonienie na 
te numery nie powoduje zablokowania centrum, bo 
my nie dodzwaniamy się wtedy do centrum. Część 
numerów jest jeszcze dość specyficznych, ale… No, 
może chociaż 1 raz ograniczyć takiego gościa, który 
w ten sposób się zachowuje? To bardzo ważne, tu się 
zgadzam z panem ministrem. Chodzi np. o specjalne 
pogotowie dotyczące dzieci uprowadzonych itd., które 
na razie na pewno nie są podłączone do centrum, 
będą podłączane w ostatniej kolejności. Te numery 
na razie nie są w centrum i jeszcze długo nie będą. 
I pewnie przez długi okres nie będą chronione. I o to 
nam chodziło, o to, żeby wyłączyć przesłankę doko-
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(sekretarz stanu A. Dera) będziecie głosować, absolutnie. Jedynie pan senator 
Czerwiński wie, o co chodzi, ale nie dostał odpo-
wiedzi na swoje pytania, jak to funkcjonuje. Tak się 
złożyło, że akurat brałem czynny udział w tworzeniu 
tego systemu, dlatego mnie jest zdecydowanie łatwiej 
i mogę w paru słowach to wszystko wyjaśnić. 9 lutego 
2012 r. powstało pierwsze centrum powiadamiania 
ratunkowego, jeszcze przed wejściem w życie ustawy 
o systemie powiadamiania ratunkowego. I w Polsce 
powstały wojewódzkie centra powiadamiania ratun-
kowego. Jest ich, Panie Ministrze, przepraszam, 17, 
dlatego że w Radomiu jest dodatkowe, w wojewódz-
twie mazowieckim jest dodatkowe centrum powia-
dania ratunkowego. Może będą jeszcze… Nie wiem, 
jak to wygląda, jeżeli chodzi o te województwa, gdzie 
jest siedziba marszałka i wojewody oddzielnie. To już 
jest, to działa. Te centra powstały – zaraz powiem, 
jak one funkcjonują – a problemem jest oczywiście 
to, że dużo osób dzwoni, a te telefony są niezasadne. 
Reasumując, ja będę za tą ustawą, którą pan prezydent 
zgłosił, i słusznie, ale wyjaśnię, że to dotyczy tylko 
i wyłącznie numeru 112, a nie pozostałych numerów. 
A dlaczego, to zaraz państwu powiem.

To, że to jest niezasadne, to wiemy. To się nie 
zmienia, mniej więcej jest tyle samo. Z grubsza to 
wygląda w ten sposób, jak pan minister powiedział, że 
50% to telefony niezasadne, dwadzieścia parę procent 
to telefony, które przed odebraniem się rozłączają, 
czyli w sumie gdzieś około 25–30% to są telefony, 
które są zasadne. Centra powiadamiania ratunko-
wego zatrudniają operatorów, a nie dyspozytorów, 
a służby – dyspozytorów. W centrach powiadamiania 
ratunkowego są operatorzy. W centrum powiadamia-
nia ratunkowego w Polsce średni czas oczekiwania 
jest nie dłuższy niż 10 sekund. W moim centrum 
było 8 – nie wiem, jak to teraz wygląda. Czyli nie 
więcej niż 10 sekund czekamy na połączenie. Mogę 
państwu powiedzieć, że średnio do centrum powia-
damiania ratunkowego rozmowa wpływa co 20 se-
kund. Tak? Ci operatorzy, którzy tam działają… Te 
rozmowy są nagrywane, o czym państwo nieraz sły-
szycie w telewizji i o czym pan minister powiedział. 
One są wszystkie nagrywane. No i oczywiście trzeba 
odpowiednio przyjąć zgłoszenie. Centra nie są do 
końca jeszcze… Model docelowy jeszcze do końca 
nie funkcjonuje. Wszyscy mówimy o numerze 112 
i musimy mówić dużo, co to jest ten numer, po co jest 
itd. Trzeba edukować, i to jest zadanie nas wszystkich. 
112 to jest numer europejski i dlatego chcemy, żeby 
go pamiętać. Jak nie pamiętamy innych numerów, 
to dzwonimy na numer 112. Póki co w Polsce funk-
cjonują również inne numery alarmowe, szczególnie 
mówimy o numerach 997, 998 i 999. One funkcjonują, 
one są odbierane. Docelowo będzie to wyglądało tak, 
że te numery będą w przyszłości przekierowane na 
numer 112. Chodzi o to, żebyśmy mogli korzystać 

112, z automatu obsługuje on wszystkie te numery 
alarmowe policji, straży i pogotowia. Bo to jest istota 
wprowadzenia tego numeru. Ja dlatego uważam, że 
nie należy tu już rozpatrywać być może pojedyn-
czych miejsc w Polsce, gdzie jeszcze tego systemu nie 
wprowadzono. Bo mogę państwa zapewnić – bo my, 
jako Polska, jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia 
numeru alarmowego 112 – że jeżeli dzisiaj jeszcze nie 
we wszystkich powiatach są centra powiadamiania 
ratunkowego, to na pewno w najbliższej przyszłości 
będą wszędzie. I wtedy w ogóle nie będziemy mówi-
li o innych numerach alarmowych. My musimy się 
starać utrwalić w społeczeństwie jedną informację, 
która powoli dociera do bardzo wielu ludzi: numerem 
alarmowym – żeby nie pamiętać kilku – jest numer 
112. I to właśnie da nam pełną gwarancję, że kto-
kolwiek z nas, będąc za granicą czy będąc w Polsce, 
będąc obywatelem Polski czy będąc cudzoziemcem, 
dzwoniąc pod 112, rzeczywiście uzyska pomoc.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela prezydenta.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera: No to ja jestem właśnie.)

A, to już było. Nie ma więcej pytań?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Panie Marszałku, nie wiem, czy są 
jeszcze pytania.)

Czy są jeszcze pytania?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Nie ma.)
Nie ma już pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Andrzej Dera: Dziękuję bardzo.) (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
14.34. Tak patrzę na czas… Zabieram głos dlatego, 

że nie uczestniczyłem… Jestem członkiem komisji, 
które tę ustawę rozpatrywały, ale podczas tych wy-
powiedzi, które słyszałem, padło wiele zdań niepraw-
dziwych. Po tych wypowiedziach, po tych pytaniach 
jestem przekonany, że nikt z państwa nie wie, za czym 
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(senator P. Florek) tak, jak to zapisano. Ale okej, jest to pewien straszak, 
żeby nikt bez potrzeby tam nie dzwonił, czyli znak: 
możesz zostać ukarany, musisz o tym wiedzieć. Tylko 
trzeba o tym mówić, żeby tu sprawa była jasna. No 
i wtedy podlega się tej karze. I słusznie!

Uważam więc, że sam zagłosuję za tą ustawą. 
Z tym że wiem, za czym będę głosował. Otóż będę 
głosował za tym, że ta ustawa dotyczy tylko i wy-
łącznie numeru 112. Bo jeżeli państwo zadzwoni-
cie… Zapisane jest przecież: „utrudniając prawidłowe 
funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowe-
go”. Czyli jak państwo zadzwonicie pod numer 999, 
997 czy 998 i odbiorą to w straży pożarnej czy na 
policji, to będzie inaczej, bo nie będzie to centrum 
powiadamiania ratunkowego. Wtedy też będzie to 
utrudnianie, oczywiście, ale nie w odniesieniu do 
centrum. Chociaż, nawiasem mówiąc, jeżeli chodzi 
o numer 112, o przekazywane rozmów, to połączeń 
przekazywanych do pogotowia ratunkowego i policji 
jest mniej więcej tyle samo, a najmniej przekierowu-
je się ich do straży pożarnej, do Państwowej Straży 
Pożarnej – jest to niecały 1%. Tych wszystkich roz-
mów przekierowywanych do straży jest mniej więcej 
0,9–0,8%, tak było w statystykach. Nie wiem, może 
w ostatnim czasie coś się zmieniło. W każdym razie 
w związku z powyższym, jeżeli będziemy dzwonić 
pod numer alarmowy i odbierze dyspozytor tych 
służb, to nie będzie możliwości karania nas za to. 
Będzie taka możliwość w przyszłości, jeżeli te nume-
ry będą numerami podkładowymi, tzn. jak wybiorę 
999, to dodzwonię się na numer 112. Ja nie będę o tym 
wiedział, bo wykręcę 999, ale dodzwonię się na nu-
mer 112. I wtedy oczywiście, zgodnie z tą ustawą, to 
rozwiązanie będzie funkcjonowało, ale nie dzisiaj, bo 
dzisiaj tak jeszcze nie jest.

Myślę, że ważną sprawą jest też, skoro już o tym 
dyskutujemy, edukacja, tj. to, żebyśmy wszyscy 
edukowali się nawzajem i żeby jak najwięcej mówić 
o tym europejskim numerze alarmowym, bo on rze-
czywiście ułatwia życie. Ten numer 112 był ustano-
wiony właśnie po to, żeby nie dzwonić, tak jak pan 
minister mówił: dodzwonię się… Np. jestem na gra-
nicy powiatów i dodzwonię się, jak to kiedyś było, do 
jednego powiatu albo do drugiego powiatu, a nie mam 
lokalizacji, nie mam też obsługi w językach obcych… 
A tu, w centrum, wszystko mam. Po to właśnie budo-
waliśmy centrum powiadamiania ratunkowego, żeby 
można było tę lokalizację ustalić. Są 2 monitory… 
Może państwo byliście kiedyś w centrum albo zoba-
czycie, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. W każdym 
razie tam mamy niejako z góry ustalaną lokaliza-
cję, również w przypadku numerów stacjonarnych, 
i wiemy, kto dzwoni. A więc ten argument, który był 
kiedyś używany, że ja przecież najlepiej wiem, gdzie 
w moim miasteczku jest ulica taka i taka, a w związku 
z tym dobrze by było, gdyby to było rozproszone… 

z tych numerów, ale będziemy się dodzwaniać na 
numer 112. Póki co jeszcze tak nie jest.

Teraz w centrach powiadamiania ratunkowego one 
są zintegrowane, więc nieraz jest taka sytuacja, że 
np. oprócz operatorów numeru 112 są dyspozytorzy 
systemu ratownictwa medycznego 999 – przypadek 
poznański. Są dyspozytorzy policji albo straży pożar-
nej, albo ich nie ma. Może być centrum, które odbiera 
tylko numer 112. Docelowo ma to polegać na tym, że 
te centra będą funkcjonować w systemie zinforma-
tyzowanym, gdzie są tzw. formatki. Chodzi o to, że 
jak zadzwonię na numer 112, to będzie identyfiko-
wane, tak jak pan minister powiedział, kto dzwoni, 
z jakiego miejsca dzwoni. Dlatego jest ta zmiana, 
żeby łatwiej można było, nawet jak ktoś zapomni 
powiedzieć, gdzie jest, to miejsce zidentyfikować. Jak 
ktoś zadzwoni na numer 112, to jest identyfikowany. 
I teraz jest kwestia przyjęcia w zależności od tego, do 
jakiej służb dzwonimy. Może być wypadek drogowy, 
może być potrzebna straż pożarna, policja i w tym 
systemie informatycznym zostaje to przekazane do 
odpowiednich służb, żeby one podejmowały działa-
nia. W związku z tym tam, gdzie nie są zintegrowane 
stanowiska… A przypominam, że w Polsce jest tylko 
17 centrów. Nie jest tak, jak była tutaj mowa, że są 
różne, małe i większe. Mniejszych nie ma, te centra są 
zorganizowane tylko w miastach wojewódzkich. I te-
raz jak dzwonimy na numer 112 i jak się dodzwonimy 
do takiego centrum, to jest odbierany numer 112.

I teraz zacytuję… Ta zmiana ustawy jest taka, że 
art. 66 §1 był, tylko obejmował pkt 1, a teraz dopi-
sywany jest pkt 2: „Kto umyślnie, bez uzasadnionej 
przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, 
utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum 
powiadamiania ratunkowego”… Pan Czerwiński 
stwierdził, że trudno zablokować ten numer, bo rze-
czywiście co 10 sekund albo co kilkanaście… i jest 
kilkudziesięciu operatorów, którzy odbierają połą-
czenia na ten numer telefonu. No, na pewno trudno 
jest to zablokować, ale fakt jest faktem, że coś ta-
kiego przeszkadza. I tych rozmów jest za dużo. Ale 
w Europie jest podobnie, nie jesteśmy pod tym wzglę-
dem wyjątkiem, jeżeli chodzi o to dzwonienie. Warto 
jednak coś z tym zrobić. Ja oczywiście uważam, że 
łatwiej byłoby to zrobić w sposób, jaki w tej chwili jest 
praktykowany, tj. że jak ktoś tam nagminnie dzwo-
ni, to zawiadamia się policję, policja przeprowadza 
rozmowę, a najlepiej gdyby ukarała mandatem, bo 
nie daj Boże to jakieś dziecko… Bo kodeks wykro-
czeń działa powyżej szesnastego roku życia… Ale 
jeśli jakaś taka osoba będzie tam nagminne dzwonić 
i rodzicie będą musieli ponosić koszty z tego tytułu 
itd… W związku z tym na pewno prościej by było 
ukarać ją tylko jakimś mandatem, a nie od razu karać 
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(senator P. Florek) bo zadzwoni, a nie wiadomo, czy karetka powinna 
przyjechać po tę osobę, czy nie. To nie jest problem. 
Problemem jest to, że są ludzie, którzy nagminnie 
dzwonią, bo nie mają co robić wieczorem. Siadają 
przy telefonie i dzwonią 50 razy do centrum, aż ten 
operator – mówię o operatorze, bo w centrach są 
operatorzy, a nie dyspozytorzy – już w końcu nie 
wytrzyma, jak będzie na dyżurze i odbierze 50–60 
razy, a potem się okaże, że jedna z tych rozmów była 
zasadna. Ona zostanie nagrana i potem będzie wielki 
problem, że operator nie podjął działań.

W związku z tym jak najbardziej jestem za tym… 
Może to jest aż zbyt drastyczne, bo ja bym poszedł na 
to, żeby może na początku policja karała mandatem, 
ale jest to pewien straszak, znaczny. Myślę, że takie 
przypadki karania w ciągu roku to na palcach jednej 
ręki będzie można policzyć, bo osoby, które będą tam 
dzwonić, już się zorientują, że nie mogą dzwonić, i że 
tych przypadków nie będzie dużo, ale może dzięki 
temu będzie u nas tych rozmów niezasadnych, bez-
zasadnych zdecydowanie mniej. Dziękuję.

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

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Występuję po wystąpieniu pan senatora Florka, 

który jako były wojewoda wykazał się bardzo dużą 
wiedzą, wprowadzając nas w to, co już działa, i w to, 
co będzie działało. Występuję też po pytaniach, które 
wyrażały wątpliwości, zadawanych przez senatora 
Czerwińskiego ministrowi Derze.

Obu panów zapewniam, Panie Senatorze Florek, 
że na posiedzeniu komisji była dyskusja na ten te-
mat. No, senator Mikołajczyk się spieszył, co jest 
zrozumiałe, i nie przekazał timbre tej dyskusji, ale 
właśnie na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji była dyskusja m.in. nad sfor-
mułowaniem właściwym, precyzyjnym i pełnym tejże 
słusznej inicjatywy prezydenckiej. Była dyskusja, 
Panie Senatorze Florek.

W gruncie rzeczy doprowadziła ona – za chwi-
lę o tym powiem – do złożenia m.in. przeze mnie 
poprawki, ale sygnalizowanej też przez marszałka 
Seweryńskiego.

Zaczęła się ta dyskusja od tego, że niektórzy sena-
torowie uważali, że sformułowanie, które jest w środ-
ku tekstu – „utrudniając prawidłowe funkcjonowa-
nie” – w gruncie rzeczy osłabia słuszną inicjatywę 
prezydencką, ponieważ wymusza na sądzie, który 
prowadzić będzie to postępowanie, udowodnienie, że 

No dobrze, ale co robić w wypadku katastrofy, gdy 
trzeba wysłać 20 karetek pogotowia? Teraz centrum 
powiadamiania ratunkowego zrobi to szybko i spraw-
nie. Kiedyś to dzwoniło się do sąsiedniego powiatu 
i pytało: słuchajcie, macie wolną karetkę pogotowia? 
Tak było. I ja pamiętam te osoby, które broniły się, 
żeby reformy nie robić. Ale to było właśnie przyczyną 
tych zmian, które zostały wprowadzone. Dzisiaj to 
wygląda inaczej. Jeżeli obcokrajowiec, który nie zna 
języka polskiego, zadzwoni do centrum, to nie ma 
problemu, bo tam w centrum jest możliwa obsługa 
w wielu językach. A jeżeli nawet nie w tym, o który 
chodzi, to jest osoba, z którą można się skontaktować 
w języku, którego centrum nie obsługuje. A więc jest 
to bardzo ważne przedsięwzięcie. Tylko chodzi o to, 
żebyśmy jasno wiedzieli, za czym głosujemy. Czyli 
głosujemy za tym, żeby rzeczywiście nie nadużywać 
numeru 112, bo jeżeli ktoś zadzwoni pod numer 112… 
On go nie zablokuje, nie ma takiej możliwości.

Pan minister mówił jeszcze o tym, że do innego 
powiatu… Nie. Centra działają w ten sposób, że jeżeli 
– na przykładzie naszego województwa wielkopol-
skiego, Panie Ministrze – ktoś będzie dzwonił do 
województwa wielkopolskiego… Mamy tę nawałnicę, 
która była niedawno, są wichury itd. No i nie możemy 
się dodzwonić. Wtedy automatycznie te rozmowy są 
przekierowywane do innego centrum powiadamiania 
ratunkowego. Tam działa to samo, tylko nie w naszym 
województwie. Kiedyś, za moich czasów, wojewódz-
two pomorskie miało np. z Wielkopolską, a dzisiaj 
do każdego innego można… Więc są też pewne za-
bezpieczenia, żeby właśnie w takich sytuacjach ten 
telefon i tak został odebrany.

Jeszcze raz, reasumując, powiem, że rzeczywiście 
odbywa się to w tej chwili bardzo sprawnie. Średni 
czas oczekiwania w Polsce to około 10 sekund, więc 
to wszystko dobrze funkcjonuje. System nie jest 
jeszcze ukończony, wymaga dokończenia. Czyli to, 
co mówimy, żeby te systemy wspomagania dowo-
dzenia… Już nie będę dalej rozwijał tego, na czym 
polega system wspomagania straży, policji. Właśnie 
chodzi o to, żeby po przekazaniu informacji wszystkie 
służby, a nieraz i policja, i straż pożarna, i pogotowie 
muszą wyjechać… Żeby to wszystko było przeka-
zywane w czasie rzeczywistym, żeby można było 
podjąć działania. Ten docelowy model funkcjonowa-
nia jeszcze jest przed nami. Robimy to etapowo, po-
szczególnymi krokami, bo to nie było łatwe zadanie. 
Było to naprawdę trudne zadanie i przedsięwzięcie, 
ale zrobiliśmy to dobrze, funkcjonuje to coraz lepiej.

A że są osoby, które blokują te numery, przeszka-
dzają… Tu nie chodzi o to, że ktoś zadzwoni raz czy 
drugi raz, czy przekaże tę fałszywą informację, czy 
to, o czym pani senator mówiła, że ma wątpliwości, 
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(senator J. Rulewski) wszechnej dostępności telefonu i której kiedyś nie było. 
Ten stary zapis… Wtedy nie wszyscy mieli telefony, 
nie każdy mógł, nawet w sposób niezidentyfikowany, 
korzystać z sieci etc. Mówię na skróty bardzo. 

Nawiązując do tego stwierdzenia z pierwszego 
fragmentu, proponuję zapis: w szczególności zakłóca 
połączenia z telefonicznymi numerami alarmowymi.

I tutaj nawiążę do pytań, które zresztą obaj pa-
nowie, niejako na jednej linii, zadawali. Czy chodzi 
o jeden telefon w centrum, jeden telefon alarmowy… 
Nazwa tego centrum może ulec zmianie, a więc nie 
chciałbym tutaj… Istotą nie jest to, że ktoś dzwoni 
do centrum, tylko to, że dzwoni na numer alarmo-
wy. On nie ma pojęcia, gdzie to centrum się mieści. 
Ważne, że jest to telefon alarmowy, i to nie jeden 
telefon – zgadzam się z tym – tylko kilka telefonów. 
Dziś mówimy już o 4 numerach, także o numerze 
112, ale niewykluczone, że pojawi się inny numer 
alarmowy. Moim marzeniem było np. to, żeby był 
numer telefonu, na który można zadzwonić, gdy na-
stępuje masowy atak hakerski na sieć internetową 
w Polsce, lub, co miało miejsce w okresie nawałnicy, 
jakiś numer do powiadamiania antykryzysowego, co, 
jak usłyszałem od pana senatora, być może zostanie 
rozwinięte. Dlatego nie zamykajmy się w tej formu-
le, że to musi być takie centrum, jakie jest, i że to 
musi mieć wyjątkowo ratunkowy charakter… Może 
być o innym charakterze… Stąd ta formuła bardziej 
ogólna, w której wszystko się mieści, w szczególno-
ści zakłóca połączenia z telefonicznymi numerami 
alarmowymi. Dziękuję, Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Są poprawki. Dobrze.
Czy przedstawiciel rządu lub prezydenta chce 

ustosunkować się do przedstawionych wniosków? 
Nie.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-

* Przemówienie złożone do protokołu - w załączeniu.

to było owo utrudnianie prawidłowego funkcjonowa-
nia. No, padło pytanie, czy jeśli ktoś, załóżmy, 10 razy 
zadzwoni, ale w tym czasie nie będzie żadnych sy-
tuacji poważnych… To nie utrudni prawidłowego 
funkcjonowania tego centrum. Nie mówię już o tym, 
że to może wpłynąć na wysokość kary, a mianowicie 
spowodować brak tej kary, no bo skoro ten czyn nie 
utrudnił funkcjonowania, mała była szkodliwość tego 
czynu… Pan senator Florek mówił o tym, żeby takie 
zachowania ewentualnie mandatami karać. Część 
senatorów uznała, że to jest, powiedzmy, przegrana 
sprawa, skoro to sądowi nakazuje się udowodnienie 
tego faktu.

Drugie słowo, co do którego… Tu jest wyraz „blo-
kuje”. No, jak blokuje, to znaczy, że całkowicie unie-
możliwia. Już nie mówię o tym, że to jest trochę nie po 
polsku – blokuje telefoniczny numer telefonu. Chyba 
raczej „blokuje połączenie” – tak byłoby po polsku – 
a nie „numer” i nie „telefon”. W języku potocznym 
mówi się „wykonałem telefon”, mając na myśli wy-
konanie połączenia. Blokować telefon można poprzez 
naciśnięcie na te widełki, to jest blokowanie telefonu. 
Ale już pomijam te drobiazgi. Słowa „blokuje” nie 
bronił przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych, 
który dowodził – pan senator Florek jeszcze bardziej 
tego dowodził – że nie można zablokować numerów 
telefonów alarmowych ze względu na ich liczbę oraz 
na warunki, na jakich pracują te centra. Nawet gdyby 
kilku osobników – trudno nazwać tych ludzi inaczej 
– próbowało to blokować, to te połączenia będą prze-
rzucane do innych centrów. Tak że słowo „blokuje” 
nie jest adekwatne, bo nie można zablokować tego 
numeru. I bardzo dobrze, że tak jest.

Mówiono też o edukacji. Chcąc mocniej niż to zro-
biła opozycja… przepraszam, koalicja, poprzeć pana 
prezydenta i spowodować, żeby ten zapis był skuteczny 
i żeby ci wszyscy, którzy zakłócają pracę tych centrów, 
nie mieli szans, jak ja to nazywam, na ratunek – to 
może być celowe przedłużanie sprawy, dowodzenie, 
że się nie utrudniło funkcjonowania itp. – zgłaszam 
poprawki trojakiego rodzaju, opcjonalne oczywiście. 
Pierwsza opcja – 3 senatorów, jak wyszło w głosowa-
niu, się do tego przychyliło – jest taka, żeby pozosta-
wić tu ten nieszczęsny zwrot „blokuje”, ale skreślić 
słowa „utrudniając prawidłowe funkcjonowanie” jako 
zbyteczne. Inna opcja powiada, żeby słowo „blokuje” 
– minister administracji twierdził, że to zablokowa-
nie jest niemożliwe – zastąpić słowem „zakłóca”. Ale 
najbardziej podoba mi się, co jest zrozumiałe, popraw-
ka, w której nawiązuję do tego pierwszego fragmentu 
przepisu, w którym jest opisana generalna dziedzina 
kontaktów z jednostkami ochrony bezpieczeństwa, 
porządku publicznego lub zdrowia. Traktuję to jako 
szczególny przypadek, nowość, która wynika z po-
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(wicemarszałek B. Borusewicz) (Przerwa w obradach od godziny 15 minut 00  
do godziny 15 minut 20)

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

nastego.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Pan minister 
Sławomir Mazurek.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska oraz niektórych innych ustaw, która została 
uchwalona przez Sejm 15 września 2017 r. i rozpa-
trzona przez Komisję Środowiska Senatu w dniu 
21 września 2017 r.

Niniejsza ustawa ma charakter transpozycyj-
ny i ma na celu przeniesienie do prawa polskiego 
niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2015/2193 z dnia 25 listo-
pada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania. Pragnę zaznaczyć, że ter-
min transpozycji jest określony w dyrektywie na 
dzień 19 grudnia 2017 r. To jest ważna dyrektywa 
z perspektywy realizacji naszych celów. Pan senator 
sprawozdawca w pełni przedstawił założenia i za-
kres tej regulacji, dlatego poprzestanę na tym. Bardzo 
serdecznie dziękuję za przedstawienie tego projektu. 
Jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję.

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

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

Ja mam pytanie do pana ministra. Jaką pan mini-
ster przewiduje opłatę za korzystanie z tych torebek 
foliowych?

(Senator Zbigniew Cichoń: To nie ta ustawa.)

wy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 595, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 595 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, pana 
senatora Macieja Łuczaka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Maciej Łuczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić spra-

wozdanie Komisji Środowiska, której posiedzenie 
odbyło się 21 września.

Celem przekazanej Senatowi ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektó-
rych innych ustaw jest przeniesienie do polskiego po-
rządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogra-
niczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powie-
trza ze średnich obiektów energetycznego spalania, 
zwanej dalej „dyrektywą MCP”. Dyrektywa ta do-
tyczy tzw. średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł 
o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW 
i mniejszej niż 50 MW. Dyrektywa MCP wprowadza 
wymóg objęcia średnich źródeł systemem pozwoleń 
lub rejestracji, dopuszczalnymi wielkościami emisji 
i obowiązkiem monitorowania emisji, jak również 
wymóg prowadzenia rejestru tych źródeł. Rejestr po-
winien zawierać informacje wymienione w załączni-
ku I do dyrektywy MCP i powinien być publicznie 
dostępny.

Drogi Senacie, Sejm uchwalił opiniowaną usta-
wę na czterdziestym siódmym posiedzeniu w dniu 
15 września 2017 r. w oparciu o przedłożenie rządo-
we; druk sejmowy nr 1765. Na posiedzeniu Komisji 
Środowiska głosowano jednomyślnie za przyjęciem 
poprawek… za przyjęciem ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. Proszę Wysoki Senat o przyjęcie 
proponowanych zmian… o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, 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.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd… 
Ale nie ma pana ministra.

W związku z tym ogłaszam 20-minutową przerwę.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) (Przerwa w obradach od godziny 15 minut 45  
do godziny 16 minut 00)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 588, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 588 A i 588 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z prac nad 
ustawą o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Komisja obradowała nad niniejszym aktem praw-
nym bardzo wnikliwie. Był obecny na posiedzeniu 
komisji pan minister Lipiński, który udzielał wyjaśnień 
członkom komisji. Byli również zaproszeni przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, którzy mieli moż-
liwość wypowiedzenia swojej opinii na temat ustawy.

Celem niniejszej ustawy jest poprawa koordyna-
cji polityki państwa w zakresie wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego oraz przygotowanie 
rozwiązań organizacyjnych do realizacji programów 
rządowych w tym zakresie. Czyli jest to jedna z ustaw, 
które w sposób kluczowy mają budować społeczeń-
stwo obywatelskie, bo rozwój zasobów ludzkich, 
rozwój organizacyjny jest tym, co może zapewnić 
pomyślność państwu polskiemu.

Jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, które przy-
nosi niniejszy akt prawny, to należy powiedzieć, że 
na mocy niniejszego aktu prawnego zostanie powo-
łany Komitet do spraw Pożytku Publicznego, na czele 
którego będzie stał przewodniczący tegoż komitetu. 
Komitet będzie koordynował i monitorował współpra-
cę organów administracji rządowej z sektorem orga-
nizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych 
form społeczeństwa obywatelskiego, będzie przygoto-
wywał i konsultował z organizacjami obywatelskimi 
programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego oraz monitorował ich wdrażanie, a także 
opracowywał i opiniował projekty aktów prawnych 
w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Te funkcje w jakiejś mierze pełni w tej chwili mini-
ster właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 
niemniej pojawiały się zarzuty, że ministerstwo jak 
gdyby za bardzo zajmuje się organizacjami socjalny-

To nie ta ustawa, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Nie, nie, Panie Marszałku. Ta 
dotyczy, tak jak powiedziałem, powietrza.)

Przepraszam.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Tak, ale…)
Dziękuję.
Nie ma pytań…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Ale ja nie przewiduję… Jeśli pan 
marszałek chce, to mogę odpowiedzieć…)

Nie, nie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Nie?)
Dziękuję bardzo.
Czyli pytań nie ma? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nikt się 

nie zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesnaste-
go porządku obrad: ustawa o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 588, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 588 A i 588 B.

Czy na sali jest minister?
(Głos z sali: Nie ma.)
To ogłaszam przerwę. 15 minut.
(Senator Jan Rulewski: To będzie w ogóle ta usta-

wa o centrum?)
Tak, w tej chwili przystąpiliśmy do tego punktu.
(Senator Jan Rulewski: Ale może w ogóle tego 

nie będzie?)
(Głos z sali: No jak nie będzie?)
Przerwa…
(Głos z sali: Do za piętnaście.)
…do 15.45.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 26  
do godziny 15 minut 45)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Ponieważ nie ma ministra, czekamy na ministra, 

zarządzam kolejne 15 minut przerwy.
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(senator sprawozdawca R. Majer) W posiedzeniu komisji wzięli udział przedsta-
wiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. 
Przedstawiciele wszystkich tych organizacji zabierali 
głos, zwracając uwagę na istniejące, w ich przekona-
niu, pewne niedogodności i niedociągnięcia niniej-
szego aktu prawnego. Byli również przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy mówili, że roz-
wiązania, które przynosi projekt, są rozwiązaniami 
oczekiwanymi i mile widzianymi przez środowisko 
pozarządowe. Chodzi tu szczególnie o rozwiązania 
dotyczące możliwości rozwoju instytucjonalnego or-
ganizacji pozarządowych.

Do tej pory było tak, że większość konkursów, 
które były organizowane, czy to w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, czy w ramach innych pro-
jektów, było związanych z funduszami, które były 
przeznaczane na realizację konkretnych programów. 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych skarży-
li się na to, że nie są w stanie funkcjonować poza 
programami, nie są w stanie przyjechać na dele-
gacje, nie są w stanie się kształcić, nie są w stanie 
opłacić księgowej w organizacji. I tutaj, w ramach 
tego aktu prawnego, w ramach zapisów dotyczących 
Narodowego Instytutu Wolności, pojawia się możli-
wość prowadzenia programów rozwoju instytucjo-
nalnego dla organizacji. Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, którzy brali udział w posiedzeniu, 
zwrócili na to uwagę i pochwalili to rozwiązanie.

Senatorowie, którzy brali udział w dyskusji, m.in. 
pan marszałek Borusewicz, pan senator Libicki, pan 
senator Augustyn i pani senator Zdrojewska, zwracali 
uwagę na kształt ustawy i na szybkość jej procedo-
wania. Zauważono, że jest ona tworzona za szyb-
ko. Senatorowie zwrócili też uwagę na niedostatki 
w procesie konsultacyjnym. Dużo kontrowersji wzbu-
dziła sama preambuła niniejszego aktu prawnego. 
Podnoszono, że preambuła nie jest konieczna w tego 
typu akcie prawnym.

Ostatecznie komisja przyjęła większością głosów 
projekt niniejszego aktu prawnego bez poprawek i re-
komenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie go bez 
poprawek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie każde działanie na rzecz wzmocnie-

nia siły społeczeństwa obywatelskiego zasługiwałoby 

mi, sferą społeczną, a w mniejszym stopniu zwraca 
uwagę właśnie na rozwój organizacji obywatelskich, 
społecznych, które zajmują się szeroko rozumianą 
sferą organizacji pozarządowych. Ten komitet z uwagi 
na swój skład będzie miał o wiele szersze spojrze-
nie na tę kwestię, bo w skład komitetu będą wcho-
dzili przewodniczący, którym będzie członek Rady 
Ministrów, wiceprzewodniczący w randze sekreta-
rza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 
sekretarze lub podsekretarze stanu reprezentujący 
ministrów w poszczególnych resortach.

Sam Narodowy Instytut Wolności będzie funkcjo-
nował na podstawie niniejszej ustawy i do jego zadań 
będzie należało wspieranie zaangażowania obywateli, 
organizacji pozarządowych oraz innych zorganizo-
wanych form społeczeństwa obywatelskiego. Będzie 
wspierał obywatelską kontrolę nad funkcjonowaniem 
instytucji publicznych i instytucji zaufania publiczne-
go, będzie wspierał oddolną aktywność obywatelską, 
będzie podtrzymywał i upowszechniał kulturę oraz 
tradycję narodową i lokalną. Będzie promował posza-
nowanie i ochronę praw człowieka i praw obywatel-
skich, będzie podejmował tematy związane z edukacją 
obywatelską i kształtowaniem postaw obywatelskich, 
będzie również realizował zadania z zakresu wspiera-
nia ochrony środowiska oraz praw zwierząt tam, gdzie 
organizacje pozarządowe w tym zakresie działają.

Organami Narodowego Instytutu Wolności będą 
dyrektor narodowego instytutu i rada, która będzie 
miała charakter opiniodawczy i będzie dyrektora 
wspierała.

Trzeba zaznaczyć, że w niniejszej ustawie poja-
wiają się również kryteria oceny merytorycznej wnio-
sków składanych w otwartych konkursach ofert. Jest 
to bardzo ważne novum, bo po raz pierwszy mamy 
do czynienia z taką sytuacją, że ustawodawca nadaje 
kryteriom oceny merytorycznej projektów organiza-
cji pozarządowych rangę zapisu ustawowego. Do tej 
pory było tu różnie. Było to określane na poziomie 
regulaminów konkursów, czasami rozporządzeń. 
W tej chwili jest to regulowane na poziomie ustawy.

Warto również wspomnieć, że rada pożytku pu-
blicznego nadal funkcjonuje i staje się organem do-
radczym przewodniczącego komitetu. Nie zmieniają 
się jej kompetencje.

Trzeba powiedzieć, że projekt niniejszej ustawy 
był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. 
Jak poinformował nas pełnomocnik rządu ds. społe-
czeństwa obywatelskiego, zostały zorganizowane 23 
konferencje konsultacyjne we wszystkich regionach 
kraju. Brało w nich udział ponad 1 tysiąc osób re-
prezentujących kilkaset organizacji pozarządowych. 
Były też zgłaszane uwagi. Te uwagi zostały częściowo 
zrealizowane w ramach niniejszego aktu prawnego.
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) przeznaczonymi dla organizacji pozarządowych jest 
ogromna i budzi społeczny sprzeciw… Podam nawet 
przykład z dnia dzisiejszego. Kolejne pieniądze prze-
kazane dla Fundacji „Lux Veritatis” budzą ogromne 
emocje. Niektórzy sobie żartują, że ta geotermia do-
brze działa, bo ilekroć pompuje się tam pieniądze, 
wszystkim się temperatura podnosi. Może tak jest. 
W każdym razie jest wiele sygnałów, że pod pozorem 
wzmacniania trzeciego sektora tak naprawdę próbuje 
się nad nim zapanować.

Pan senator sprawozdawca tak pięknie mówił tutaj, 
że będzie to rada, która będzie miała tylko funkcję 
opiniodawczą. No, postawmy kropkę. Nie będzie 
miała żadnego realnego wpływu na żadną decyzję? 
Jest tutaj zapisane, że będzie miała wpływ na jakieś 
decyzje, ale na moje pytanie na posiedzeniu komi-
sji, na jakież to konkretnie decyzje będzie miała ona 
wiążący wpływ, znowu nie padła żadna odpowiedź, 
bo takiego wpływu nie sposób wymyślić, nie sposób 
go wskazać. Już nie mówiąc o tym, że kompeten-
cje rady i kompetencje Rady Działalności Pożytku 
Publicznego się na siebie nakładają. Tamta rada zosta-
je, nowa jest powołana. A więc to są bardzo poważne 
wady, które absolutnie nie pozwalają takiej ustawy 
poprzeć. Poza wszystkim wiemy, że nowa instytucja 
zatrudniać będzie 60 osób i tylko część przejdzie 
z Departamentu Pożytku Publicznego. A więc tak 
naprawdę w tym całym obszarze zatrudnienie wzro-
śnie bez istotnego pożytku.

Dlatego – biorąc pod uwagę także to, co się dzieje, 
jak traktuje się „Centrum Praw Kobiet”, jak traktuje się 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak traktuje się 
panią sędzię Bogucką-Skowrońską, która jako uczest-
niczka zgromadzenia KOD była chwilę temu przesłu-
chiwana – można sądzić, że preambułę i przepisy tej 
ustawy będzie się wykorzystywać stronniczo, tylko po 
to, żeby te pieniądze przesunąć w kierunku dla siebie 
wygodnym, przekazać na organizacje, które władzy 
odpowiadają, które wobec władzy są spolegliwe.

Proszę państwa, niektórzy z nadzieją myśleli, że 
jeżeli w ministerstwie powstanie odrębne stanowisko, 
a właściwie na posiedzeniu Rady Ministrów, która 
będzie koordynowała działania w zakresie trzeciego 
sektora, to będzie to z pożytkiem dla organizacji. 
Ale zapewne nikt się nie spodziewał, że to będzie 
pomysł rodem z poprzedniego ustroju. Nawet powiem 
państwu szczerze, że to tak nie wyszło fajnie, że to 
miejsce nazwano komitetem. Bo rzeczywiście ta rada 
i cały instytut będą podporządkowani szefowi komite-
tu, a ta rada nie będzie miała na to żadnego wpływu, 
choćby tam nawet 100% stanowili przedstawiciele 
organizacji, a nie stanowią nawet połowy.

Proszę państwa, tak bym powiedział, puentując: 
komitet powstanie, ale pożytku publicznego z tego 
w ogóle nie będzie, zaś funkcje, jakie będzie pełnił 
przewodniczący komitetu, a także dyrektor instytutu, 

na poparcie. To jest prawdziwa szkoła wrażliwości 
i zaangażowania obywatelskiego, to jest szkoła de-
mokracji. Można by powiedzieć, że społeczeństwo 
obywatelskie jest u nas w powijakach, sądząc po wiel-
kości naszego zaangażowania na tle zaangażowania 
obywateli innych krajów. Ale ono się budzi. Widzimy 
to chociażby po licznych demonstracjach, na których 
to właśnie społeczeństwo pod kierunkiem organizacji 
pozarządowych gromadzi się i upomina w ostatnim 
czasie o sprawy publiczne. To dobry sygnał.

Proszę państwa, jednakże my jako wnioskodaw-
cy nie odbieramy tej ustawy tak, jak jest to opisa-
ne w uzasadnieniu, przede wszystkim dlatego, że 
preambuła, która z punktu widzenia prawnego jest 
właściwie, można by powiedzieć, błędem legislacyj-
nym, została niestety tak sformułowana – choć była 
już poprawiana – że ma charakter wykluczający. No, 
np. nie ma tam w ogóle tradycji liberalnej. Co więcej, 
można by uznać, że niektóre zapisy mogą być bardzo 
groźne przez swą niejednoznaczność. No bo weźmy 
chociażby te demonstracje, o których wspomniałem. 
Ja z panem ministrem nie zgodziłbym się pewnie co 
do tego, czy one są pro-, czy antypaństwowe, a w pre-
ambule mówi się, że popierane będą tylko te propań-
stwowe. Kto o tym będzie decydował?

Proszę państwa, gdyby chodziło o to, tak jak mó-
wił tutaj pan senator Majer, że organizacjom dołożo-
no do dawnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
40 milionów, można by temu przyklasnąć. Problem 
w tym, że w art. 30 zmienia się sposób zarządzania 
tymi środkami. Owszem, wpisano tu reguły kon-
kursu, ale jednocześnie zapisano, że dyrektor insty-
tutu może tymi środkami zarządzać samodzielnie 
i podzielić je bez jakiegokolwiek konkursu. I wcale 
nie jest tak, jak tłumaczono na posiedzeniu komisji, 
sugerując, że dotyczy to tylko kwestii wewnętrz-
nych kompetencji dyrektora instytutu. Nieprawda, 
bo ustawodawca odwołuje się tam do art. 23, który 
kaskadowo odwołuje się do art. 24, a są to absolutnie 
fundamentalne przepisy, które mówią o zadaniach 
wynikających z całości ustawy. Na moje wątpliwo-
ści podczas posiedzenia komisji nie raczono w tej 
sprawie odpowiedzieć precyzyjnie. Chcę państwu 
powiedzieć, że ta ustawa w przekonaniu wielu organi-
zacji, z którymi ja się spotykałem – w większości były 
one na posiedzeniu komisji – tak naprawdę zamiast 
przydawać tym organizacjom wpływów, ograbia je 
z tego wpływu, który do tej pory miały na Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Wprawdzie do tej pory 
minister mógł dysponować, na pewnych warunkach 
i z zachowaniem jawności, 10% z tych 60 milionów, 
ale teraz może dysponować całością, jeśli tylko chce. 
Gdyby nie było tak licznych sygnałów, że dowol-
ność w zakresie dysponowania środkami publicznymi 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) zabierzmy się do pracy nad tym, co mogłyby podnieść 
ich rangę, co pozwoliłoby skoordynować działania, co 
pozwoliłoby rzeczywiście uzyskać im wpływ na po-
dejmowane decyzje. Nie wypaczajmy tego. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana sena-
tora Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wniosek mniejszości, który mam przyjemność 

państwu zaprezentować, dotyczy skreślenia preambu-
ły przedstawionej nam ustawy. On się pojawił w mo-
mencie, w którym został odrzucony nasz wniosek 
o odrzucenie tej ustawy w całości. Uważamy ją za 
ustawę niedobrą, ale jeśli przepada wniosek, który 
jest wnioskiem o odrzucenie całości, to staramy się 
z tego, co zostaje, coś uratować. 

I uważamy, że takim ratunkiem jest skreślenie pre-
ambuły tej ustawy. To jest preambuła bardzo szeroka, 
w zasadzie zawierająca wiele zapisów wewnętrznie 
sprzecznych. Jeśli jest tak, że mamy taką preambu-
łę, która w zasadzie zawiera wszystko, to pojawia 
się pytanie, dlaczego ta preambuła została napisana. 
Zwłaszcza że pan minister Lipiński na posiedzeniu 
komisji cały czas mówił o tym, że ten projekt jest 
w zasadzie zmianą techniczną, która dotyczy nie-
wielkiej części środków idących na organizacje po-
zarządowe. Powstaje pytanie: skoro autor tej ustawy 
mówi, że to jest ustawa techniczna, to po co w ustawie 
technicznej tak rozbudowana preambuła?

Jesteśmy przekonani, że jest tak dlatego, iż tak 
naprawdę ta preambuła ma być dla wykonawców tej 
ustawy narzędziem pozwalającym na kierowanie 
transferów finansowych do konkretnych organizacji 
i konkretnych środowisk. Zaskakujące jest to, że jest 
tam wymienionych bardzo wiele elementów, bo jest 
i tradycja socjalistyczna, jest i tradycja niepodległo-
ściowa, jest i tradycja patriotyczna, są wartości chrze-
ścijańskie – jest wszystko, ale nie pojawia się tam 
coś, co jest zapisane chociażby w naszej konstytucji, 
tzn. nikt z autorów tej ustawy nie mówi w preambule 
o tym, że np. również organizacje, które promują 
zasady funkcjonowania demokratycznego państwa 
prawa, będą mogły na bazie tej preambuły się zwra-
cać o środki. W związku z tym wydaje się logiczne, że 
skoro tego akurat w tej preambule się nie wymienia, 
to daje się podstawę do tego, aby organizacje, które 
opierając się na zasadach demokratycznego państwa 

będą tak ogromne i tak spolityzowane, że tak napraw-
dę będą niemalże tożsame z tymi, jakie mieli kiedyś 
ci, którzy komitetami kierowali. Zwykle mówiono 
o nich „sekretarze” albo „pierwsi sekretarze”. Tak to 
w każdym razie może być i, podejrzewam, będzie, 
sądząc po tych przykładach, które tutaj wymieniłem, 
a które można by mnożyć, jak dziś traktuje się jedne 
organizacje, odsądzając od czci i wiary, pozbawiając 
wiarygodności, a preferuje inne, chociaż ich wiary-
godność jest akurat co najmniej wątpliwa.

Dlatego absolutnie uważam, w ślad za organizacja-
mi, z którymi przeprowadzałem konsultacje – a wy-
jątkowo dużo przedstawicieli tych organizacji przyje-
chało – że ja muszę i my powinniśmy reprezentować 
ich głos i stanowczo odrzucić tę ustawę jako całko-
wicie nieudaną próbę, która prowadzi do większego 
uzależnienia organizacji od centrum politycznego. 
Organizacji, które ze swej nazwy mają być, proszę 
państwa, pozarządowe. Otóż jest to krok absolutnie 
w przeciwną stronę. I dlatego nie może znaleźć po-
parcia Wysokiej Izby, która przez lata uważała się za 
patrona społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek 
stał na czele zespołu, który sprzyjał organizacjom 
i poszukiwał krok po kroku instrumentów pozwala-
jących organizacjom lepiej funkcjonować. Mieliśmy 
i mamy jako Senat spory dorobek w tym zakresie. To 
jest cały pakiet ustaw, które można wymieniać, i pew-
nie zrobię to w wystąpieniu. Jedna ustawa, która tutaj 
podnoszona była jako szczególne osiągnięcie Senatu 
zwiększające wpływ społeczeństwa obywatelskiego 
na funkcjonowanie władz publicznych w każdym 
miejscu, ustawa o petycjach, została przyjęta z in-
spiracji i na wniosek organizacji pozarządowych. 
Proszę państwa, coś na kształt tego zespołu zostało 
odtworzone w tej kadencji. I jak wyglądały tam kon-
sultacje? Jeszcze gorzej aniżeli w przypadku spotkań 
terenowych. Tam co prawda organizacje pojechały, 
wysłuchały informacji o założeniach, najczęściej 
o założeniach, i częstokroć nie miały nawet okazji 
się wypowiedzieć. A tutaj, proszę państwa, posunięto 
się dalej. Zespół, który za cel stawia sobie współpracę 
z organizacjami, tych organizacji na posiedzenie po-
święcone tej ustawie nie zaprosił w ogóle. Oto, proszę 
państwa, obraz tego, jak potrafi się wypaczyć każde 
słowo, każdą instytucję, jeśli ma się złe intencje.

Wyrażam takie przekonanie w imieniu mniejszo-
ści – ale mam nadzieję, że przekonam też większość 
– że warto do tej kwestii, która jest istotna, bo chodzi 
o to, jak wspierać społeczeństwo obywatelskie, jak 
zapewnić im więcej środków, wrócić na poważnie, 
wrócić być może tu, w Senacie. To zawsze było dobre 
miejsce, to była wylęgarnia dobrych pomysłów dla 
organizacji pozarządowych. I o to apeluję. Odrzućmy 
tę ustawę i natychmiast, ale razem z organizacjami, 
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(senator sprawozdawca J.F. Libicki) przedstawiciele ministerstwa, organizacji pozarzą-
dowych i fundacji.

Jeśli chodzi o uwagi Biura Legislacyjnego, które 
były zgłoszone w trakcie dyskusji, to były to uwagi 
o charakterze technicznolegislacyjnym. Pan minister 
odniósł się do nich negatywnie.

Zgłoszono 2 wnioski: pierwszy to wniosek o od-
rzucenie ustawy w całości, a drugi to wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Jako pierwszy poddany 
pod głosowanie był wniosek o odrzucenie ustawy 
w całości – za wnioskiem głosowało 2 senatorów, 
przeciwko było 5, czyli wniosek odrzucono. W gło-
sowaniu za przyjęciem ustawy bez poprawek 5 sena-
torów było za, a 2 – przeciw.

Komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, pana se-
natora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Złożyłem wniosek o odrzucenie ustawy. Dlaczego? 

Projekt ustawy budzi szereg wątpliwości ze wzglę-
du na zawarte w nim niejasne, nieprecyzyjne prze-
pisy, prowadzi do podporządkowania Narodowego 
Instytutu Wolności władzy wykonawczej, bo zawar-
te w projekcie rozwiązania dotyczące organizacji 
Narodowego Instytutu Wolności dają władzy wyko-
nawczej, w tym przypadku Radzie Ministrów, szero-
kie kompetencje do kształtowania i kontrolowania pra-
cy tego narodowego instytutu, co stoi w sprzeczności 
z ideą budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo 
tego społeczeństwa nie sposób zbudować od góry. Od 
góry buduje się wręcz odwrotne rozwiązania. A więc 
będzie to prowadziło moim zdaniem do ograniczenia 
działalności organizacji pozarządowych, oczywiście 
przede wszystkim tych, które mogą w jakiejkolwiek 
dziedzinie nie zgadzać się z rządem. I tutaj dodam: 
niezależnie od tego, jaki to będzie rząd. Bo jeżeli to 
rozwiązanie będzie trwało, utrzymywało się dalej, to 
będą one podporządkowane każdej władzy.

Tych zarzutów, o których mówił wcześniej pan 
senator Augustyn, jest wiele. Trzeba sobie zadać py-
tanie: co tak bardzo obecną władzę w poprzednich 
rozwiązaniach uwiera, że składa tego typu projekt? 
Przecież w zeszłej kadencji ci koledzy, którzy tu byli 
i pracowali w komisjach, na pewno pamiętają, że 
bardzo chętnie korzystali – właśnie ci koledzy, wte-

prawnego, chcą te ideały propagować, o takie dofi-
nansowanie ubiegać się nie mogły, bo ta preambuła 
da decydentom takie właśnie narzędzie.

Dlatego właśnie, starając się, jeśli już nie moż-
na tej ustawy odrzucić, chociaż troszkę ją poprawić, 
zgłaszamy wniosek o skreślenie tej preambuły. Na 
posiedzeniu naszej komisji głównym omawiającym 
ten wniosek i zgłaszającym go był pan marszałek 
Borusewicz, ale ponieważ pan marszałek Borusewicz 
nie jest niestety członkiem naszej komisji, mnie przy-
padł ten zaszczyt dokonania jakieś bardziej lub mniej 
udolnej próby zreferowania tego, o czym mówił pan 
marszałek Borusewicz na posiedzeniu naszej komisji. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji dotyczące ustawy 
o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na posiedzeniu komisji obecny był pan minister 
Adam Lipiński, byli przedstawiciele fundacji i orga-
nizacji pozarządowych oraz lobbysta reprezentujący 
jedną z fundacji.

Ustawa to projekt rządowy. Zasadniczym ce-
lem ustawy jest stworzenie warunków prawnych 
i instytucjonalnych niezbędnych do powstania 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, którego zadaniem 
będzie realizacja programów wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, a także działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariatu. Narodowy 
instytut – jako agencja wykonawcza – ma wdrażać 
politykę państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, kon-
kurencyjności i wolontariatu.

Może bym już nie omawiał zadań, jakie będzie 
spełniał instytut, ponieważ senator Majer tak szcze-
gółowo to wyłożył, że możemy to chyba odpuścić.

Powiem tylko, że nad omawianą ustawą podczas 
posiedzenia komisji przeprowadzono żywą dyskusję. 
Dyskusja trwała 2,5 godziny. Uczestniczyli w niej 
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(senator sprawozdawca A. Pociej) ki i do zderzenia, bo jeżeli będziecie mieli otwartych 
tyle tych pól, to jak się będziecie dogadywać z Unią 
Europejską? A przypominam, że to jest decyzja su-
werena, na którego tak lubicie się powoływać. To nie 
jest aneksja.

Na koniec, Drodzy Koledzy, oprócz wszystkie-
go jest ta herbertowska kwestia smaku. Tak, o sma-
ku będę mówił, bo o konstytucji – widzę reakcje, 
szczere i spontaniczne, pana ministra – to z wami 
trudno rozmawiać. Otóż ten sposób załatwiania tego 
wszystkiego budzi niesmak. Ten niesmak to załatwia-
nie tego w godzinę, wrzutki itd., itd., bez konsultacji 
społecznych, bez niczego – to wszystko zaowocowało 
wetami prezydenckimi do 2 ustaw. I ja przyznam 
wam, Panowie, że we wspomnianym zakresie, do-
tyczącym tej ustawy, faktycznie przeprowadziliście 
konsultacje. Było to co prawda podważane, dlatego 
że projekt, który był konsultowany, był na początku 
inny, a później się dużo zmieniło, i był apel organiza-
cji pozarządowych do was, obecnych na posiedzeniu 
komisji, żebyście to skonsultowali jeszcze raz, bo to 
jest inny projekt niż ten, który był konsultowany. Ale 
przyznaję, że w tym zakresie rzeczywiście z kimś 
rozmawialiście.

Jednak w tej kwestii smaku mam wobec was zu-
pełnie inny zarzut w tej chwili: to fasadowe epato-
wanie wielkimi słowami, bo ta cała preambuła jest 
napuszona. Tzn. chcecie coś zagadać, tekst tej ustawy 
chcecie zagadać. Tak samo jak wtedy, kiedy zmienia-
ły się władze mediów publicznych: narodowa rada, 
patriotyzm.

Chciałbym wam przeczytać coś, co napisał 50 lat 
temu Hemar i co było puszczane wtedy w Radiu 
Wolna Europa, ponieważ narodowe, publiczne me-
dia oczywiście w żaden sposób tego nie puszczały. 
Hemar, nie ja, więc proszę do mnie nie mieć preten-
sji. „Nie mogę w prostocie wieśniaczej nadziwić się 
temu do syta, dlaczego Anglik inaczej pisze, ina-
czej to czyta. Z ironią, choć przyjacielską, bawię się 
wciąż na nowo rozdźwiękiem pomiędzy angielską 
pisownią i wymową. Nie miejsce tutaj na wykład, 
lecz parę trudności policz: knowledge piszą na przy-
kład, a wymawiają «nolidż». W pułapkach takich 
złotousty zgubi się nawet Perykles, gdy piszą ridicu-
lous, a każą czytać «ridikjeles». I w takich rozważań 
wyniku z wdzięcznością tekst polski witasz, bo jed-
nak w naszym języku tak jak napiszesz, tak czytasz. 
Piszesz, czytasz, wymawiasz zupełnie tak samo, 
ale znienacka się zastanawiasz, czy aby tak samo, 
czy stale. Bo język się wciąż przeistacza. Ostatnio 
w niejednym słowie odmiana się dziwna zaznacza 
w pisowni, względnie w wymowie. Niby od deski 
do deski tak samo, a dziwisz się dziko, bo pisze się 
«Modzelewski», a trzeba czytać «Gromyko». Raz po 
raz rwie konsternacja odwiecznej pisowni złudy, bo 
pisze się «demokracja», a słyszysz «partyjne dudy». 

dy z opozycji – z obecności tych organizacji, które 
przeciwstawiały się rządowi. Były one zapraszane, 
ich zdanie było wykorzystywane przez opozycję 
i ich zdanie bardzo często było brane pod uwagę. 
Czy w związku z tym możemy mówić o jakimkolwiek 
zmniejszeniu tego pola, zawężeniu pola społeczeń-
stwa obywatelskiego? Oczywiście nie.

Trzeba sobie zadać pytanie: czy oto po Trybunale 
Konstytucyjnym, po mediach publicznych, po sądach, 
po prokuraturze rząd bierze się za sektor, który aby 
mógł pracować w sposób, do jakiego jest predestyno-
wany, powinien być niezależny? Czyli co, podporząd-
kujemy wszystko po kolei jednej władzy, rządowi? 
Za chwilę będą, bo już się szykują, dożynki Sądu 
Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa – już to 
widzimy po projektach, które zostały zgłoszone. I co 
potem? Media prywatne, internet, Facebook?

(Głosy z sali: Tak, tak, wszystko.)
Chciałbym… Bo zapewne za chwilę wyjdzie tutaj 

przedstawiciel ministerstwa i będzie mówił o szcze-
gółach, ale to będzie trochę jak w tym wierszu Tuwima 
„Straszni mieszczanie” – że wszystko widzą osobno, 
tylko w szczegółach. A tutaj trzeba spojrzeć trochę 
szerzej. Bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim kierunku te wszystkie zmiany idą. To są na-
prawdę – to, co się teraz ma wydarzyć – rozwiązania 
wzięte z Rosji. W Kazachstanie, w Azerbejdżanie… 
My w Radzie Europy na ten temat mówimy praktycz-
nie co posiedzenie komisji, co spotkanie. I tam też 
siedzą przedstawiciele władzy, tak jak pan minister, 
uśmiechają się do nas i uważają, że jest wszystko 
w porządku. No, bo technicznie rzecz biorąc, to jest 
w porządku, tak? Tylko co pozostawicie po sobie? 
Zgliszcza.

(Głos z sali: Tak.)
Spójrzcie na Turcję. Przecież tam są notorycznie 

łamane wszystkie możliwe prawa człowieka. A od 
czego zaczęto? Zaczęto od sądów. I organizacje poza-
rządowe natychmiast poszły za tym. Nie chcę, żeby-
ście panowie mieli wrażenie, że ja dzisiaj przyrównuję 
sytuację Turcji do sytuacji Polski. Oczywiście nie. 
Oczywiście nie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie.)
Ale jeżeli kroki, które podejmujecie i które chcecie 

tutaj lansować, będą podejmowane, to postawicie nas 
w takiej przestrzeni, że wystarczy pchnąć palcem. 
To zagraża pewnym wartościom, za którymi m.in. 
Polacy zagłosowali w referendum akcesyjnym. Nie 
ma żadnej wątpliwości, że rozpętacie następną wojnę 
z instytucjami europejskimi.

Mówił tu, nie tak dawno, w zeszłym tygodniu 
jeden z senatorów rządzącej większości, senator 
Stanisławek, który apelował do swoich własnych kole-
gów: nie otwierajcie w każdym miejscu pola do kryty-
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(senator sprawozdawca A. Pociej) Słowo „nie”, jak mówią narody kaukaskie, po-
przedza użycie sztyletu. Warto się zastanowić, czy to 
stwierdzenie nie jest zbyt ostre. Czego ono dotyczy? 
W jakim momencie powstaje ta ustawa? Pan senator 
Pociej mówił już tutaj, że powstaje ona po tym, jak 
przez instytucje życia publicznego, władze publiczne 
i instytucje gospodarcze przeszedł wicher tzw. dobrej 
zmiany. To była Irma dobrej zmiany w wydaniu pol-
skim. Mniej skutecznie Irma przejechała czy prze-
leciała przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. 
My spotykamy się w momencie, gdy polska Irma 
usiłuje zawłaszczyć instytucje obywatelskie. Jedną 
już zawłaszczyła i powstały konflikty, przed czym 
przestrzegaliśmy. Chodzi o zgromadzenia publiczne. 
Ustawa o zgromadzeniach publicznych była atakiem 
na społeczeństwo obywatelskie.

Dzisiaj stoimy w momencie jeszcze bardziej czułej 
sprawy. Chodzi o tętno społeczeństwa, o organiza-
cje pozarządowe, o pewien nerw czy też wrażliwy 
element, w ramach którego obywatele bez jakiego-
kolwiek polecenia, na własną odpowiedzialność, i to 
dużą odpowiedzialność, podejmują się realizacji dzia-
łań wszędzie tam, gdzie wymaga tego dobro i potrze-
ba drugiego człowieka lub grupy ludzi. I oto władza 
uznała, po tym, jak to wszystko się w miarę dobrze 
rozwijało, że trzeba tu dodać kierownicę. Bardzo 
odważna jest decyzja władz PiS i rządu o tym, żeby 
ingerować w ten bardzo czuły element. W wystąpie-
niu na posiedzeniu komisji uznałem, że nie można 
odmawiać władzy prawa do tego, żeby coś usprawnić, 
żeby zrobić coś jeszcze lepszego, nawet jeżeli ma to 
charakter, powiedziałbym, zarządczy. Jednakże tak 
się nie stało. Wbrew temu, co głoszono, a głoszono, 
iż to ma być dalsze i jeszcze większe wsparcie tego, 
co już jest – choćby słabe, choćby nieprecyzyjne, 
choćby z niewłaściwymi proporcjami – okazało się 
to pełną ingerencją w ten sektor, czyli tworzeniem 
pewnej kierownicy. Robi się to wbrew temu, czego 
zapewne oczekują organizacje pozarządowe, i wbrew 
temu, do czego one są zdolne. Mówiono tu o tym, 
że ta ustawa, inaczej niż ta poprzednia – bodajże 
z 1993 r., jeśli się nie mylę – nie powstała z udziałem 
tych organizacji, tylko z uwzględnieniem kulawego 
procesu konsultacji.

(Głos z sali: W 2003 r. powstała.)
W 2003 r. Dziękuję, Panie Senatorze.
Ona powstała samoistnie, w gabinecie ministra, 

wbrew różnym konsultacjom, które wprawdzie zosta-
ły przeprowadzone, ale były one co najmniej kulawe. 
Jeśli nie zgodzimy się… Bo ja się nie zgadzam na 
tak zbudowaną ustawę, w której odbiera się podmio-
towość tym organizacjom, które są naprawdę szla-
chetną krwią państwa polskiego. Te poprawki, które 
kierowałem w ramach mandatu senatorskiego, zmie-
rzały do tego, żeby usunąć to zło. Już wcześniej je 
zresztą zgłaszałem. Niespodziewanie w tej niechlujnej 

(Oklaski) Jakiś wkradł się egzotyzm w nasz język, 
jak sygnał z Marsa, bo piszesz wciąż «patriotyzm», 
a czytasz «zwykła farsa»”.

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mimo wielu wystąpień autorów wniosków mniej-

szości, które popierali inni senatorowie, i zważywszy 
na fakt, jak jałowe były sprawozdania prezentujących 
stanowiska komisji – czytaj: stanowisko rządu czy 
też nawet koalicji PiS-owskiej – wydaje mi się nie 
dość milczenia…

Podczas prac Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji panowie senatorowie jed-
nogłośnie powiedzieli „nie” wszelkim propozycjom 
– tym, które przed chwilą przedstawił pan senator 
Pociej, i tym, których twórcom wydawało się, że w ra-
mach mandatu, jaki posiada Senat, usiłują zastoso-
wać filozofię, taktykę, strategię mniejszego zła, czyli 
strategię składania poprawek. Jednogłośnie brzmiało 
„nie”. I to nie tylko wobec autorów wniosków, lecz 
także wobec zgromadzonych, uczestniczących w po-
siedzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
wszystkich lub prawie wszystkich.

Spoglądam na obecnego tu przedstawiciela sieci 
ratunkowej… telewizji obywatelskiej… Przepraszam, 
że nie wymieniam pełnej nazwy. Nawet on, jakże 
przyjazny rządowi, nie wykluczał, że ta ustawa jest do 
przyjęcia, ale zaznaczał, że później ewentualnie bę-
dzie poprawiana. To była najlepsza opinia usłyszana 
przez przedstawiającego ustawę ministra Lipińskiego. 
Dalej było już „nie”.

Wcześniej posłom, a nawet największemu przy-
jacielowi PiS, klubowi parlamentarnemu Kukiz’15, 
który, jak mi się wydaje, przedstawił najbardziej 
pryncypialne i konkretne stanowisko odmawiające 
poparcia tejże ustawy…

„Nie” zabrzmiało również wobec opinii przed-
stawicieli OBWE. Zabrzmiało może nie wobec 
osób fizycznych, ale wobec wszystkich zasad Unii 
Europejskiej, które nakazują, aby gospodarowanie 
środkami publicznymi, w tym z Unii Europejskiej, 
odbywało się na zasadach dialogu, tak jak mówi kon-
stytucja.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) a tym bardziej nie chcą otrzymywać z tego tytułu 
dotacji. Wręcz odwrotnie, chrześcijanie składają się 
na swoje kościoły i tak widzą swoją rolę.

Krótko mówiąc, ten zapis w połączeniu z prze-
pisem wykonawczym, który jest zawarty na stro-
nie, gdzie napisano, co do zadań instytutu należy, 
to jest korumpowanie Kościoła, polityczna korupcja 
Kościoła. Oczekiwałbym, jako człowiek związany 
jednak uczuciowo i nie tylko z Kościołem, że przeciw-
ko temu zaprotestuje albo tej łapówki nie przyjmie. 
(Oklaski)

Stąd poprawka, jeśli już ma być ta preambuła… 
Chodzi o to, żeby oddawała ona nie tyle to, jak ma 
Polska wyglądać, jakie mają być preferencje… To 
poprawka zmierzająca do tego, żeby rzeczywiście 
skupiła się na tym, co rząd zapowiada – wspieranie, 
pomoc, koordynacja, realizacja inicjatyw. A nie tego 
rodzaju kierownica.

Dalej, ponieważ mówimy o tej energii ludzkiej 
wyliczonej na miliardy, wskazane jednak by było, 
żeby ci, co ten instytut tzw. koordynacyjny mieliby 
przynajmniej doglądać, jeśli już nie kontrolować czy 
nawet nadzorować… Uważam, że naruszono wszelkie 
proporcje. Stworzono radę instytutu, która jest po-
chodną chyba 3 decyzji wykonawczych premiera, bo 
najpierw się tworzy tam komitet złożony… Właściwie 
tworzy się dyrektoriat, bo trudno nazwać to komi-
tetem. Panie Senatorze, komitet miał pozory, że to 
jednak organizacja partyjna o jakimś parytecie de-
mokracji, oczywiście centralizmu demokratycznego. 
Tutaj komitet składa się wyłącznie z ministrów i żad-
ne zasady nie obowiązują. Na jakiej zasadzie mają być 
podejmowane decyzje? Komitet z kolei oczywiście 
powołuje dyrektora i oczywiście przewodniczące-
go rady, ale załóżmy, że ktoś musi rządzić. To dalej 
idzie w tym działaniu. To jest piąty stopień uwiera-
nia czy wywierania nacisku, bo radę też tworzy ten 
przewodniczący w ten sposób, że przydzielono mu 
prawo mianowania 3 jej członków, na chyba 8. Czyli 
to już jest ten czwarty stopień centralizacji. I dopiero 
w tym miejscu pojawiają się organizacje pozarządo-
we, oczywiście w mniejszości. A temu samorządowi, 
w ramach którego działa bardzo dużo organizacji 
i który właściwie jest inicjatywą obywatelską, to, 
jak się okazuje, daje się mniejszość albo co najwyżej 
równowagę… Przepraszam, daje mu się tylko jed-
no miejsce. A przecież samorząd w samej komisji 
wspólnej ma przynajmniej 3 człony samorządowe, 
stosownie do swoich inicjatyw i znaczenia. Tu się 
daje tylko 1 miejsce, więc jest całkowity dyktat prze-
wodniczącego. Zresztą przewodniczącemu tej rady 
niespodziewanie powoływanemu z zewnątrz nadaje 
się też dyrektorskie imperium w postaci decydowania 
o wielu sprawach.

Poprawka zmierza do usunięcia tej takiej nie-
grzeczności wobec rady, do okazania szacunku, Panie 

i łączącej w sobie wiele sprzecznych bądź niezrozu-
miałych wątków ustawie zapisano… czy też raczej 
odegrano hejnał w postaci preambuły. Ta preambuła 
jest zbiorem wszystkich wątków, jakie towarzyszą 
państwu polskiemu, choć nie zawsze są one adekwat-
ne do tego, czemu ma służyć ta ustawa. Powiedziano 
tu – minister Lipiński o tym zapewniał – że to jest 
ustawa zaledwie kompetencyjna, techniczna, która 
jedynie zmienia pewne kompetencje i ku pociesze 
tych organizacji przesuwa jedną z instytucji z pozycji 
podległości wobec ministerstwa na pozycję podle-
głości wobec pani premier. No, to jest taki zabieg: 
praktycznie wszystkie instytucje życia publicznego 
domagają się, żeby być bardzo blisko pani premier 
czy pana premiera, więc nic ciekawego w tej ma-
terii nie ma. Innymi słowy społeczeństwo uważa, 
że Polska nie jest państwem demokratycznym, gdyż 
żąda ingerencji jednostki, czyli pani premier czy, jak 
dawniej było, pierwszego sekretarza. No ale załóżmy, 
że władzy nie można odmawiać prawa do tego, żeby 
usprawniała swoje współżycie z… Bo nie chodzi o za-
rządzanie tymi organizacjami. Przypominam rów-
nież, że ta preambuła jest w gruncie rzeczy zbiorem 
takich tromtadrackich haseł wskazujących, że orga-
nizacje pozarządowe istnieją dzięki rządowi, dzięki 
różnym instytucjom, w tym dzięki temu Narodowemu 
Instytutowi Wolności. Przypominam, że istotą orga-
nizacji pozarządowych nie jest obiecane 100 milio-
nów zł – właściwie zatwierdzono 60 milionów, obie-
cano zaś 100 – lecz ich inicjatywa, ich zaangażowanie. 
Różne władze liczą, że to jest warte do 3 miliardów zł. 
Ja twierdzę, że nie policzono wszystkich skutków, bo 
nie da się ich policzyć. I w tę materię władza wkłada 
swoją łapę. Rząd pani premier Szydło chce obuć te 
organizacje pozarządowe w kamasze. Zaczyna się 
od tromtadrackiej preambuły, w której, muszę przy-
znać, występuje wiele wątpliwych elementów, choć 
największe zainteresowanie wzbudził fakt, że władze 
wykraczają poza preambułę konstytucji, wskazując 
na preferencje dotyczące religii bądź wielkości orga-
nizacji. Zupełnie inaczej określa te sprawy konstytu-
cja, która powstała w wyniku pewnego konsensusu, 
gdy mówi o wierzących i niewierzących. A tu się 
mówi wprost. I pan minister Lipiński, co z przykro-
ścią stwierdzam, dekretuje, że to, co ma wyróżniać 
działalność rządu czy też określać jego aksjologię, 
to jest religia chrześcijańska. Może nie jestem takim 
najuczciwszym chrześcijaninem, ale bardzo ceniącym 
sobie czy bliskim, czy poszukującym wszystkich tych 
wartości. Jednak muszę powiedzieć, że dekretowanie 
państwowego kościoła w sensie działalności organiza-
cji pozarządowych nie obraża niewierzących, obraża 
tych wszystkich, którzy nie chcą należeć do państwo-
wego kościoła, nie chcą wyznawać państwowej religii, 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) organizacji pozarządowych. Zgłaszam również, Panie 
Senatorze, i pan chyba… Dział legislacji, któremu też 
powiedziano „nie”, zaproponował, aby w tym przy-
padku w poprawce dotyczącej terminu wdrożenia 
ustawy ustalić ten termin dłuższy niż standardowo, 
czyli 2 tygodnie. Bo w istocie to jest wyraz ignorancji, 
jeśli tak duża ustawa, ustawa tak dużo zmieniająca… 
jeśli ustawienia tych organizacji na zupełnie innej 
drabinie hierarchii należy dokonać w ciągu 2 tygodni. 
Przyzna pan, że to…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, spra-
wozdaje pan już 20 minut. Czas minął.)

Tak. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Dlatego też wnoszę, żeby wdrożenie tej ustawy nie 

nastąpiło w takim trybie, jak zwykle – bo to jest 150 
tysięcy organizacji – tylko w trybie 3-miesięcznym. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Panie Senatorze, do tego momentu… wprawił 

mnie pan w zadziwienie swoim sprawozdaniem, 
które tu usłyszałem. To, co pan mówił, wskazuje, że 
te wielogodzinne obrady naszej komisji, w których 
uczestniczyliśmy, w swoim wątku najistotniejszym… 
Tam głos mieli przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych, którzy w moim rozumieniu – byłem obec-
ny na posiedzeniu tej komisji – w 99% albo w 98% 
opowiedzieli się absolutnie przeciw temu rozwiąza-
niu. A pan mówił w swoim sprawozdaniu, że to były 
głosy, które… No, bardzo się pan, że tak powiem, 
prześliznął po tym temacie. Prosiłbym, żeby pan to 
precyzyjnie przedstawił, bo to, co pan powiedział, 
w moim przekonaniu kłóci się z tym, co działo się 
na posiedzeniu komisji.

Jeśli pani marszałek pozwoli, króciutkie drugie 
pytanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę.)
Prosiłbym też, żeby pan sprostował to, co… 

Chodzi o to, co zostało wycofane przez pana mini-
stra Lipińskiego, a mianowicie, że FIO to głównie 
projekty socjalne. Doskonale pan wie, tak jak ja, że 
tam było wiele segmentów… Nie są to projekty so-

Przewodniczący, Panie Prezesie. Chodzi o to, żeby 
rada choćby w tym wyrazie opiniowania… żeby ta 
opinia miała charakter społeczny, a nie ministerialny. 
Słusznie w Sejmie – i nie tylko, także w fundacji 
helsińskiej, której powiedziano: nie – zauważono, że 
powstała instytucja, która powstaje z mocy rządu, 
kontrdziała na podstawie własnego regulaminu, za-
rządza całym instytutem na podstawie samonomina-
cji, sama się kontroluje i jeszcze wykonuje w swoim 
imieniu zadania własne, o których mówiłem, zadania 
przyznane ustawą. I tu jest zbiór różnych zadań. Jest 
tutaj oczywiście koordynowanie czy pomoc, jak naj-
bardziej słusznie. Ale w tym spisie zadań pojawia się 
nieoczekiwanie zadanie siódme: „wspieranie ochrony 
środowiska i praw zwierząt”. Czyli ona będzie bezpo-
średnio wspierała ochronę środowiska i prawa zwie-
rząt, nie organizacje pozarządowe, które tym się zaj-
mują, tylko ona bezpośrednio będzie to robić, direkt, 
jak mówią Niemcy. Nie słyszeliście… Co to oznacza, 
proszę państwa? Myślę, że nikt nie odpowiedział na 
to pytanie, skąd taki wyjątek, skoro gdzie indziej jest 
tylko wspieranie, popularyzowanie, realizacja zadań 
zleconych przez pana przewodniczącego, edukacja. 
Kto jest w tej chwili największym biorcą w zakresie 
ochrony środowiska w Polsce?

(Głos z sali: Ojciec Rydzyk.)
Mój sąsiad i nie będę o nim mówił źle.
(Rozmowy na sali)
Tak jest. I dlatego tutaj to jest czyste praktyczne 

przeniesienie… Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby 
wspierać również księdza Rydzyka w jego różnych 
inicjatywach, nie tylko dlatego, że jestem jego sąsia-
dem, ale dlatego, że… Boję się, że to nie jest zadanie 
najlepiej realizowane, o czym świadczy to, że wokół 
tych spraw toczyły się procesy. Jest oczywiście wśród 
tych zadań – już nie będę przytaczał całego – zadanie 
czwarte: „podtrzymywanie i upowszechnianie kultu-
ry oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie 
tradycji narodowej”… Chciałbym oczywiście, żeby 
było: szerzenie europejskości. Żyjemy w Europie, 
więc szerzenie europejskości jest to wizja…

(Głos z sali: Gdzie tam… Przestań!)
Za dużo żądam, tak? Przepraszam. To ograniczam 

swoje żądania.
Chciałbym, żeby to też miało miejsce, dlatego że 

to jest racja stanu, to są kontakty nie tylko na linii 
Merkel – Kaczyński, ale to jest program Erasmus, to 
są programy wymiany naukowej, kulturalnej, to jest 
telewizja europejska, to jest nawet układ z Węgrami, 
układ, powiedzmy, terytorialny. W tych zadaniach 
czy w treści tego nie ma, ale jest oczywiście zarzą-
dzanie pieniędzmi europejskimi.

Kończąc, zgłaszam poprawki, w których przyznaję 
generalnie prawo chociażby do większej partycypacji 



287
47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

(senator J. Duda) ślenia tych spotkań, które miały miejsce w poszcze-
gólnych regionach. Mam tutaj zestawienie informacji 
o tym, jak przebiegały spotkania w większości spo-
śród 16 województw. We wszystkich tych sprawoz-
daniach – powtarzam: we wszystkich – pojawia się 
zastrzeżenie co do używanego pojęcia „konsultacje”. 
Te spotkania nie były żadnymi konsultacjami – te spo-
tkania były spotkaniami dyskusyjnymi, o charakterze 
bardziej informacyjnym. Na pewno nie były one kon-
sultacjami, bo na tych spotkaniach nie dyskutowano 
ani o założeniach ustawy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, proszę.)

Ja zadam jednozdaniowe pytanie na koniec. …Ani 
o konkretnych jej zapisach. Nawet przedstawiciele 
organizatorów w końcu przyznawali, że to są spotka-
nia informacyjne. Czy komisja była poinformowana 
o tym, że żadnych konsultacji społecznych z NGOs 
w tej materii nie było? Dziękuję.

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

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałek! Wysoki Senacie! Odpowiadając 

na pytanie pana przewodniczącego Dudy, powiem, 
że oczywiście element socjalny, który się pojawia 
w FIO, jest też pewnego rodzaju pojęciem potocznym. 
Na posiedzeniu komisji też ten element się pojawiał, 
pojawiał się ze strony organizacji pozarządowych. 
I faktycznie minister Lipiński mówił, że nie był to 
jedyny czynnik, który determinował przesunięcie 
tych środków. Niemniej ja też się spotykałem z orga-
nizacjami pozarządowymi, które nawet nie aplikowa-
ły do FIO tylko dlatego, że były świadome tego, że 
prowadzi to ministerstwo polityki społecznej, więc 
pewnie jest to na działania socjalne. Być może nastą-
piła tak zbitka pojęciowa, tak uważano. Rzeczywiście 
minister Lipiński wyjaśnił, że nie było to jedynym 
czynnikiem, który determinował zmianę usytuowa-
nia tego funduszu.

Organizacje pozarządowe na posiedzeniu ko-
misji. Rzeczywiście, organizacji pozarządowych 
na posiedzeniu naszej komisji rodziny było kilka-
naście. Ich przedstawiciele zabierali głos. Te głosy, 
Drodzy Państwo, były na różnym poziomie szcze-
gółowości – w ten sposób powiem. Czyli organiza-
cje w znacznej części odnosiły się do konkretnych 
zapisów ustawy, które kwestionowały. Np. w jednej 
z wypowiedzi kwestionowano usytuowanie dyrekto-
ra, jego usytuowanie w sensie prawnym. Pojawiały 
się ze strony niektórych organizacji pozarządowych 
zarzuty do preambuły i wymiaru chrześcijańskiego. 

cjalne, a pan powiedział, że były zarzuty… i że to są 
projekty socjalne. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja do drugiego sprawozdawcy, pana…
(Wicemarszałek Maria Koc: To nic. Proszę zadać 

pytanie.)
…senatora Mioduszewskiego. Chciałbym, żeby 

pan senator mi wyjaśnił kilka pojęć, które są w pre-
ambule. Proszę, Panie Senatorze, mi powiedzieć, co 
to znaczy „dojrzały patriotyzm”.

(Głos z sali: Tego nawet ja nie wiem.)
Proszę mi powiedzieć, czy jest jakaś sprzeczność 

między ideami chrześcijańskimi i religijną tradycją. 
Bo to się tu wymienia…

(Głos z sali: Zamienne jest.)
To się stosuje zamiennie? Czy chodzi o idee 

chrześcijańskie i o jakieś inne religie? Proszę mi po-
wiedzieć, dlaczego w tej preambule jest napisane, 
że państwo polskie wspiera wolnościowe i chrześci-
jańskie ideały obywateli. Jest to koniunkcja, czyli 
muszą zachodzić 2 przesłanki – te ideały muszą być 
i wolnościowe, i chrześcijańskie. A jeżeli będą one 
wolnościowe i niechrześcijańskie, to państwo nie bę-
dzie ich wspierać?

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku…)

Ja tylko kilka pojęć próbuję tu wyjaśnić, zdefi-
niować. Ta preambuła ma znaczenie, ona nie jest bez 
znaczenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Teraz pan Bogdan Klich.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Ja do pana senatora sprawozdawcy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Którego pana senatora 

sprawozdawcy?)
Do pana senatora sprawozdawcy komisji rodziny.
(Wicemarszałek Maria Koc: Pana Ryszarda 

Majera. Proszę bardzo.)
Panie Senatorze, pan się posługuje, podobnie jak 

wiele innych osób, terminem „konsultacje” do okre-
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(senator R. Majer) Panie Senatorze, nie udzieliłam panu głosu.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mioduszewski. Bardzo proszę o od-

powiedź na pytania marszałka Borusewicza.

Senator Andrzej Mioduszewski:

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Panie Marszałku! 
No, ja nie jestem autorem preambuły i użytych tam 
słów. Co do definicji dojrzałego patriotyzmu… No, 
każdy może mieć własną definicję. Ja pewnie mam 
własną, pan marszałek również ma własną. Ja myślę, 
że tutaj nie będziemy… Tak jak jest tu nas 100 czy 
prawie 100… no, pewnie te definicje będą różne. Nie 
kłóćmy się o definicję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dlatego to jest pro-
blem. Bo tu muszą być ścisłe definicje.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: No bo w ustawie nie 
może być czegoś, czego…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, bardzo 
proszę o ciszę. Będziecie mogli zabrać głos w dys-
kusji.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie tylko…)
Takie jest moje stanowisko, ale rozumiem, że nie 

jest dla państwa do zaakceptowania.
A co do sprzeczności: wartości chrześcijańskie 

– tradycje religijne… No, ja nie widzę tutaj żadnej 
sprzeczności. Te dwa przymiotniki, no…

(Senator Jan Rulewski: Tradycje…)
Te przymiotniki to „wolnościowy” i „chrześci-

jański”… Ale może co do tych wartości. No, war-
tości chrześcijańskie towarzyszą nam przecież od 
Mieszka I, umieszczamy je na sztandarach, mamy 
zapis w konstytucji, więc ja nie wiem, dlaczego taki 
przymiotnik może budzić tu kontrowersje.

A tradycje religijne… Wiemy dobrze, że w naszym 
narodzie tradycje religijne są różne. Mamy trady-
cje reformatorskie, prawosławne, katolickie, ja już 
tu nie chcę wymieniać wszystkich. Tak że ten zapis 
„religijne” jest uzasadniony w stosunku do zapisu 
„chrześcijańskie”.

Jeżeli chodzi o „wolnościowe” – „chrześcijańskie”, 
czy to się jakoś nie łączy, nie wyklucza… No, to są 
dwa różne przymiotniki. Z jednej strony nie wyklu-
czają się, ale z drugiej strony… „chrześcijańskie” 
– mamy jasność, a „wolnościowe”… może się nie 
wiązać z żadną religią, z żadnym wyznaniem, i tak 
to odczytuję. To jest takie uzupełnienie pewnej… 
Nie wiem, czy o czymś nie zapomniałem, ale chyba 
to jest wszystko na temat pytań.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Przedstawicielka jednej z organizacji pozarządowych, 
Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, powiedziała, że łą-
cząc się z organizacjami, których przedstawiciele 
nie zostali wpuszczeni na salę, wychodzi z naszego 
posiedzenia. Przedstawiciel rady pożytku publicz-
nego uważał, że wcale na tej zmianie nie skorzystają 
małe organizacje pozarządowe, o których dużo się 
mówi w tej ustawie, że one osiągną doinwestowa-
nie, bo często są pomijane. Konfederacja Inicjatyw 
Pozarządowych z kolei wskazywała, że dzięki tej 
ustawie nastąpi wzrost profesjonalizacji organizacji 
pozarządowych w małych miastach, w małych miej-
scowościach, bo będą one mogły otrzymywać środki 
na rozwój instytucjonalny.

(Senator Jarosław Duda: Pani Marszałek, przepra-
szam. Panie Senatorze, ja chciałem się tylko dowie-
dzieć, jaka była proporcja głosów przeciwko tej ustawie 
i za tą ustawą. Ja nie proszę o szczegóły, tylko niech 
pan poinformuje Wysoką Izbę, jakie były proporcje.)

Ja bym powiedział, że 75:25.
(Senator Jarosław Duda: Ale w którą stronę?)
Tych ocen krytycznych…
(Senator Jarosław Duda: 98 przeciwko…)
(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
Ale nie siedziałem w miejscu, w którym siedział 

pan przewodniczący, mogłem wszystkiego nie wi-
dzieć.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję. 
Proszę, nie wchodźcie państwo w dyskusję. Czy pan 
jeszcze ma coś do dodania, Panie Senatorze?)

Może od razu odpowiem panu senatorowi 
Klichowi, Pani Marszałek, i opuszczę mównicę.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo. Tak, 
oczywiście.)

Pan senator Klich…
(Głos z sali: A potem?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan senator 

Mioduszewski odpowie.)
Pan senator Klich pytał mnie o tryb konsultacji. 

O trybie konsultacji zostaliśmy poinformowani pod-
czas posiedzenia, że były one prowadzone, że uczest-
niczyło w nich ponad 800 osób i odbywały się we 
wszystkich województwach w naszym kraju. Taka 
była informacja.

(Senator Bogdan Klich: Ale wystarczy przeczy-
tać sprawozdanie z tych spotkań, w którym widać, 
że nie mają one charakteru konsultacyjnego, tylko 
informacyjny, czyli…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję…
(Senator Bogdan Klich: …żadnych konsultacji nie 

było.)
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ustawy. Zatem, Panie Senatorze, czy podczas obrad 
komisji nie spotkało się to ze zdziwieniem i brakiem 
akceptacji takich konsultacji społecznych pośród pań-
stwa senatorów, członków komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.
Do którego z panów senatorów?

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Mioduszewskiego.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę je zadać, pan 

senator później na nie odpowie.)
Panie Senatorze, bardzo szeroki jest zakres obo-

wiązków i możliwości oddziaływania Narodowego 
Instytutu Wolności, inaczej Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, zawarty chociażby 
w preambule, o której tu dziś tyle mówimy, bo od 
spraw socjalnych po zwierzęta itd. Czy w związku 
z tym przewidziano, że praca tego centrum zostanie 
rozłożona na jakieś filie czy oddziały? Bo materia 
jest przeogromna. Ile w związku z tym będzie w nim 
w ogóle zatrudnionych pracowników? Czy ta liczba 
60, o której tutaj mówił bodaj senator Augustyn, jest 
zamknięta i docelowa, czy też może być płynna? I da-
lej: ile wśród nich będzie osób w randze ministrów, 
dyrektorów, w ogóle – osób funkcyjnych? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Proszę, Panie Senatorze.
Później pan senator Mioduszewski.

Senator Mieczysław Augustyn:
Odpowiem najpierw panu senatorowi Rybickiemu. 

Dziękuję za to pytanie, bo pan wskazuje… Po pierw-
sze, chcę powiedzieć, że kwestia ta była tu podnoszo-
na. Ponieważ to nie jest tak, że w tej ustawie mówi się 
o 100 milionach i tam niewielkim procencie środków, 
którymi będzie zawiadywał instytut. Tam jest otwarta 
furtka do przejmowania możliwości dysponowania 
środkami unijnymi. A to już jest ogromna, napraw-
dę ogromna pula, której adresatami są organizacje 
pozarządowe. Tam jest możliwość przejmowania… 
zawiadywania środkami, które pochodzą np. z fun-
duszu norweskiego. Rząd Norwegii, o ile wiem, jak 
czytałem, protestuje przeciwko temu i mówi, że nigdy 
się nie zgodzi, żeby to nie organizacje pozarządowe 
dzieliły te środki. Ale i tak to wpisano do ustawy. Tak 

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy mniej-

szości Mieczysława Augustyna.
Panie Senatorze, ustawa, choć nazywana tech-

niczną, organizacyjną, jednak poprzedzona jest 
preambułą, która wyraźnie jest motywowana ide-
ologicznie. Już były cytowane te fragmenty, które 
wskazują właśnie na taki ideologiczny charakter: 
„podtrzymywanie i upowszechnianie kultury oraz 
zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie trady-
cji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej”. Mnie to nie przeszkadza pod warunkiem, że 
inne wartości będą również przez instytut szanowane 
i wspierane. I chciałbym zapytać, czy podczas debaty 
padały z ust senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ale 
też przedstawicieli organizacji pozarządowych, takie 
zdania przepełnione troską, czy będą przez insty-
tut wspierane takie zagadnienia i takie organizacje, 
które zajmują się problemem nierówności społecz-
nych i dyskryminacji ze względu na płeć, na wiek, 
na niepełnosprawność, orientację seksualną, czy będą 
wspierane takie organizacje, które są otwarte na to-
lerancję, różnorodność czy też kwestie ekologiczne. 
Czy taka wrażliwość była podczas prac komisji pre-
zentowana przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
i czy przedstawiciele zaproszonych organizacji mó-
wili o tych dylematach? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Waldemar Sługocki. 

Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Też do mnie?)
Nie wiem do kogo, zaraz się dowiemy.

Senator Waldemar Sługocki:
Tak, do sprawozdawcy mniejszości, do pana sena-

tora Mieczysława Augustyna, jeśli mogę.
Panie Senatorze! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 

Otóż mój klubowy kolega wspominał o procesie kon-
sultacji społecznych, które budzą wiele wątpliwości, 
nie tylko dlatego, że odbywały się wtedy, gdy nie było 
projektu ustawy, ba, mało tego, nie było nawet założeń 
ustawy, ale też odbywały się w czasie, kiedy więk-
szość Polaków pracuje, w godzinach do 15.30. Odbyły 
się 23 spotkania, w tym spotkania regionalne w ta-
kich miastach jak Rzeszów, Zielona Góra, Gorzów 
Wielkopolski, Łódź, Bydgoszcz, Toruń i Radom, ale 
niestety odbywały się one nie na temat, ponieważ 
uczestnikom tychże konsultacji społecznych nie 
przekazywano ani założeń ustawy, ani treści samej 
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(senator M. Augustyn) dobrze pamiętam, w ustawie o działalności pożytku 
publicznego jest ich chyba trzydzieści kilka, a tutaj 
spośród nich mamy 11, a do tego w pkcie 12 jest zapi-
sane, że skolko ugodno, tzn. jeśli da się pieniądze, to 
wtedy to, czego będzie się chciało, będzie można tą 
drogą realizować. To jest jeden z powodów, dla któ-
rych na posiedzeniu komisji zgłaszaliśmy sprzeciw, 
słuchając głosu organizacji pozarządowych.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Sługockiego, chcę powiedzieć, że była mowa o tym, 
jak wyglądały te konsultacje czy tzw. konsultacje – 
bo to była parodia konsultacji. Organizacje, które 
przyjechały do mnie na konsultacje, a było ich sie-
demdziesiąt kilka – byłem zdziwiony tak wielkim za-
interesowaniem, a nawet, powiem szczerze, nieprzy-
gotowany na przyjęcie tylu gości – informowały mnie 
o tym, jak wyglądały konsultacje w Wielkopolsce. 
Otóż to spotkanie, bo nie konsultacje, było poświę-
cone wysłuchaniu komunikatu na temat, no, nawet 
nie szczegółów ustawy, tylko, można by powiedzieć, 
założeń ideowych tej ustawy, nie dano szans na rzetel-
ną debatę, rzetelną dyskusję. Dlatego dziękowano mi, 
że na spotkaniu u mnie można było wreszcie artykuł 
po artykule, zapis po zapisie ten projekt przeczytać, 
spokojnie go przeanalizować i się wypowiedzieć. Ja 
informowałem w czasie posiedzenia komisji, że zosta-
łem przez te organizacje upoważniony do tego, żeby 
powiedzieć tej propozycji stanowcze „nie”. To jest 
ważne, bo chociaż w uzasadnieniu projektu mówi się 
o tym, że ustawa ma służyć małym organizacjom, to 
te małe organizacje, naprawdę małe – w większości 
takie przyjechały na spotkanie, które organizowałem 
w sprawie tego przedłożenia – mówią: my tego nie 
chcemy, my widzimy w tym dla siebie zagrożenie.

Informowano mnie, że jeszcze nie powołano peł-
nomocników do spraw realizacji tej ustawy w woje-
wództwie, a już wojewoda wystosował do niektórych 
organizacji pismo, w którym prosi o podanie m.in. 
bardzo wrażliwych informacji na temat tego, czy or-
ganizacja działa, jak działa, czym się zajmuje, jakie 
są władze, jakimi dysponuje środkami itd. Na jakiej 
podstawie to zrobił? I do czego to jest potrzebne? 
Doprawdy nie wiadomo. Organizacje patrzyły na to 
bardzo podejrzliwym okiem, bo do tej pory nikt o to 
nie pytał. Te dane, które trzeba posiadać i które są 
ważne, są zawarte w krajowym rejestrze, ale tu się-
gano głębiej. Wiele organizacji informowało mnie 
o tym, że nie udzieliło takich informacji wojewodzie.

Tak że, Panie Senatorze, te konsultacje były przed-
stawiane przez organizacje w bardzo złym świetle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę pana senatora Mioduszewskiego o odpo-

wiedź na pytanie pani marszałek.

więc to nie jest tak, że ta ustawa kończy… Zresztą 
minister podkreślał, że dopiero powstaną programy 
i, jak wynika z ustawy, na nie mają być przeznaczone 
pieniądze. Bynajmniej niekoniecznie z tych środków, 
które tutaj zostały zapisane. Tak więc to jest otwarcie 
furtki do zawłaszczania większości środków, który-
mi dzisiaj dysponują organizacje pozarządowe, które 
zwyciężają w konkursach, o których rezultacie ano-
nimowo decydują eksperci…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
…których nazwisk nie można nawet poznać. To 

ma się zmienić.
Przy tej okazji mówiono, Panie Senatorze, o tym, 

że skoro już wpisuje się taką możliwość, to powinno 
się wpisać te wartości, na podstawie których Unia 
Europejska pozwala tego rodzaju środkami dyspo-
nować. I tam właśnie zapisane są wszelkiego rodzaju 
kwestie równościowe, w tym równości płci. I rzeczy-
wiście takiego zakresu nie wskazano. I to wskazywa-
no jako zagrożenie, że to oznacza, że teraz w zakre-
sie gospodarowania wspomnianymi środkami tych 
wartości nie trzeba będzie uwzględniać. No i tutaj 
właśnie moje podziękowania, Panie Senatorze, bo pan 
porusza bardzo ważną kwestię. Sektor pozarządowy 
przy okazji kolejnych nowelizacji ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego bardzo dbał o to, żeby w tej 
ustawie zawrzeć wszystkie sfery działalności orga-
nizacji pozarządowych. I z upływem lat katalog tych 
zadań był ciągle poszerzany o to, o co wnioskowały 
organizacje pozarządowe, o to, co przynosiło życie, 
a co na początku zostało pominięte. Proszę państwa, 
ważne jest, żeby wiedzieć, że omawiana ustawa nie 
odnosi się do wszystkich zadań, które zostały tam 
zawarte. Absolutnie nie. Dlatego mówimy, że to ma 
charakter wykluczający. Nie tylko z punktu widzenia 
ideowego, lecz także z punktu widzenia zakresu za-
dań. Co więcej, w art. 24 ust. 3 w pkt 12 zapisano, że 
Narodowy Instytut Wolności będzie mógł, w oparciu 
o tę ustawę, realizować inne zadania zlecone przez 
– jak już wiemy – politycznego przewodniczącego ko-
mitetu. I jednocześnie będą zapewnione środki na ich 
realizację. Tak więc można powiedzieć, że także za-
dania, które w ogóle z żadnym katalogu, ani tym, ani 
w ustawie o działalności pożytku publicznego, się nie 
mieszczą, będą mogły być swobodnie – na zlecenie, 
można by powiedzieć, bo tu jest powiedziane, że na 
zlecenie przewodniczącego komitetu – podejmowane 
i realizowane. A zatem z jednej strony mamy takie 
sytuacje, w których nawet wtedy, kiedy mowa jest 
o środkach unijnych, pewnych wymogów w zakresie, 
nazwijmy to, ideowym nie trzeba by było przestrze-
gać, a z drugiej strony jest cały katalog zadań… O ile 
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w tej ustawie brak jest kontroli z ramienia organiza-
cji pozarządowych, którym podobno ta ustawa ma 
służyć? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn.
Chce pan zadać pytanie, Panie Senatorze? Bardzo 

proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, chciałbym zapytać pana senatora o to, o czym 

wspominałem już w swojej odpowiedzi. Może pań-
stwu wyjaśniono, co się kryje pod tą kompetencją, 
zgodnie z którą Narodowy Instytut Wolności będzie 
mógł realizować inne zadania zlecone przez przewod-
niczącego komitetu, czyli ministra. Czy mówiono na 
temat tego, co to konkretnie będzie oznaczać? To jest 
jedna sprawa.

A druga dotyczy preambuły. Pan marszałek pytał 
o inną kwestię, a ja chciałbym wiedzieć, czy wyja-
śniono, jak należy rozumieć to, że jednocześnie trzeba 
będzie brać pod uwagę, czy wnioskujący – jak rozu-
miem, chodzi o korzystających z usług tych nowych 
instytucji – kierują się motywacjami prospołecznymi 
i wykazują postawy propaństwowe. Co to znaczy? 
Bo to jest „i”, a nie „lub”. Trzeba jednocześnie być 
prospołecznym i propaństwowym. Kto o tym będzie 
decydował?

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

Weźmy np. demonstrantów. Czy oni są propań-
stwowi i prospołeczni, czy odwrotnie? Kto o tym 
będzie decydował?

Wicemarszałek Maria Koc:
No, nie wiem, czy była o tym mowa na posiedze-

niu komisji.
Pan senator się wypowie, ale jeszcze pan senator 

Waldemar Sługocki ma pytanie. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Nawiążę do wypowiedzi kolegi siedzącego obok 

mnie, pana senatora Mieczysława Augustyna, tak 
à propos konsultacji społecznych. Pani Marszałek, 
Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że 
20 stycznia 2017 r. takie konsultacje, właściwie 
pseudokonsultacje, odbyły się w Zielonej Górze. 
Uczestniczyła w nich grupa organizacji pozarządo-
wych. W sumie było tam 27 osób z 21 organizacji. 
Po całej dyskusji odbyło się głosowanie, głosowanie 

Senator Andrzej Mioduszewski:

Dziękuję.
Pani Marszałek, nie było mowy na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
na temat filii i tego, ilu ludzi będzie tam pracowało. 
Była mowa tylko o liczbie członków rady, o liczbie 
dyrektorów, zastępców. Zetknąłem się za to, ale nie na 
posiedzeniu komisji, jedynie z liczbą etatów, właśnie 
60 etatów.

(Senator Jerzy Fedorowicz: 60? Więcej…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: 60 osób, pra-

cowników. A ile funkcyjnych?)
(Senator Andrzej Mioduszewski: Nie, ja słyszałem 

tylko o 60 etatach.)
Rozumiem. To być może to pytanie będzie mogło 

być skierowane do pana ministra.
(Senator Andrzej Mioduszewski: Tak, może pan 

minister będzie miał więcej informacji.)
Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Władysław 

Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja do senatora sprawozdawcy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Którego?)
Do pana senatora Mioduszewskiego.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę.)
Pierwsze moje pytanie jest takie: kto konkretnie 

będzie podejmował decyzje o przyznaniu dotacji?
Drugie. Dlaczego dyrektor instytutu ma być wy-

bierany bez konkursu? Dlaczego jest tu taki zapis, 
Panie Senatorze?

Bardzo ciekawa, interesująca jest też inna kwestia 
dotycząca tego Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ja 
pytam o to już bardziej jako przedsiębiorca. Chodzi 
o sposób nadzorowania i kontrolowania tej instytucji, 
bo według mojej analizy właściwie brak jest kontroli 
społecznej nad nią. Bo czy nie jest tak, że wszystkie 
ciała wymienione w ustawie, począwszy od prezesa 
Rady Ministrów, a skończywszy na przewodniczą-
cym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, dy-
rektorze instytutu i radzie tego centrum, pochodzą 
z tego samego nadania? I to one mają się wzajemnie 
kontrolować? Przecież rząd powołuje, rząd zarządza 
i rząd kontroluje. Pracując 25 lat w strukturach ko-
deksu handlowego, nie spotkałem się z taką sytuacją. 
Czy tak powinny wyglądać instytucje wspierające 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego? I dlaczego 
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(senator W. Sługocki) Przepraszam, tak brzydko pisałem, że… Kto bę-
dzie podejmował decyzje odnośnie… Przepraszam, 
bo nie dopisałem. Panie Senatorze… To pytanie pana 
senatora…

(Wicemarszałek Maria Koc: Komarnickiego.)
Kto będzie podejmował decyzje… dyrektora?
(Głos z sali: Tak.)
Tzn. co do dyrektora? No, powołuje i odwołuje 

przewodniczący…
(Senator Władysław Komarnicki: Ja może powtó-

rzę. Panie Senatorze, ja może to powtórzę. Dlaczego 
dyrektor instytutu ma być wybierany bez konkursu 
i dlaczego jest taki zapis? To jest, uważam, logiczne 
pytanie.)

To znaczy można było przyjąć… Były 2 wersje, 
przyjęta jest taka. Ja… No, nie wiem, ale skoro jest 
powoływany, to chyba można go łatwiej odwołać 
przez tych, którzy go powołują. Dla mnie to…

(Głos z sali: O, no właśnie…)
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Ja nie widzę tu żadnej rozbieżności.
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Proszę 

o ciszę!)
No, można przyjąć inną wersję, ale została przy-

jęta taka i, bardzo przepraszam, komisja głosowała 
za tym rozwiązaniem.

(Głosy z sali: No, wiadomo… Nie ma rady…)
A co do pytań senatora Augustyna… O innych 

zadaniach w szczegółach na posiedzeniu komisji nie 
mówiono.

Co do preambuły i określeń „propaństwowość”, 
„prospołeczność”, to chyba te określenia są dość jed-
noznaczne, więc… A ocena tego… No, tak jak mówi-
łem tutaj odnośnie do… Te przeprowadzane konkursy 
i konsultacje będą transparentne, więc wydaje mi się, 
że tutaj nie powinno być żadnych rozbieżności co 
to tego, co to jest propaństwowość, prospołeczność.

(Wicemarszałek Maria Koc: A pytanie senatora….)
Ale, jak wspomniałem, na posiedzeniu komisji nie 

było o tym mowy, nie analizowano tego.

Wicemarszałek Maria Koc:
A pytanie pana senatora Sługockiego? Pan senator 

Sługocki…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale już… Teraz se-

nator Mieczysław Augustyn.)
A, teraz pan Mieczysław Augustyn. Bardzo dzię-

kuję. Pan Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, tak jak mówił to pan senator, 

pan przewodniczący Klich, tak jak i ja mówiłem 
w sprawozdaniu… Potwierdzam to, że w bardzo wie-

w sprawie oceny przedłożonego dokumentu, a właści-
wie ogólnych założeń, ponieważ żadnego dokumentu 
w formie papierowej wówczas nie było. Nie było też 
wówczas, na tym spotkaniu, projektu ustawy. I proszę 
sobie wyobrazić, że podczas tego głosowania 12 osób 
było przeciw, 6 się wstrzymało, a nikt nie głosował 
za. Panie Senatorze, czy to jest pańskim zdaniem 
uwzględnianie opinii organizacji pozarządowych? 
Przecież ten wynik jest druzgocący. Jak zatem rząd 
Prawa i Sprawiedliwości traktuje głos obywateli? Czy 
to jest poważne traktowanie organizacji pozarządo-
wych i aktywności Polaków tam na dole, w Polsce 
lokalnej?

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

Senator Andrzej Mioduszewski:
Może odniosę się do tego braku kontroli nad in-

stytutem. Wydaje się, że ten instytut ma odpowied-
nią kontrolę. Po pierwsze, ma statut, według którego 
będzie działał, po drugie, do rady wchodzi 11 osób 
od prezydenta, 5 – od organizacji pozarządowych, 
przedstawiciel samorządu, a więc jest jakaś kontrola. 
A dyrektor, jako organ wykonujący, podlega wszyst-
kim rygorom dotyczącym finansów publicznych. 
A więc wydaje mi się, że jest tu kontrola. Nie wiem, 
o jaką kontrolę senatorowi chodzi, no ale… To nie 
jest niezależny byt, który nie jest pod żadną kontrolą.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowny Panie Senatorze, nie może być takiej 

sytuacji, że ten, kto zarządza, sam się kontroluje. A tu 
wszyscy pochodzą z jednego pnia. No przecież… 
Niech pan spokojnie to przeanalizuje, naprawdę bar-
dzo pana o to proszę.

Senator Andrzej Mioduszewski:
Narodowy Instytut Wolności realizuje przyjęte 

przez Radę Ministrów programy. One będą przygo-
towane przez Komitet do spraw Pożytku Publicznego. 
Programy rządowe będą podlegać szerokim konsulta-
cjom społecznym. No więc jawność i transparentność 
są jakby zachowane.

(Senator Waldemar Sługocki: Będzie tak, że ludzie 
mówią „nie”, a rząd mówi „tak”.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję bar-

dzo. Jeszcze proszę o odpowiedzi na kolejne pytania, 
Panie Senatorze.)
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(senator M. Augustyn) My, tzn. kilkunastu senatorów Platformy 
Obywatelskiej, złożyliśmy dzisiaj oświadczenie skie-
rowane do marszałka Senatu, w którym protestuje-
my przeciwko takiemu procederowi. Jak słyszę, nie 
wpuszczono ich dlatego, że mają zakaz wstępu wy-
dany przez marszałka Sejmu. No ale Senat to nie jest 
Sejm. Do tej pory było tak, że marszałek Sejmu był 
równy marszałkowi Senatu. Jurysdykcja marszałka 
Sejmu nie obowiązuje w budynku Senatu. Tak więc 
jakim prawem ci obywatele nie zostali wpuszczeni na 
posiedzenie waszej komisji, kiedy ona obradowała, 
skoro marszałek Senatu nie wydał takiego zakazu? 
Chciałbym to wiedzieć, żeby jeszcze ewentualnie 
skorygować oświadczenie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, ja mam pytanie do pana senatora 

Majera. 
Panie Senatorze, w toku debaty już ustaliliśmy 

sprawę pseudokonsultacji.
Mam takie pytanie. Czy przedstawicielom komisji 

lub panu osobiście znany jest dokument Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka? Jeżeli jest on panu znany, 
to chciałbym, żeby pan, jako przewodniczący komisji, 
który ma trochę większe uprawnienia niż członek ko-
misji, wypowiedział się na ten temat w imieniu komi-
sji lub swoim. Zacytuję ostatnie zdanie tego dokumen-
tu. „Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
przyjęcie projektu ustawy w obecnym kształcie bę-
dzie stanowiło odwrót od idei wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wprowadzi 
systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjono-
wania organizacji pozarządowych w Polsce”.

Czy podobnie jak przy wszelkich innych niede-
mokratycznych zasadach, które wprowadzaliście 
państwo w różnego rodzaju ustawach… Czy tu też 
pan uważa, że to jest tylko opinia, którą można sobie 
przeczytać i odrzucić? Czy ona była przedmiotem 
obrad komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
Oczywiście wiadomo, że jestem za absolutnym 

odrzuceniem ustawy, bo ona nie ma nic wspólnego 

lu przypadkach – a wskazywały na to organizacje 
pozarządowe podczas posiedzenia komisji – te kon-
sultacje miały charakter pozorny, fasadowy, a tam, 
gdzie miały przebieg taki, że ostatecznie dyskuto-
wano i pytano o zdanie, to zdanie organizacji było, 
tak jak pan senator mówił, przeciwne oczekiwaniu 
twórców tej ustawy, tzn. organizacje w większości 
były przeciw. Więc… No, cóż powiedzieć? Mamy 
do czynienia z taką sytuacją, że organizacje nie były 
wnioskodawcami, nie były twórcami, opowiedziały 
się w tych pozornych konsultacjach przeciw większo-
ści, na posiedzeniu komisji opowiedziały się przeciw, 
a rząd mówi: i tak was uszczęśliwimy, chociaż uwa-
żacie, że to jest dla was groźne.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę o coś dopytać, 
Pani Marszałek? Jedno króciutkie pytanie do pana…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, jedno zdanie.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy zatem nie uważa pan… Bo 

przecież te wyjazdy urzędników coś kosztowały, dele-
gacje na trasie Warszawa – Zielona Góra czy Gorzów, 
Bydgoszcz itd., itd… To są duże odległości. Czy nie 
szkoda marnotrawić pieniądze publiczne na takie 
pseudokonsultacje? Jak pan sądzi? Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
To jest już moja prywatna opinia. Konsultacje, 

które są źle zorganizowane i które mają charakter 
pozorny, to wyrzucanie pieniędzy publicznych. To 
oczywiste.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Bogdan Klich. Bardzo 

proszę.

Senator Bogdan Klich:
Pytanie do senatora sprawozdawcy komisji rodzi-

ny, pana senatora Majera.
Tośmy sobie już ustalili, Panie Senatorze – dzię-

kuję za pańską szczerość przy odpowiedzi – że kon-
sultacji nie było.

Teraz chciałbym zapytać o to, dlaczego na po-
siedzeniu komisji, które pan relacjonuje – mnie nie 
było na tym posiedzeniu komisji – nie wpuszczono 
niektórych obywateli, którzy byli przedstawicielami 
organizacji pozarządowych.
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(senator J. Fedorowicz) My jako parlamentarzyści zawsze z dużą chęcią się 
zapoznajemy z opiniami, ale w toku procedowania 
politycznego część opinii się bierze pod uwagę, część 
opinii się bierze pod uwagę w stopniu mniejszym.

I ostatnie pytanie, pytanie pana senatora 
Fedorowicza. Pan senator pytał… To też nie jest tak… 
Ja muszę wrócić do tego, ile organizacji było zwolen-
nikami tego rozstrzygnięcia, a ile nie było. Z mojej 
oceny, tak jak było mówione na posiedzeniu komisji 
– o to pytał pan senator Duda w jednym z pierwszych 
swoich pytań – wynika, że te organizacje jak gdyby 
bezpośrednio w całości tej ustawy nie potępiały, ale 
pojawiały się zarzuty do bardzo konkretnych artyku-
łów w trakcie prac. Jednak nie możemy powiedzieć 
wam, że to było 2%, jeśli chodzi o tych, którzy się 
opowiadali za ustawą, bo ich by musiało być 100 tu, 
na sali.

(Senator Jarosław Duda: Ja mówię o 100%…)
Nie, to więcej było… Nie demonizujmy w tej chwi-

li sytuacji, że prawie nikt się nie opowiedział za tą 
ustawą, bo była grupa organizacji pozarządowych, 
która ją popierała.

Pan senator Fedorowicz – bardzo dziękuję za to 
pytanie – pytał o organizacje najsłabsze, które mogą 
być pokrzywdzone. Właśnie ta ustawa jest ustawą, 
która ma na celu wzmacniać tych najsłabszych. 
I była o tym dyskusja. Była na posiedzeniu komisji 
dyskusja również o tym, że jest wiele organizacji, 
które funkcjonują w środowisku wiejskim, które nie 
mają dostępu do funduszy unijnych, do funduszy 
strukturalnych, wiele organizacji, które nie może się 
rozwijać. Również rozwój instytucjonalny, o którym 
mówimy w tej ustawie, będzie formułą, która umoż-
liwi im normalne funkcjonowanie, da im możliwość 
szkoleń, rozwoju, przyjazdu, wyjazdu delegacji, za-
poznawania się, zdobywania nowych doświadczeń. 
Ta ustawa o Narodowym Instytucie Wolności jest 
ustawą, która ma wzmacniać małe organizacje po-
zarządowe. Właśnie do nich ona jest kierowana i do 
nich jest adresowana. Ma stwarzać takie warunki 
infrastrukturalne, żeby te małe organizacje, ta naj-
prostsza aktywność społeczna mogła się rozwijać. 
Bardzo dziękuję.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek. Myślę, że powinniśmy 

zrobić przerwę, żeby dać szansę senatorom na nor-
malną pracę, bo jest w tej chwili interwencja Straży 
Marszałkowskiej, która zakłóca normalny tok pracy.

(Głos z sali: To wasza zasługa.)

z wolnością, a wolność kojarzy mi się z czystością 
zasad.

Panie Senatorze, przeważnie jak się pisze ustawy 
– mam 10-letnie doświadczenie w Sejmie – to pisze 
się je tak, jakby się było w opozycji. Czy rozmawia-
liście na posiedzeniu komisji o tym, że ta ustawa, 
jeśli przejdzie w takim kształcie, w co nie wierzę, to 
będzie uderzać w poszczególne… będzie zwrócona 
przeciwko ewentualnym 2% tzw. instytucji pozarzą-
dowych, które wsparły… Jak pan powiedział, poparło 
to tylko 2%, a 98% tego nie zrobiło. Czy może pan 
powiedzieć, czy na posiedzeniu komisji były podawa-
ne, nie wiem, nazwy instytucji lub jakichś grup, które 
wspierają tę ustawę? Jeżeli tak było, to poprosiłbym 
o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę. Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Ja rozumiem, że pan senator Fedorowicz również 

do mnie kierował to ostatnie pytanie, czy może do 
senatora Mioduszewskiego?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, Panie Senatorze. 
Bo się bardzo dobrze znamy i chciałbym posłuchać…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Wszystkie 3 pytania 
do pana.)

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Odpowiadam 
senatorowi Klichowi. Ja powiedziałem wyraźnie, że 
na posiedzeniu naszej komisji pan minister Lipiński 
informował o tym, że konsultacje się odbywały. Nie 
było dłuższej dyskusji na temat jakości tych konsul-
tacji, ale konsultacje się odbywały i to pragnę z całą 
mocą podkreślić.

Pan senator Klich pytał, dlaczego nie wpuszczo-
no przedstawicieli niektórych organizacji pozarzą-
dowych. Nie zostali oni wpuszczenie na polecenie 
Straży Marszałkowskiej. O wyjaśnienie ma wystąpić 
pan przewodniczący Duda i też oczekujemy tej infor-
macji na posiedzeniu komisji, dlaczego tak się stało.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Czarnobaja. 
Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
byli obecni na posiedzeniu naszej komisji rodziny 
i zajęli stanowisko. Ja gdzieś nawet… Nie czytałem 
niestety tego, co pan ma, tak że nie potrafię aż tak 
dokładnie powiedzieć… Ale pragnę podkreślić, że 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest jedną ze 
120 tysięcy organizacji pozarządowych w naszym 
kraju. Jest to duża organizacja, poważna, niemniej 
jest to jedna ze 120 tysięcy organizacji, które funk-
cjonują w naszym kraju, i jako taka może formułować 
opinie do aktów prawnych, może te opinie wyrażać. 
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I przystępujemy do dalszych obrad.
Proszę, w kwestii formalnej. Ale krótko, Panie 

Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, skoro zechciała pani dopuścić ten 

wyjątek, to może pani by zechciała interweniować 
również w kwestii reguły, bo z tego, co słyszę, przed 
wejściem na salę, a dokładniej przed wejściem do bu-
dynku są przedstawiciele innych organizacji pozarzą-
dowych, którzy mają przepustki, a nie są wpuszczani 
na teren budynku. Gdyby pani…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…zechciała podjąć również interwencję w sprawie 

nie wyjątku, tylko reguły, to byłoby super. Bardzo 
o to proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, dziękuję za tę uwagę. Ja prowa-

dzę obrady. Bardzo proszę, abyśmy przystąpili już 
do dalszego…

(Rozmowy na sali)
…do dalszych obrad.
(Rozmowy na sali)
Tak, Panie Marszałku?

Senator Bogdan Borusewicz:
W kwestii formalnej. Chciałbym podziękować 

pani marszałek za tę decyzję, słuszną decyzję, bo 
moi goście, zaproszeni goście nie przyszli tu po to, 
żeby zakłócać albo się awanturować, tylko po to, żeby 
posłuchać obrad Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, ja wiem, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo, 

Pani Marszałek.)
Bardzo dziękuję.
I wracamy do obrad, proszę państwa.
Kolejna tura pytań.
Pan senator Rybicki, tak? Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek, że mogę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Do którego z senato-

rów sprawozdawców?)
Dziękuję, że mogę w normalnej atmosferze, nie-

zakłóconej, zadać pytanie.
Mam pytanie do senatora Mieczysława Augustyna, 

który reprezentuje wniosek mniejszości.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Przepraszam… przepraszam…
(Senator Sławomir Rybicki: To pani marszałek 

ma władztwo absolutne, żeby tę sprawę przeciąć, 
prawda?)

(Senator Bogdan Borusewicz: O co chodzi?)
(Rozmowy na sali)
Co się stało?
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, sytuacja 

jest zupełnie niezwykła.)
(Głos z sali: Do mikrofonu.)
Ale co do mikrofonu? No proszę, proszę podejść 

do mnie, Panie Senatorze…

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, sytuacja jest kuriozalna…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę. Proszę 

podejść.)
…jest niezwykła zupełnie. Mianowicie na sali są 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, których 
Straż Marszałkowska chce usunąć z tego posiedzenia. 
No to jest dla nas kompletnie niezrozumiałe.

(Głos z sali: Instytut wolności działa.)
W sytuacji, kiedy przed chwilą pytaliśmy o to, 

dlaczego na posiedzenie komisji nie zostali wpusz-
czeni przedstawiciele organizacji pozarządowych…

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam, zarządzam…
(Senator Bogdan Klich: …chociaż nie ma takiego 

zakazu marszałka Senatu. No, kuriozalna sytuacja. 
My rozmawiamy między innymi o nich…)

(Senator Sławomir Rybicki: Rozmawiamy o in-
stytucie wolności.)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam. Zarządzam minutową przerwę…

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 50 do 
godziny 17 minut 52)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę… Dopiero teraz wznawiam obrady.
Szanowni Państwo – zwracam się do państwa se-

natorów – jeżeli zapraszacie państwo gości, to proszę, 
abyście państwo przestrzegali takiej zasady, że goście 
powinni mieć przepustki, żeby było wiadomo, kto jest 
kim i kto wchodzi na salę obrad. Ja dopuszczam ten 
wyjątek, że państwo weszli tutaj, zaproszeni bodajże 
przez marszałka Borusewicza; państwo w spokoju 
będą się przysłuchiwali obradom i pozostaną na tej 
galerii. Ale jeżeli są jeszcze jacyś goście, którzy nie 
mają przepustek, to już nie pozwalam na to, żeby 
wprowadzać te osoby na galerię. (Oklaski)
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(senator S. Rybicki) I teraz pytanie do pana senatora Ryszarda Majera. 
Panie Senatorze, proszę sobie wyobrazić, że wicepre-
mier, pan premier Gliński, pełnomocnik do spraw 
społeczeństwa obywatelskiego, uzasadniając powo-
łanie tej instytucji, mówi tak: powołanie Narodowego 
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego jest elementem programu PiS. Bardzo 
pana proszę w imieniu własnym, ale także w imie-
niu swoich wyborców, aby wskazał pan te elemen-
ty programu Prawa i Sprawiedliwości, które wprost 
zmierzają do tego, aby ograniczać wolność organizacji 
pozarządowych, ograniczać swobody obywatelskie 
Polaków, ograniczać determinację, pasję i chęć dzia-
łania Polaków w organizacjach pozarządowych.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Proszę pokazać taki zapis w programie Prawa 

i Sprawiedliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pana senatora? Dobrze.
To pan Leszek Czarnobaj.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, mam 2 pytania do pana senatora 

Majera.
Panie Senatorze, powiedział pan, słusznie chyba, 

o zasadzie dotyczącej wzmacniania tych małych or-
ganizacji pozarządowych. Czy mógłby pan wskazać 
w projekcie ustawy ten fragment, w którym się mówi 
o tym, jakie instrumenty wzmocnią te organizacje 
pozarządowe? To jest pierwsze pytanie.

I jeszcze raz wracam do tych konsultacji, bo pan 
mówił, że podczas posiedzenia komisji przekazano 
państwu informację, że 800 osób brało udział w kon-
sultacjach, a my czytamy sprawozdania, w których są 
zupełnie inne informacje. To nie były konsultacje, tylko 
informacje: tak ma być, mówiąc pokrótce, i dziękujemy 
bardzo. Czy nie należałoby jeszcze raz poprosić pana 
ministra, poprosić przedstawicieli rządu, aby rozstrzy-
gnęli kwestię konsultacji? Konsultacje w zakresie do-
tyczącym organizacji pozarządowych są fundamentem 
ustaw w tym zakresie. Mylenie konsultacji z informa-
cją jest podstawowym błędem procesu legislacyjnego, 
Panie Senatorze, dlatego chciałbym, żeby pan jako 
przewodniczący tej komisji odniósł się do tego wątku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź na pytanie. Proszę, Panie 

Senatorze.

Poczekam, aż pan senator pojawi się na mównicy.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę zadawać py-

tanie, pan senator słyszy.)
I proszę mi nie liczyć czasu…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy podczas 

prac komisji wnioskodawcy, mówiąc o tych kwestiach 
organizacyjnych i finansowych, wskazywali na łącz-
ną roczną kwotę utrzymania instytutu? Jaka to jest 
kwota? I jak ona się ma do środków, którymi będzie 
dysponować instytut na cele statutowe?

Chciałbym też zapytać, czy podczas debaty padały 
argumenty, że zadania, które ma realizować instytut, 
można by swobodnie powierzyć w drodze konkursu 
instytucji pozarządowej, która mogłaby realizować 
cele zawarte w statucie instytutu równie dobrze, 
a na pewno taniej. Czy w tym kontekście nie padały 
również jakieś porównania dotyczące istniejącej już 
Polskiej Fundacji Narodowej, która otrzymała od in-
stytucji państwowych 100 milionów zł? Czy nie było 
w czasie debaty głosów, że przecież również te środki 
mogłyby być wydawane przez trzeci sektor, który 
kompetentniej, a na pewno oszczędniej, zrealizowałby 
te same zadania, które przypisano Polskiej Fundacji 
Narodowej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję.)
I pan senator Waldemar Sługocki.
Do którego z senatorów sprawozdawców się pan 

zwraca?

Senator Waldemar Sługocki:
Pierwsze pytanie kieruję, Pani Marszałek, do spra-

wozdawcy mniejszości, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, a drugie pytanie, jeśli mogę, do pana se-
natora Majera.

Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego będzie swego rodzaju instytucją re-
glamentującą, ograniczającą swobody organizacji 
pozarządowych? Dojdzie bowiem do takich relacji 
pomiędzy tymi podmiotami, że kreując m.in. politykę 
finansową, instytut będzie swego rodzaju darczyńcą 
wynagradzającym posłuszne organizacje pozarzą-
dowe, które będą wpisywały się w linię rządu, a jed-
nocześnie marginalizował, ignorował te organizacje, 
które będą działały zgodnie z oczekiwaniami opinii 
publicznej, realizując swoje pasje i chcąc uaktywnić 
polskie społeczeństwo. To jest pytanie do pana sena-
tora Augustyna.
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Świątecznej Pomocy. Tak że to te kwestie były, Panie 
Senatorze, pokazywane jako niepokojące.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Majer. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Odpowiadając 

na pytanie pana senatora Sługockiego… Nie było pana 
premiera Glińskiego na posiedzeniu naszej komisji, 
tak że nie mogę się wprost odnieść do pana pytania. 
Jednak czytając program Prawa i Sprawiedliwości, 
z którym szliśmy do wyborów, i program Prawa 
i Sprawiedliwości, który – w przeciwieństwie do 
niektórych – realizujemy już 2 lata po wyborach… 
Wniosek jest taki, że od 2 lat oddajemy Polskę 
Polakom i przywracamy im godność.

(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
To było na marginesie.
(Senator Jarosław Duda: Nam, Polakom?)
Bo nie było to przedmiotem posiedzenia naszej 

komisji.
Pytanie pana senatora Czarnobaja. Panie Senatorze, 

w rozdziale 3, w art. 24 w ust. 3 pkt 3 mamy zapis, 
że do zadań Narodowego Instytutu Wolności należy 
także wspieranie oddolnej aktywności obywatelskiej, 
wzmacnianie etosu społecznikowskiego obywateli, 
wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. To jest 
przepis, który dotyczy właśnie tych małych organiza-
cji. Poza tym w ustawie pojawia się – ja w tej chwili 
nie mogę tego znaleźć; pewnie pan minister w szcze-
gółach na to odpowie – zapis dotyczący rozwoju in-
stytucjonalnego, a to jest tak naprawdę najważniejsze 
dla tych małych organizacji. Bardzo dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, czy 
ja mogę uzupełnić?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Okej, już znalazłem. Panie Senatorze, czy mógłby 

pan jeszcze wytłumaczyć w tym zakresie wspiera-
nia… Rozumiem, że to wspieranie oddolnej aktyw-
ności obywatelskiej, kwestii społecznikowskich, do-
tyczy małych organizacji, a dużych nie. Tak? Czyli 
dużych nie będzie…

(Senator Jan Rulewski: To dyskryminacja.)
Czyli dyskryminacja. Tak? Chodzi o to, żeby było 

jasne. Mówimy o małych, czy o dużych organiza-
cjach?

Senator Mieczysław Augustyn:

Odpowiadając na pierwsze pytania zadane przez 
pana senatora Rybickiego, powiem tak: kwestia kosz-
tów była poruszana na posiedzeniu komisji. One są 
zapisane w ustawie. Oczywiście ci, którzy uważają, 
że powoływanie tego instytutu, rady i komitetu jest 
zbędne, wskazywali na to, że lepiej by było te pienią-
dze przeznaczyć dla organizacji na granty, że byłoby 
z tego dużo więcej pożytku.

Co więcej, wskazywano też, że tak naprawdę, do-
dając te 40 milionów zł do 60 milionów zł FIO, ale 
jednocześnie przyznając sobie prawo swobodnego 
dysponowania tymi pieniędzmi – i tu już przechodzę 
do odpowiedzi na pana, jak rozumiem, drugie pytanie 
– otwiera się ścieżkę przekazywania tych pieniędzy 
według własnego uznania tym podmiotom, które są 
uznawane za wartościowe przez kierownictwo tego 
komitetu, czyli przez członków Rady Ministrów. 

Oczywiście w odniesieniu do Polskiej Fundacji 
Narodowej to ja w dyskusji na posiedzeniu komisji 
użyłem tego przykładu, że właśnie ta ustawa umoż-
liwia tego rodzaju zupełnie swobodne dotowanie 
różnego rodzaju podmiotów z pominięciem kon-
kursów. Wskazywałem przypadek Polskiej Fundacji 
Narodowej jako przykład omijania, w moim prze-
konaniu, przepisów prawa i reguł, które powinny 
rządzić gospodarowaniem środkami publicznymi. 
Tak że te kwestie były na posiedzeniu komisji bardzo 
krytycznie pokazywane.

Gdy idzie o pytanie pana senatora Sługockiego, 
to trzeba powiedzieć, że przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, którzy byli obecni, bardzo dobrze 
przygotowani merytorycznie, szczegółowo mówili 
o tych zagrożeniach dla wolności funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. Poczynając od wyklu-
czającej preambuły, poprzez wykaz zadań, który jest 
ograniczony w stosunku do tego z ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego, wreszcie przez sposób dzie-
lenia tych pieniędzy, który wymyka się całkowicie 
poza konkursy albo przynajmniej może się wymknąć 
na mocy swobodnej decyzji dyrektora instytutu, który 
z kolei jest swobodnie powoływany przez ministra 
i może być swobodnie odwoływany. Temu instytutowi 
nadaje się swobodnie statut, a organizacje pozarządo-
we będące członkami rady mogą co najwyżej wyrazić 
opinię, której nie trzeba brać pod uwagę. No, trudno 
tutaj mówić o czym innym niż o ograniczeniu swo-
body organizacji pozarządowych w dostępie do środ-
ków publicznych, niemałych środków publicznych. 
Podawane były też do wiadomości i przywoływane te 
stronnicze decyzje, które dotyczyły również Fundacji 
„Lux Veritatis”, ale i odwrotnie, zabierania pienię-
dzy np. Centrum Praw Kobiet czy też szkalowania 
niektórych organizacji w mediach publicznych, cho-
ciażby wielkiej organizacji, jaką jest Wielka Orkiestra 
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nie mają dostępu do środków europejskich, a zatem 
Narodowy Instytut Wolności będzie strażnikiem tego, 
aby organizacje pozarządowe mogły…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Pan senator 
Majer się do tego za chwilę odniesie.)

…korzystać z pieniędzy europejskich. To nie jest 
prawda.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę. A po-

tem pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek, jak wyliczył pan senator Duda, 

98% organizacji jest przeciw, a 2% jest za tym rozwią-
zaniem, za powołaniem tzw. Narodowego Instytutu 
Wolności. Mam pytanie do senatora Augustyna, czy 
– cytuję – „organizacje pozarządowe nie wnosiły 
o powołanie takiej instytucji, a nowe przepisy w ża-
den sposób nie poprawiają stanu społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce, pozwalają natomiast aktualnie 
rządzącej partii na przejęcie kontroli nad środkami 
finansowymi, w tym unijnymi, które będą przyzna-
wane bez rzetelnych procedur”. I dalej: „istnieje ry-
zyko, że organizacje kontrolujące organy władzy tak, 
by te nie naruszały praw obywatelskich, będą na pod-
stawie decyzji instytutu pomijane przy rozdzielaniu 
środków na działalność organizacji, w tym środków 
pochodzących z Unii Europejskiej”. Koniec cytatu. 
Prawda czy fałsz?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Ja mam pytanie do senatora Majera. W art. 24 

poświęconym zadaniom Narodowego Instytutu 
Wolności jest wskazany tryb, w jakim będą zlecane 
realizacje zadań. Będą one zlecane instytucjom czy 
podmiotom, które zostaną wyłonione w drodze otwar-
tego konkursu ofert. Ale jest tu też klauzula pozwa-
lająca instytutowi realizować zadania samodzielnie. 

W jaki sposób i kto będzie ustalał, które zadania 
będzie realizował instytut samodzielnie? Jaki to bę-
dzie parytet i co będzie decydowało o tym, że instytut 
będzie mógł podejmować decyzje o samodzielnym 
wykonaniu albo o zleceniu danego zadania podmio-
tom zewnętrznym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Majer.

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy ma pan coś jeszcze do dodania, Panie 
Senatorze, w tej kwestii?

Senator Ryszard Majer:
Tylko słowo „również”.
(Senator Leszek Czarnobaj: A co z dużymi?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
Również.
(Senator Leszek Czarnobaj: A, czyli małe i duże.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Waldemar Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Ryszardzie Majer, bardzo pro-

szę, żeby pan odpowiedział na jeszcze jedno moje 
pytanie. Wcześniej sprowokował mnie pan takim oto 
stwierdzeniem, że Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
zadba o to, żeby organizacje pozarządowe w Polsce 
miały m.in. dostęp do środków europejskich. Ja bym 
pana serdecznie prosił o to, żeby pan opinii publicznej 
i nas tu na sali nie wprowadzał w błąd. Chcę panu po-
wiedzieć, że to nikt inny jak Unia Europejska szcze-
gólnie dba o pozycję organizacji pozarządowych, 
także w kwestii dostępu do środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. Tak było w perspekty-
wach 2004–2006 oraz 2007–2013. I tak jest, zapew-
niam pana, w perspektywie 2014–2020. Przykłady: 
Program Operacyjny „Wiedza, edukacja, rozwój” – 
wśród beneficjentów, Panie Senatorze, są organizacje 
pozarządowe; Program Operacyjny „Infrastruktura 
i środowisko” – wśród beneficjentów są organizacje 
pozarządowe działające w sektorze ekologicznym.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

Już zadaję, Pani Marszałek. Wśród kategorii be-
neficjentów regionalnych programów operacyjnych 
również są organizacje pozarządowe. Tak więc proszę 
nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. A jeżeli 
pan w ten błąd wprowadza, to moje pytanie byłoby 
takie: dlaczego oszukuje pan nas i resztę Polaków, 
wprowadzając nas w błąd? Bardzo dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, co 
znaczy słowo „oszukuje”? No, proszę trochę ważyć 
to, co pan mówi.)

Pani Marszałek, biorę odpowiedzialność za to, 
co powiedziałem. Pan senator Majer w swoim wy-
stąpieniu powiedział, że organizacje pozarządowe 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Wyraża pan swoje opinie – będzie na to czas 

w dyskusji.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, py-

tanie…)
Proszę. Do którego z panów senatorów?

Senator Leszek Czarnobaj:
Do pana senatora Majera, bo, jak widzę, pan se-

nator bardzo dobrze zna tę ustawę i bardzo ładnie 
interpretuje jej zapisy. Ja również chciałbym prosić 
o interpretację, Panie Senatorze. 

W art. 24 ust. 1 jest zapis, że narodowy insty-
tut realizuje zadania polegające w szczególności na 
zwiększaniu instytucjonalnej sprawności organizacji 
pozarządowych. Prosiłbym pana o informację, jak to 
należy rozumieć. Jak organizacje mnie zapytają, to 
chciałbym im odpowiedzieć, a pan, jak widzę, jest 
biegły w tych określeniach. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Panie Senatorze, chodzi o kwe-
stie pomocy finansowej i instytucjonalnej małym 
organizacjom. Moje pytanie jest takie: czy w pana 
opinii, czy było to omawiane na posiedzeniu komi-
sji, jedynie instytut wolności może być tą instytucja, 
która będzie pomagała tym małym organizacjom, 
czy może istnieją także inne formy pomocy małym 
organizacjom pozarządowym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Kto z państwa pragnie jeszcze zdać pytanie?
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Zapomnieliśmy o senatorze Libickim. Tak że py-

tanie do pana senatora Libickiego. Pan senator pre-
zentował wniosek dotyczący wykreślenia preambuły. 
Ja nie pytam o zawartość tej preambuły. 

Ja chciałbym się dowiedzieć, bo się z czymś takim 
nie spotkałem, czy pan w trakcie swojej pracy parla-
mentarnej spotkał się z ustawą, poza ustawą zasadni-
czą, w której preambuła jest potrzebna, uzasadniona 
itd., jakąkolwiek inną, ustawą zwykłą, w której byłaby 
preambuła. Czy pan spotkał się z sytuacją, że nagle, 
ni stąd, ni zowąd, preambuła okazała się potrzebna? 
O tej sytuacji wszyscy na tej sali przecież wiemy 
– w pierwszej wersji projektu preambuły nie było, 
a teraz preambuła jest. Nie wchodząc w zawartość tej 
preambuły, chciałbym zapytać, co panu podpowiada 
pańskie doświadczenie parlamentarne, jeżeli chodzi 
o preambułę. Dziękuję bardzo.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałek! Szanowni Państwo! Odpowiedź 
na pytanie pana senatora Sługockiego. No, stawianie 
mi zarzutu oszustwa na forum Senatu jest dość… To 
jest odważne, ale pochopne sformułowanie, Panie 
Senatorze.

(Senator Waldemar Sługocki: Dlaczego?)
Już tłumaczę. Jeżeli się przyjrzymy rzeczywistości 

społecznej, to zauważymy, że mamy do czynienia 
z różnymi podmiotami. Są podmioty dysponujące re-
welacyjną kadrą, która się potrafi ubiegać o fundusze 
unijne, ale i podmioty bardzo skromne, składające 
się ze społeczników, które mimo, co podkreślam, 
potencjalnej dostępności środków Unii Europejskiej 
nie są w stanie tego osiągnąć bez umożliwienia im 
rozwoju organizacyjnego i instytucjonalnego. I tyle. 
Pan o tym doskonale wie, Panie Senatorze.

A odpowiadając na pytanie pana senatora Wcisło…
(Głos z sali: Senator Wcisła…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Wcisła.)
Nie było takiego bezpośredniego pytania na na-

szym posiedzeniu komisji, nie było to omawiane. 
Proponuję skierować to pytanie do obecnego tu pana 
ministra. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Leszek Czarnobaj pragnie 

zadać pytanie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)
Przepraszam, pan senator.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, oczywiście doskonale wiem. 

Równie doskonale wiem, Panie Senatorze, że są 
różne źródła środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej, które wpływają na gradację, na dostęp 
organizacji pozarządowych o różnym potencjale do 
tych środków. Inne wymagania są chociażby w przy-
padku Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko” czy „Wiedza, edukacja, rozwój”, 
a zupełnie inne w przypadku Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Inne są wymagania, jeśli cho-
dzi o środki, których dysponentem są np. eurore-
giony. Tam także preferowane są maleńkie organi-
zacje pozarządowe, o bardzo skromnym potencjale 
instytucjonalnym. Proszę jedynie o to, żebyśmy nie 
opowiadali i nie wmawiali opinii publicznej, że bez 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ktokolwiek w Polsce 
zapomni o organizacjach pozarządowych jako insty-
tucjach mogących korzystać ze środków europejskich. 
Bardzo dziękuję.
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Senator Leszek Czarnobaj:

Jeszcze raz, Panie Senatorze. Jeśli mogę, Pani 
Marszałek…

Panie Senatorze, ja rozumiem stan dzisiejszy, bo 
o tym już była wielokrotnie mowa. Ja tylko jeszcze raz 
powtórzę moje pytanie: czy na posiedzeniu komisji 
było mówione o tym – a jeżeli nie, to jaka jest pana 
opinia – że jedynym panaceum albo może jedynym 
warunkiem rozwoju tych małych organizacji jest pań-
stwowy instytut wolności?

(Senator Bogdan Klich: Tak zwany.)
Tak zwany.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Sługocki: Tak jak telewizja 

publiczna, która jest transparentna i obiektywna.)

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Ja myślę, 

że Narodowy Instytut Wolności jest pewnym narzę-
dziem w rękach rządu. Rząd nie ma innych narzę-
dzi, żeby kreować politykę współpracy oraz rozwoju 
kapitału społecznego i organizacji pozarządowych, 
przynajmniej w tym zakresie. Tak że jeżeli pojawią 
się inne narzędzia po stronie samorządowej, to my 
oczywiście możemy temu tylko przyklasnąć. A to 
jest jedno z narzędzi, którym można taką politykę 
wzmacniania kapitału społecznego w organizacjach 
pozarządowych budować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie o to pytałem, ale 

już…)
Pan senator Mieczysław Augustyn, a potem pan 

senator Libicki.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! To odpowia-

dam: to jest taki skrót, puenta tego listu otwartego 
małopolskich organizacji pozarządowych.

Ja też w skrócie powiem, że zgadzam się z opinią, 
że ta ustawa w żaden sposób nie poprawia stanu spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Panie Senatorze, także 
w tym zakresie, o którym pan przed chwilą mówił. 
Ponieważ te zadania wsparcia instytucjonalnego były 
zapisane w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, były 
realizowane w formule grantowej i to nie jest nic no-
wego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pyta-

nie? Nie.
Tak więc już kończymy rundę pytań do senatorów 

sprawozdawców.
Proszę senatora Majera, a pana senatora Libickiego 

z miejsca.
Bardzo proszę…
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ja też. Było 

pytanie do mnie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Z miejsca.)
Do pana było pytanie? Dobrze, to za chwileczkę, 

po panu senatorze Majerze. Dobrze?
I pan senator z mównicy.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Pan senator 

Czarnobaj oczywiście mnie komplementuje. Ja nie 
jestem rewelacyjnym znawcą, interpretatorem tego 
aktu prawnego.

(Senator Leszek Czarnobaj: Mówię to, co czuję.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Jedynie staram się przekazać to, co było na po-

siedzeniu komisji. Akurat o tym rozwoju instytucjo-
nalnym było na posiedzeniu komisji. Rozwój instytu-
cjonalny polega na tym, że umożliwiamy organizacji 
działanie np. w okresie międzygrantowym, kiedy nie 
ma żadnych grantów. Organizacja nie musi się ubie-
gać tylko i wyłącznie o granty, o projekty. Może np. 
zainwestować w księgową, kupić komputer, kupić 
drukarkę, opłacić czynsz za lokal.

I to ma związek z drugim pytaniem, które pana 
senator był łaskawy zadać: kto pomaga tym małym 
organizacjom? No więc jest powszechna skarga tych 
małych organizacji, że na bieżące utrzymanie nie 
otrzymują od nikogo środków. Bo również konkursy 
grantowe, które organizują samorządy, są konkursami 
celowymi na projekty. Jeżeli organizacja realizuje 
projekt, to żyje i w ramach tego projektu może pewne 
przedsięwzięcia podejmować, ale jeśli organizacja 
przestaje realizować projekt albo np. ma jakiś wy-
jazd na szkolenie, a nie zawarła tego w projekcie, to 
już nie ma takiej możliwości. Tu chodzi o to, żeby 
budować kapitał społeczny tych osób, które działa-
ją i funkcjonują w organizacjach pozarządowych. 
Bardzo dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, do 
tego, co powiedział pan senator, jeśli mogę jeszcze 
raz…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chce pan dopytać?
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(senator M. Augustyn) zasadniczą, poza konstytucją się spotkał z preambu-
łą. Ja mówiłem w trakcie przedstawiania wniosku 
mniejszości także o tym, że mnie się wydaje, że ta 
preambuła ma być pewnym drogowskazem, w którą 
stronę popłyną transfery dla organizacji pozarządo-
wych i że one mają płynąć w jedną konkretną stronę. 
Tak mnie się wydaje.

Ale opierając się na tej dyskusji, która tutaj była… 
Pan senator Augustyn przypomniał – ja tego nie pa-
miętam, przyznaję – że w omawianej ustawie o me-
diach publicznych taka preambuła również się znajdo-
wała. Ja tego nie pamiętam, ale jeśli tak było, to dzisiaj 
widzimy, jakie są konsekwencje wprowadzenia tamtej 
preambuły. Ja chodzę do mediów publicznych, pań-
stwo, wielu kolegów, je oglądacie, jesteście ich wi-
dzami i widzimy, czym zaskutkowała ta preambuła.

I mnie się wydaje… Tutaj padał przykład Polskiej 
Fundacji Narodowej. No, „fundacja” to jest takie 
słowo, które w sposób oczywisty kojarzy się z or-
ganizacjami pozarządowymi. I ja przypominam, że 
kiedy ta fundacja była powoływana, to zapisy były 
równie szlachetne, wzniosłe i mówiło się o tym, że ten 
byt będzie promował Polskę za granicą. Co promuje 
i czy za granicą, wszyscy dzisiaj widzimy. Tak więc 
wydaje mi się, że ta preambuła, która ma dotyczyć 
ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, doprowadzi 
do podobnych skutków. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, projekt ustawy został wnie-

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
prezes Rady Ministrów.

Jest z nami sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, pan minister Paweł Szrot.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Tak, Pani Marszałek.)

Zapraszam, Panie Ministrze, na mównicę i bardzo 
proszę o wystąpienie.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Najpierw uwaga zupełnie na gorąco. Przed chwilą 

pan senator Libicki wygłosił oświadczenie dotyczące 
preambuły. Ja tylko chciałbym przedstawić wyszuka-
ne w systemie po jakichś 30 sekundach, może minucie 
ustawy, które posiadają preambuły: ustawa o systemie 
oświaty, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pie-

Tylko jednego nie było. Nie było możliwości prze-
znaczenia tych pieniędzy po uważaniu. To jest nowe.

(Senator Ryszard Majer: Też było.)
W tym samym cytacie, na który powołał się pan 

senator Klich, pan przewodniczący, była mowa, że 
organizacje czują się zaniepokojone tym, że władza 
może z pomocą tych przepisów kontrolować działa-
nie zwłaszcza tych organizacji obywatelskich, które 
stawiają sobie za cel czuwanie nad przestrzeganiem 
prawa i swobód obywatelskich w Polsce. Oczywiście, 
że tak. Po pierwsze, dlatego że tego rodzaju zadania, 
które jest w ustawie o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, tutaj jako odrębnego absolut-
nie nie wpisano. Po drugie, dlatego że na podstawie 
preambuły można wyinterpretować, że np. organi-
zacja, która dostaje środki zewnętrzne, spoza granic 
Polski, nie jest propaństwowa i nie powinna dostawać 
pieniędzy.  Jest wiele zagrożeń. Oczywiście chodzi 
o ten brak pewności, że wszystko będzie robione 
w konkursach i transparentnie. A też jak najbardziej 
ostatecznie oczywiście chodzi o upolitycznienie 
całej tej struktury. No bo jeżeli polityczny z natu-
ry rzeczy minister będzie mógł swobodnie powo-
ływać i odwoływać dyrektora instytutu, nadawać 
temu instytutowi statut, a organizacje pozarządowe 
będą mogły tylko na ten temat wyrazić opinię, nawet 
negatywną, i nie będzie to miało żadnego wpływu 
na decyzje, to rzecz jasna organizacje, zwłaszcza te 
kontrolujące organy władzy i przestrzeganie praw 
obywatelskich, mają prawo czuć się zagrożone. 
I rzeczywiście te stowarzyszenia, jak Sto Lat Głosu 
Kobiet, Instytut Monteskiusza, Fundacja „Kobiety 
Nauki”, Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”, 
Stowarzyszenie „Prawa Kobiet”, Fundacja „Kobieta 
w Regionie”, Stowarzyszenie „Funkcja Miasto”, 
Stowarzyszenie „Dobro Powraca”, Fundacja 
„Geoarcheologia”, Komitet Obrony Demokracji, które 
się podpisały pod tą opinią, znalazłyby na posiedzeniu 
komisji wielu sojuszników, którzy wyrażali tożsame 
opinie, i wielu senatorów, w tym mnie, którzy tę opi-
nię podzielają.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja sobie pozwolę odpowiedzieć z miejsca.
Odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego 

Klicha, chcę powiedzieć, że rzeczywiście ja sobie 
nie przypominam, żebym gdzieś poza naszą ustawą 
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(sekretarz stanu P. Szrot) ślonych kryteriów. Żaden organ nie będzie działał 
tutaj arbitralnie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Art. 30 ust. 1.)
Art. 30. „Narodowy Instytut realizuje programy 

samodzielnie lub w drodze otwartego konkursu ofert”.
(Senator Mieczysław Augustyn: Lub.)
Samodzielnie realizuje tylko te programy, które 

wskaże Rada Ministrów…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tego nie zapisa-

no.)
(Senator Robert Mamątow: Ale niech pan nie dys-

kutuje, Panie Senatorze.)
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest… Pan 

już raz to mówił.)
Ja prezentuję swoje stanowisko, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: A ja mówię o usta-

wie.)
Samodzielnie realizuje tylko te programy, które 

wskaże Rada Ministrów jako programy wspierające 
społeczeństwo obywatelskie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak się mówi, a będzie 
inaczej.)

Pan senator Pociej, którego nie widzę na sali, mó-
wił o tym, jak bardzo za czasów poprzedniego rządu 
doceniane były organizacje, które sprzeciwiały się 
jego polityce. Chodzi o organizacje pozarządowe. 
Otóż, Szanowni Państwo, Pani Marszałek, Panie 
i Panowie Senatorowie, organizacji, które kontesto-
wały politykę poprzedniego rządu, nie było nawet 
w bazie danych resortu, który prowadził współpracę 
z tymi organizacjami.

(Senator Jarosław Duda: To dobrze.)
Dobrze?
(Senator Jarosław Duda: Dobrze, że nie macie 

danych.)
No to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

bardzo proszę nie wchodzić w polemikę. Za chwilę 
będziecie mogli, Państwo Senatorowie, zadawać py-
tania panu ministrowi. Teraz pan minister ma prawo 
do swobodnej wypowiedzi, więc proszę o ciszę.)

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ta ustawa 
tworzy nowe instytucje, tworzy komitet, tworzy funk-
cję przewodniczącego komitetu i ustanawia instytut, 
ale w dalszym ciągu będą działały regulacje usta-
wy o działalności pożytku publicznego i wszystkie 
procedury tam określone, więc tutaj praktycznie nie 
zmienia się nic bądź zmienia się bardzo niewiele.

Dużo mówiliśmy tutaj na temat konsultacji spo-
łecznych. Ja chciałbym tylko wskazać jedną sprawę, 
Panie i Panowie Senatorowie. Konsultacje społeczne 
to nie tylko spotkania, to jest cały proces określo-
ny przepisami prawa, to jest możliwość wirtualne-
go zgłaszania uwag. Chciałbym tylko powiedzieć, 
że w ramach tych konsultacji społecznych, których 
państwa zdaniem nie było, zgłoszono 200 mery-

czy zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. To są tylko 3 przykłady, które znalazłem 
w ciągu minuty poszukiwań. Myślę, że ten wynik 
należałoby pomnożyć co najmniej kilkanaście razy, 
Panie Senatorze. Proszę wybaczyć.

(Senator Jan Filip Libicki: Nie, proszę… 
Oczywiście.)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan senator 
Pociej cytował tutaj Mariana Hemara. Chciałbym 
za to podziękować, bo dobrej poezji nigdy za dużo. 
Odwoływał się też do Zbigniewa Herberta, co akurat 
w kontekście tego, że pan senator Augustyn raczył był 
porównać mnie do sekretarza PZPR, jest, umówmy 
się, dosyć oryginalne.

(Senator Grzegorz Bierecki: Autor wątpliwy…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Do sekretarza 

komitetu.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To jest subtelna róż-

nica.)
Mówił pan, Panie Senatorze, o minionej epoce 

i o sekretarzu komitetu, a ja przeprowadziłem pewien 
proces myślowy.

Dużo było tutaj mowy o preambule, Szanowni 
Państwo. Pan senator Augustyn zarzucał, że w pre-
ambule nie ma odwołania do wartości liberalnych, do 
liberalizmu. Jeśli pan senator rozumie wartości libe-
ralizmu jako pewien prąd w praktyce i teorii polityki, 
to ja osobiście się cieszę, że nie ma tu odwołania do 
tego prądu, a jeśli pan rozumie…

(Senator Mieczysław Augustyn: To jest pana oso-
biste zdanie.)

(Senator Bogdan Klich: Pan senator ma do tego 
prawo. Nie ma odwołania do liberalizmu. A jak libe-
ralizm jest interpretowany?)

Jeśli pan senator interpretuje liberalizm jako za-
sadę wolności, to chciałbym wymienić tutaj ustępy 
z preambuły: państwo polskie wspiera wolnościowe 
i chrześcijańskie ideały obywateli, wspiera organi-
zacje przyczyniające się do wypełniania ideałów 
wolności. Nie rozumiem, czego pan tu nie znalazł, 
Panie Senatorze.

Pan senator Pociej mówił, że będę tutaj mówił 
o szczegółach. Ja nie chciałbym się za bardzo zagłę-
biać w szczegóły. Panowie senatorowie sprawozdaw-
cy komisji świetnie przedstawili szczegóły ustawy.

Chciałbym podkreślić jedną podstawową rzecz. 
Wielokrotnie senatorowie opozycji mówili na tej sali 
o tym, że ustawa i instytucje nią wprowadzane, czyli 
instytut i prezes komitetu będą… Mówili, że usta-
wa stanowi zagrożenie dla niezależności organizacji 
niepublicznych. Chciałbym zapytać: gdzie konkret-
nie? Gdzie państwo widzą zapisy o uznaniowych 
decyzjach dyrektora instytutu? Wszystko będzie się 
odbywało w ramach wolnego konkursu, według okre-
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(sekretarz stanu P. Szrot) Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w absolutnym poczuciu pełnego 

solidaryzmu, jako osoba będąca przez 8 lat urzędni-
kiem i współprzewodniczącym Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, chciałbym pana zapytać, czy 
pan pracował przy tej ustawie. Czy pan konsultował 
się ze środowiskiem, czy pan się spotykał ze środowi-
skiem? Bo dzisiaj rozmawiamy o okręcie flagowym 
Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze. O okręcie, 
który, jak się wydaje, trochę dryfuje. Bo środowisko 
jest w moim przekonaniu w znacznej części – oczy-
wiście, ono pewnie jest też pluralistyczne i zróżnico-
wane – nieprzychylne tym rozstrzygnięciom i rozwią-
zaniom. Takie ja mam własne doświadczenia. I w tej 
dyskusji, którą tutaj prowadzimy od wielu już godzin 
i którą prowadziliśmy wcześniej, na posiedzeniach 
komisji, takie było przesłanie.

Chciałbym zapytać, czy pan przy tym pracował. Bo 
to będzie też pozwalało określić, jakie pytania może-
my panu zadawać co do pewnych szczegółów. Bo jak 
pan powie, że pan nie pracował, to może pan powie, 
że trzeba będzie odpowiedzieć na piśmie. Ja chcę tyl-
ko powiedzieć, że tych pytań na pewno będzie dużo. 
I chciałbym dowiedzieć się, na jaki poziom szczegóło-
wości możemy liczyć w pana odpowiedziach.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Pani Marszałek, mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Za chwileczkę, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zada jeszcze pani senator Barbara 

Zdrojewska, potem pan senator Jerzy Wcisła i potem 
poproszę pana ministra o odpowiedź.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Ministrze, ubolewam, że nie ma z nami pana 

ministra Lipińskiego. Jeśli chciałby pan wyjaśnić po-
wody nieobecności pana ministra, który współpra-
cował z nami w ramach prac nad tą ustawą… Bo 
z szacunku i dla przedstawicieli organizacji, którzy 
dzisiaj przyszli, i też z szacunku dla nas… Myślę, 
że skoro to jest taki ważny dla państwa projekt, to 
warto, żeby pan minister Lipiński… On notabene ma 
zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskie-
go w Polsce, bo zakładał Stowarzyszenie Wolnego 
Słowa, a to była jedna z organizacji pozarządowych, 
które powstawały dawno temu, w latach dziewięć-
dziesiątych, nie wiem, czy nawet nie w latach osiem-
dziesiątych.

(Głos z sali: Tak.)
Tak więc proszę wyjaśnić tę nieobecność pana 

ministra.

torycznych uwag, z których znaczna część została 
w projekcie uwzględniona. Znaczna część tych uwag 
została uwzględniona.

Tutaj padło kilka pytań bezpośrednio skierowa-
nych do mnie. Jeśli chodzi o etaty, to mogę potwier-
dzić tylko tyle: w OSR planowanych jest do 60 etatów. 
Jeśli chodzi o etaty funkcyjne, to jest dyrektor instytu-
tu i 2 zastępców. I uzasadnione to jest koniecznością 
rozszerzenia w przyszłości działalności instytutu na 
nowo projektowane planowane programy.

Jeśli chodzi o wspieranie małych organizacji, to 
tego instrumentu dotyczy art. 31 ustawy, w którym 
mowa o tym, że Narodowy Instytut Wolności może 
dofinansować rozwój instytucjonalny organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów, w tym kosztów or-
ganizacyjnych i administracyjnych ich działalności. 
To jest wymierna forma wspierania mniejszych or-
ganizacji pozarządowych.

I teraz jeszcze raz, Szanowni Państwo: tym, czym 
mają się zajmować instytut oraz przewodniczący 
komitetu, zajmuje się obecnie w pierwszym rzędzie 
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecz-
nego, minister do spraw rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. I taki stan trwa już od dłuższego czasu. On 
jest również politykiem. Również przeprowadza kon-
kursy, również na podstawie tych konkursów i okre-
ślonych kryteriów przyznaje środki. I doprawdy nie 
rozumiem, czym sytuacja wprowadzona naszą nową 
ustawą ma się od sytuacji obecnej różnić.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Różni się, bo przecież 
tam jest…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, za 
chwileczkę.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam najmoc-
niej.)

Panie Senatorze…
Szanowni Państwo, Pani Marszałek, Panie 

i Panowie Senatorowie, wnoszę o przyjęcie przez 
Senat ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Oczywiście.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę zostać, ponieważ będą pytania do pana 

ministra.
Ja tylko przypomnę, że obecnie senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwającej nie dłużej niż minutę 
zapytania do przedstawiciela rządu związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jarosław Duda: Tak.)
Pan senator Jarosław Duda. Bardzo proszę.
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(senator B. Zdrojewska) tak niebezpiecznego, że nie można wprowadzić go 
do preambuły? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Oddaje panu głos, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, jeśli chodzi o mój udział w pra-
cach nad projektem ustawy o narodowym instytu-
cie, to przyznam szczerze, że był on ograniczony do 
etapu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ale jest 
tutaj z nami pan dyrektor Kaczmarczyk, dyrektor 
Departamentu Spraw Obywatelskich, więc gdybym… 
Może zajść taka konieczność, Pani Marszałek, że będę 
go prosił o wsparcie w przypadku jakichś szczegó-
łowych kwestii.

(Wicemarszałek Maria Koc: Zawsze może pan 
też udzielić odpowiedzi na piśmie, Panie Ministrze.)

Tak, oczywiście, wiem.
Jeśli chodzi o nieobecność pana ministra 

Lipińskiego, to mogę tylko powiedzieć, że prosił mnie 
o zastępstwo z powodów, które uznał za ważne. I tyle 
mogę powiedzieć.

Pani senator pytała też o wymowę preambu-
ły i sformułowanie dotyczące… Ja je przypomnę: 
wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli – 
takie jest sformułowanie w preambule. Nie rozu-
miem, w jaki sposób miałoby ono mieć charakter 
wykluczający. Jest to uzupełnienie pewnego kata-
logu idei, które przyświecają autorom tej ustawy. 
W trybie…

Senator Barbara Zdrojewska: 
Skoro pan minister mnie pyta, to odpowiem od 

razu.
Zapewne zna pan preambułę do naszej konstytucji. 

Tam jest bardzo dobre wyjście z tego typu sytuacji, 
tam się mówi o ludziach, którzy podzielają podobne 
wartości. Gdybyście państwo użyli tej konstytucyjnej 
formuły, mielibyśmy zupełnie inną sytuację. I kiedy 
ja mówię o pewnych… Ja się nie czepiam poszcze-
gólnych sformułowań, Panie Ministrze. Ale jeżeli jest 
taka sytuacja, że jedną rzecz wymieniamy, a innych 
rzeczy nie wymieniamy, to jest to wykluczające. Stąd 
też są te wszystkie zasadne pytania o to, dlaczego nie 
ma tam liberalizmu i dlaczego nie ma tam innych 
religii. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Pani Senator…)

I druga sprawa. Proszę nam wyjaśnić, do czego 
była potrzebna państwu ta preambuła. I dlaczego 
zamiast zapisać wprost, że będziecie państwo udzie-
lali dotacji, tak żeby dopuścić wszystkie podmioty, 
państwo wymieniacie preferowane sfery, w których 
te dotacje będą przyznawane? Po co państwu to było, 
skoro i tak potem państwo sami będziecie ustalać re-
gulaminy, określać, na co kto dostanie? To wzbudziło 
tak ogromne zaniepokojenie. Włożenie tej preambuły 
wydaje mi się naprawdę bardzo niemądre, chociaż też 
w treści samej ustawy, jeszcze w jednym artykule, 
jest mowa – mówił o tym senator Rybicki – o prefero-
waniu np. wartości chrześcijańskich. Ja jestem osobą 
wierzącą i uważam, że to jest…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Pani Senator.)
…wykluczające. No więc jeszcze raz: dlaczego 

taka preambuła i dlaczego takie wykluczające sfor-
mułowania? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, ja też chciałbym zapytać o pewne 
pojęcie. Tak przy okazji: nie zgadzam się z panią se-
nator, że chrześcijaństwo jest formułą wykluczającą, 
bo my nie…

(Senator Barbara Zdrojewska: Preambuła, Panie 
Senatorze, a nie chrześcijaństwo.)

Preambuła, tak? Dobrze. Ale to…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 

Senatorze.)
…miało być tak nawiasem.
Panie Ministrze, pan ma wątpliwości w związku 

z zamieszczeniem w preambule słowa „liberalizm”, 
bo pan jakoś je sobie tłumaczy. To niech mi pan 
powie: czy pan jako minister proponujący ustawę, 
która ma mieć charakter narodowy, powinien sto-
sować swoje własne wyobrażenia o pojęciach, czy 
wyobrażenia, które funkcjonują w języku polskim? 
A przypomnę panu, że w słowniku języka polskiego 
słowo „liberalizm” jest tłumaczone jako koncepcja 
polityczna, według której wolność jednostki jest war-
tością nadrzędną. Drugie tłumaczenie tego terminu: 
wyrozumiały stosunek wobec poglądów i postaw 
innych ludzi, tolerancyjność. Proszę mi więc powie-
dzieć: co w tej definicji jest takiego niebezpiecznego 
dla państwa polskiego? A może autorzy słownika 
się mylą i powinni stosować pana interpretację? Co 
według pańskiej interpretacji tego słowa jest w nim 
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projekty ekologiczne, ale też promują tolerancję, róż-
norodność i otwartość. Proszę o odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jan Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, najpierw dziękuję za przypo-

mnienie preambuł. Na pewno przyda mi się to na 
przyszłość.

Teraz, zadając pytanie, chciałbym zacząć od pew-
nego cytatu. W wywiadzie dla norweskiej agencji 
prasowej premier Norwegii Erna Solberg tak mówi-
ła 7 maja: „Nie możemy dopuścić, by rządy Polski 
i Węgier otrzymały kontrolę nad pieniędzmi na cele 
społeczne. Musimy być pewni, że niezależne organi-
zacje rozdają te środki”. Rozumiem, że pani premier 
Norwegii mówi tutaj o funduszu norweskim.

Chciałbym pana zapytać, czy Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego będzie zarządzał funduszem nor-
weskim, a jeśli tak, to w jaki sposób przekonacie 
państwo panią premier Norwegii, że jej obawy są 
bezpodstawne. Czy nie będzie tu ryzyka, że ona po-
dejmie działania, które np. ograniczą dostęp Polski 
i Polaków do funduszu norweskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, wracam do tego, od czego pan 

rozpoczął. Pan senator Majer mówił o instytucjonal-
nym wspieraniu rozwoju małych organizacji poza-
rządowych. Jako przewodniczący komisji, sprawoz-
dając to, co usłyszał, i to, co wie… Pochwaliłem pana 
senatora, a pan przychodzi na mównicę i mówi, że 
to jednak nie dotyczy wspierania… że nie chodzi 
o art. 24, tylko o art. 31. No, ja wiem, że dla pana to 
żadna różnica. Siedem w tą czy siedem w tamtą to 
przecież żadna różnica.

Moje pytanie jest następujące. Czy nie powinniście 
państwo ogłosić przerwy i ustalić z komisją, który to 
artykuł? Chciałbym, żebyśmy to wiedzieli jako ludzie 
niebędący w komisjach i żebyśmy, jak pójdziemy na 
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych, nie robili tego, co panowie tutaj robią – ja 
powiem, że chodzi o art. 24, a potem wstanie ktoś 
inny i powie, że chodzi o art. 31.

Może ogłośmy przerwę. Zbierze się komisja 
i pan, Panie Ministrze, wytłumaczy panu senatorowi 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, żeby państwo nie udzielali sobie 

sami głosu.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Pani Senator, pozwolę sobie głęboko się z panią 

nie zgodzić. Nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób 
sformułowanie z preambuły miałoby kogokolwiek 
wykluczać. Jest to jeden z elementów szerokiego ka-
talogu. Obecne w treści odwołanie do chrześcijań-
skiego dziedzictwa w zakresie zadań instytutu też 
jest jednym z elementów szerokiego katalogu, który 
dotyczy działalności instytutu.

Szanowny Panie Senatorze, zacytował pan słowni-
kową definicję liberalizmu. W tym rozumieniu ja też 
mogę się uznać za liberała, ale dobrze wiemy, że nurty 
polityczne można definiować na wiele sposobów wraz 
z całą tradycją, spuścizną, która się z nimi wiąże. 
Dlatego użyłem takich, a nie innych słów. Dziękuję 
bardzo, Pani Marszałek.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, oprócz tego, że jest pan przedsta-

wicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości, to, tak jak 
pan wspomniał, zastępuje czy też reprezentuje pan 
premiera Glińskiego.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Lipińskiego.)

Lipińskiego. Ale jest pan przedstawicielem rządu, 
którego wicepremierem jest minister Gliński, który na 
jednym z wieców klubu „Gazety Polskiej” powiedział 
takie słowa, cytuję: „to wy jesteście prawdziwym 
polskim społeczeństwem obywatelskim”. A skoro jest 
prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, to jest też 
nieprawdziwe społeczeństwo obywatelskie. 

Do jakiego społeczeństwa zakwalifikowałby pan 
te organizacje pozarządowe, które będą chciały reali-
zować i realizują zadania związane z zagadnieniami 
z zakresu nierówności społecznych i dyskryminacji 
ze względu na wiek, niepełnosprawność czy orienta-
cję seksualną? Jak pan je zakwalifikuje? Do którego 
społeczeństwa? Prawdziwego czy nieprawdziwego? 
Pytam o instytucje pozarządowe, które organizują 



306
47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

(senator L. Czarnobaj) Nie będę oceniał teraz ogólnie żadnych organiza-
cji. Pan wymienił jedną konkretną, a ja potwierdzi-
łem, Panie Senatorze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, nie 
dał pan skończyć panu ministrowi… Bardzo proszę, 
Panie Ministrze.)

Pan senator Libicki pytał o wypowiedź pani pre-
mier Królestwa Norwegii dotyczącą funduszu norwe-
skiego. Ja powiem w ten sposób: instytut i związane 
z nim instytucje będą dysponowały środkami tego 
funduszu, jeśli darczyńca, czyli w tym przypadku 
Królestwo Norwegii, udzieli jej akredytacji. I będzie-
my robić wszystko, żeby takiej akredytacji udzielono, 
Panie Senatorze.

Pan senator Czarnobij…
(Głos z sali: Czarnobaj!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czarnobaj.)
Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze, ja 

bardzo proszę… Pan ma taki frywolny styl…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, leciutki taki.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Niech pan się skon-

centruje. Ja nazywam się Czarnobaj.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze!)
Czarnobaj. Proszę mi wybaczyć, to moja wina.
(Senator Leszek Czarnobaj: Wybaczam.)
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Dorota: Czudowska: Przed chwilą po-

mylono Lipińskiego z Glińskim i też było dobrze…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, raczył pan stwierdzić, że o wspar-

ciu mniejszych organizacji obywatelskich mówi tylko 
jeden z artykułów, które pan wymienił, art. 24 lub 
art. 31. A ja powiem w ten sposób: jeden dotyczy 
wsparcia i drugi również. W moim rozumieniu art. 31 
jest pewnym doprecyzowaniem czy też wskazaniem 
sposobu, w jaki ogólne określenie wsparcia z art. 24 
znajduje swoją realizację. Nie ma między mną a pa-
nem senatorem żadnej różnicy, jeśli chodzi o ocenę 
tych przepisów. Jeden mówi o wsparciu, a drugi to 
doprecyzowuje.

Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Tak, Panie Senatorze?

Senator Leszek Czarnobaj:
Przepraszam, Panie Ministrze. Zadałem 3 pytania, 

odpowiedział pan na 1. Mogę powtórzyć te pozostałe, 
ale chciałbym, jak już tu jestem, żeby drugi raz głosu 
nie zabierać… Ja niczego nie stwierdzałem, ja tylko 
zapytałem – jeszcze raz to powiem – w którym ar-

Majerowi i członkom komisji, że to nie jest art. 24, 
tylko art. 31. To jest pierwsze pytanie. Czy nie warto 
byłoby to zrobić?

Drugie pytanie jest takie. Proszę mi wskazać 
albo powiedzieć, wytłumaczyć, co znaczy w art. 24 
zwiększenie instytucjonalnej sprawności organiza-
cji pozarządowych. Co autor miał na myśli, mówiąc 
o zwiększeniu sprawności? Mam rozumieć, że nie 
chodzi o sprawność fizyczną, tylko o zwiększenie 
sprawności organizacji pozarządowych. Prosiłbym, 
żeby to przybliżyć.

I trzecie pytanie, króciutkie, Panie Ministrze, bo 
tak mi się to nasunęło po pana wypowiedzi w dys-
kusji o liberalizmie i chrześcijaństwie. Czy do tego, 
co pan minister powiedział… Bo może zgłoszę taki 
projekt. Nawiązuję do tego, co pan minister powie-
dział, dyskutując z panem senatorem Wcisłą. Może 
warto by było napisać, że jest to projekt ustawy do-
tyczącej instytutu chrześcijańsko-narodowego? Czy 
nie uważa pan, że tak brzmiałoby lepiej po tym, co 
pan zaprezentował?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan senator Rybicki zwracał uwagę na wypo-

wiedź pana premiera Glińskiego skierowaną do klu-
bu „Gazety Polskiej”. Ja mogę powiedzieć to samo 
co pan premier Gliński. Uważam, że kluby „Gazety 
Polskiej” jest to prawdziwe społeczeństwo obywatel-
skie. Zorganizowali się sami, bez wsparcia ze strony 
rządu ani żadnej instytucji, sfinansowali się sami, 
aktywni byli sami. Kluby „Gazety Polskiej” są praw-
dziwą organizacją obywatelską, tak samo jak wiele 
innych po naszej, prawicowej stronie sceny społecz-
no-politycznej, jak i po innych. To, że użyto w jednym 
przypadku słów „prawdziwa organizacja obywatel-
ska”… No, nie rozumiem, dlaczego mamy tworzyć 
tutaj dychotomię: prawdziwe i nieprawdziwe. Panie 
Senatorze…

Pan senator Libicki…
(Senator Sławomir Rybicki: Pani Marszałek, po-

prosiłbym jednak pana o odpowiedź. Zapytałem, 
jak wobec tego zakwalifikować organizacje, które 
zajmują się kwestiami równości, wolności, tole-
rancji…)
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, kolejna tura pytań.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, nim zadam pytanie, to powiem, że 

jestem zszokowany pana pychą. Stawia się pan ponad 
autorytetem profesorów, naukowców, twórców słownika 
języka polskiego, tworzy swoje własne definicje pojęć 
i wprowadza je do ustaw państwowych jako reprezentant 
państwa. Ale do tego odniosę się w dyskusji. A teraz 
chciałbym spytać o to, o co pytałem poprzednio. 

Jak to jest, że instytut będzie mógł zlecać reali-
zację zadań w sposób prawidłowy w drodze otwar-
tego konkursu różnym podmiotom, ale będzie też 
mógł realizować je samodzielnie, nie stosując już 
żadnych kryteriów? Jakie będą… Kto będzie decydo-
wał o tym, które zadania będą musiały być zlecane, 
a które zadania będzie realizował instytut według 
uznania… właśnie: kogo?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani marszałek Maria Pańczyk-Pozdziej. Bardzo 

proszę.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja nie bez powodu pytałam se-

natora sprawozdawcę o to, czy Narodowy Instytut 
Wolności, mający takie ogromne, szerokie uprawnie-
nia, będzie miał swoje oddziały czy filie w terenie. 
Dlaczego? Załóżmy, że petent – czy może ładniej: 
obywatel – z Ustrzyk Dolnych ma sprawę do tegoż 
centrum, ale nie chce tego wyłuszczać mailem czy te-
lefonicznie, może nawet nie potrafi. Wiem z własnego 
doświadczenia, że moi wyborcy chcą się w różnych 
sprawach osobiście ze mną spotykać, mimo że mam 
swoich pracowników, mimo że mam prawnika, ale 
chcą się spotkać osobiście i mają do tego prawo. 

I w związku z tym pytam: czy macie państwo 
świadomość, jaka ilość spraw was, przepraszam za 
określenie, zaleje, gdy z całej Polski ludzie zaczną na-
pływać ze swoimi problemami właśnie do Warszawy? 
Bo jeśli nigdzie nie będą mogli tego załatwić, tyl-
ko w Warszawie, no to będą musieli przyjeżdżać do 
Warszawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
I pan Mieczysław Augustyn. Proszę, Panie 

Senatorze.

tykule zapisane jest wsparcie dla małych organizacji 
pozarządowych. Pan senator mówił o jednym, pan 
mówił o drugim. Prosiłbym rozwiać moje wątpli-
wości.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Jest w obu, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: W obu? No proszę. 

Bardzo dobrze…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale na 2 pytania nie 

dostałem odpowiedzi.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Gdyby mógł pan powtórzyć, 
Panie Senatorze…)

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, pytałem o… Tylko to ostatnie 
pytanie, trzecie… Co do tych pierwszych rezygnuję… 
Biorąc pod uwagę pana tok myślenia, wypowiedzi 
i dyskusję z panem senatorem Wcisłą, zapytałem, czy 
nie należałoby złożyć poprawki do tej ustawy, żeby 
instytut nazywał się instytutem chrześcijańsko-naro-
dowym. To w mojej ocenie będzie bliższe temu, co 
pan powiedział. Czy pan uważa to za dobry pomysł, 
czy zły? Bo nie wiem, co zrobić, czy zgłosić…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Pani Marszałek, mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan senator też przecież może złożyć taką po-

prawkę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale chcę się upewnić, 

co pan minister na to.)
(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Odpowiedź moja jest taka: nie, nie należałoby ta-

kiej poprawki złożyć.
(Rozmowy na sali)



308
47. posiedzenie Senatu w dniu 27 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dyrektor Departamentu  
Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Wojciech Kaczmarczyk:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym 

Instytucie Wolności będzie on mógł realizować 
zadania… Narodowy Instytut Wolności będzie 
realizował zadania w formie udzielania grantów 
organizacjom pozarządowym w trybie określo-
nym w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Będzie mógł również realizo-
wać zadania samodzielnie. Zadania samodzielnie 
będzie mógł realizować tylko i wyłącznie wtedy, 
jeśli będą określone w programie rządowym, któ-
ry będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, 
przygotowywany przez Komitet do spraw Pożytku 
Publicznego i konsultowany z organizacjami poza-
rządowymi. O obowiązku konsultacji mówi usta-
wa o Narodowym Instytucie Wolności tam, gdzie 
jest mowa zadaniach Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego. Tam mowa jest o tym, że programy 
przygotowywane przez komitet muszą być kon-
sultowane przez komitet również z organizacja-
mi pozarządowymi. Mówią o tym także przepisy 
ustawy dotyczącej Rady Ministrów, które nakła-
dają na instytucje rządowe obowiązek poddawania 
pod konsultacje programów rządowych. Na temat 
tych programów rządowych opinie będzie musia-
ła również wydawać Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, co wyraźnie wynika z kompetencji 
rady określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego. Nie ma tutaj żadnej możliwości, aby 
dyrektor instytutu działał samodzielnie, bez upo-
ważnienia wynikającego z programu rządowego 
uchwalonego przez Radę Ministrów. Dziękuję.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale programy bę-
dzie mógł tworzyć samodzielnie.)

(Głos z sali: No, mówiłam.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Pani Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Jak rozumiem, pan dyrektor częściowo odpowie-

dział na drugie z pytań pana senatora Augustyna.
A jeśli chodzi o pytanie pani marszałek…
(Senator Mieczysław Augustyn: A jaka była opinia 

rady pożytku publicznego?)

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, zawsze bardzo sobie ceniłem 
to ciało, którym jest Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Organizacje pozarządowe napraw-
dę mogą tam swobodnie wyrażać swoją opinię 
i w dialogu kształtować opinię wspólną ze stroną 
rządową. 

Czy mógłby pan poinformować Wysoką Izbę, 
jaką opinię o tej ustawie wydała Rada Działalności 
Pożytku Publicznego i jak ją uzasadniła? To pierw-
sze…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie…)
Chwileczkę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Proszę bar-

dzo.)
To pierwsze pytanie.
Drugie. Jak pan uzasadni – bo żaden z referują-

cych tego nie zrobił – że tylko wybiórczo, niektóre 
obszary z ustawy o działalności pożytku publicznego 
zostały zapisane jako te, które mogą być realizowane 
pod rządami tej ustawy?

I trzecie pytanie. Panie Ministrze, mówił pan, że 
wprowadzamy w błąd, szczególnie ja, upierając się, 
że art. 30 mówi o tym, że będzie można samodziel-
nie i swobodnie gospodarować tymi pieniędzmi, 
bo tak naprawdę niewiele się zmieni, bo większość 
– czytaj: to, co było w FIO – będzie realizowane 
w konkursie. Otóż nie, Panie Ministrze, ponie-
waż tą ustawą FIO i jego zadania przekształcacie 
właśnie w program, a art. 30 dotyczy programów. 
Więc albo pan nie zna ustawy, albo pan próbuje 
nas wprowadzić w błąd. Proszę to sobie dobrze 
przeczytać. To stanie się programem i będzie re-
alizowane w myśl zasad art. 30. Żeby zakończyć 
pytaniem: czyż nie tak?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Jeśli chodzi o zadania rzekomo zlecone samo-
dzielnie przez dyrektora instytutu, to ja już na ten 
temat mówiłem. Ja tylko chciałbym poprosić pa-
nią marszałek o udzielenie głosu panu dyrektorowi 
Kaczmarczykowi, który może potrafiłby…

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę z miejsca, Panie Dyrektorze.
Trzeba wcisnąć…
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(sekretarz stanu P. Szrot) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Tak, owszem, ale moim zdaniem podstawowy 
obszar, czyli procedura konkursowa, została w tej 
ustawie oparta na…

(Senator Mieczysław Augustyn: To było inne pyta-
nie. Pan minister nie rozumie pytania, przepraszam.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Daj spokój!)
(Głos z sali: Daj spokój!)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę dać do-

kończyć panu ministrowi. Może akurat uzyska pan 
satysfakcjonującą pana odpowiedź.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie chciałem pana 
ministra urazić. Po prostu to nie jest odpowiedź.)

To może…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, pro-

szę.)
Możemy się umówić, że nie zrozumiałem pańskie-

go pytania, Panie Senatorze.
(Głos z sali: A skąd!)
Które obszary nie zostały pana zdaniem ujęte 

w ustawie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie chcę ich enu-

meratywnie wymieniać. Spośród trzydziestu kilku 
jest zaledwie 11.)

Ja tylko przypominam, że ustawa o działalno-
ści pożytku publicznego nie jest deregowana, tylko 
w dalszym ciągu obowiązuje, jej zapisy obowiązują.

(Senator Mieczysław Augustyn: To są wyjątki…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Pytanie zadaje teraz pan senator Jarosław Duda. 

Bardzo proszę.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, to dla mnie fundamentalne py-

tanie. Tylko gdyby pan mógł odpowiedzieć szczerze 
ze względu na jakby znajomość, nieznajomość trochę 
tej ustawy, jak rozumiem z tego, co pan powiedział 
wcześniej, bo nie pracował pan nad nią tak wnikli-
wie… Ale nie o to chodzi. 

Bardziej chciałbym zapytać, gdzie pan widzi rolę 
i miejsce organizacji pozarządowych w tym projek-
cie, w tej ustawie. Proszę mi powiedzieć, czy uważa 
pan, że w tych wszystkich ciałach, które są w ramach 
Narodowego Instytutu Wolności, jest podmiotowe 
miejsce dla przedstawicieli trzeciego sektora. Bo 
chciałbym zwrócić uwagę na sprawę następującą. Jak 
pan wie, np. w procedurze FIO byli niezależni eksper-
ci, jednym z nich był, o ile pamiętam, pan dyrektor 

Ale wcześniej było pytanie pani marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani marszałek 

Pańczyk-Pozdziej.)
(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Chodziło mi 

o to, czy…)
Wiem, wiem, pamiętam – o oddziały zamiejsco-

we. Wszystko jest do rozważenia, Pani Marszałek. 
Zdajemy sobie sprawę, że zakres działalności jest 
bardzo duży, dlatego też powstają nowe instytu-
cje. To też jest uzasadnienie, dlaczego zmieniamy 
formę instytucjonalną tej działalności. Wszystko 
jest do rozważenia, wyciągniemy wnioski z dzia-
łalności instytutu. Ja nie mówię z góry „nie” w tej 
sprawie.

Wracam teraz do pytania pana senatora Augustyna 
dotyczącego opinii Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Wiem, że Rada Działalności Pożytku 
Publicznego wyraziła negatywną opinię o projekcie, 
ale wiem też, że np. w uchwale nr 58 z dnia 1 lutego 
2017 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego wy-
raziła zadowolenie z przeprowadzonych szerokich 
konsultacji projektu ustawy.

Przepraszam bardzo, Pani Marszałek, ale pan dy-
rektor chciałby zabrać głos w tej sprawie. Gdyby pani 
mogła udzielić mu głosu…

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Departamentu  
Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Wojciech Kaczmarczyk:

Jeśli wolno, Pani Marszałek… Uchwała nr 75 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 
projektu ustawy wskazuje, iż dopiero analiza wdra-
żania przepisów projektowanej ustawy pozwoli na 
ich pogłębioną analizę. W związku z tym rada nie 
wyraża opinii co do treści projektowanej ustawy. Nie 
ma zatem… Czasem w potocznej debacie mówi się 
o jakiejś negatywnej opinii. Nie ma takiej negatywnej 
opinii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Czy ma pan coś jeszcze do dodania, Panie 
Ministrze?

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Ministrze, 
pytałem, dlaczego tylko niektóre obszary się znalazły, 
a inne nie…)

Proszę.
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(senator J. Duda) I teraz jest pytanie: co to są te chrześcijańskie ide-
ały? Kto to będzie określał? Bo przecież w tej sprawie 
nie ma poza, że tak powiem, Dekalogiem… No, to 
są rozbieżne poglądy. I czy np. organizacje szerzące 
wiedzę o seksualności człowieka, starające się o to, 
żeby uczniowie uzyskiwali taką wiedzę… One są 
dzisiaj przez rząd tępione, ponieważ nie realizują tych 
chrześcijańskich ideałów w tej sprawie. Podobnie je-
żeli chodzi np. o organizacje, które szerzą tolerancję 
i wiedzę o osobach LGBT. 

Moje pytanie jest więc takie: który urzędnik – no 
bo któryś urzędnik musi to robić – będzie określał, 
które ideały są chrześcijańskie, a które są niechrze-
ścijańskie?

A, jeszcze jedno powiem. Jeśli chodzi o preambułę 
do konstytucji – akurat jestem jej współautorem – to 
tam sformułowanie brzmiało następująco. Pan się 
w jakimś momencie do tego odwołał… Mianowicie: 
wdzięczni jesteśmy naszym przodkom m.in. za kul-
turę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie 
narodu i ogólnoludzkich wartościach. Bardzo dbali-
śmy o to, żeby nikogo nie wyróżniać, ani negatywnie, 
ani pozytywnie. Otóż gdyby tutaj było powiedziane, 
że państwo polskie wspiera chrześcijańskie i ogólno-
ludzkie ideały, to byłoby to nawiązanie do preambuły. 
A jeśli tak nie jest, to moje pytanie jest aktualne: który 
urzędnik będzie to określał?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam takie jedno króciusieńkie 

pytanie, na szybką odpowiedź. 
Czy pan jest po raz pierwszy w Senacie 

Rzeczypospolitej jako przedstawiciel ministerstwa 
przy tym…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Nie.)

Nie. Dobrze. Dziękuję bardzo.
To w takim razie mam pytanie dotyczące projektu 

ustawy. Wśród osób, które tutaj się znajdują, więk-
szość to są ludzie, którzy wywalczyli tę polską, jak 
pan wie, demokrację, czy z lewej, czy z prawej strony, 
tak że i przyjaciele, i my tutaj… Naszym celem jest 
to, żeby ta demokracja była dalej trwała. Jeżeli pan 
wysłuchuje tych naszych pytań, to pan zauważy, że ta 
strona, którą my reprezentujemy, uważa, że ta ustawa 
będzie przeciwko temu myśleniu, które nas dopro-
wadziło do wolności. I teraz mam takie króciutkie 
pytanie. Sam korzystałem, jako dyrektor teatru i szef 

tutaj obecny, który oceniał wnioski. Byli to przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. Dzisiaj będzie to 
robił dyrektor poprzez swoich, jak rozumiem, pra-
cowników. Czy słyszał pan kiedyś o czymś takim, 
co było bardzo szeroko dyskutowane, jak funduszu 
powierniczy, w którym to przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych będą decydować, w jaki sposób 
dzielić zgromadzone środki czy to w ramach FIO, czy 
jakichś innych funduszy czy programów? Czy uważa 
pan, że upodmiotowienie przedstawicieli NGO-sów 
w tej ustawie w ogóle gdziekolwiek można dostrzec? 
Bo ja mam z tym absolutnie ogromny kłopot, gdyż 
nie umiem tego dostrzec.

I jeszcze… Jeśli pani marszałek pozwoli, skumu-
luję te pytania, potem już nie będę zabierał głosu. 
Mówił pan, i nie tylko pan, że tak bardzo szeroko to 
konsultowaliście. To pytam raz jeszcze: dlaczego nie 
odpowiedzieliście na apel środowiska o wysłuchanie 
publiczne? Przecież to było tak proste i można było 
to zrealizować.

I jeszcze wrócę do jednej kwestii. Otóż wrócę do 
tego, co już było poruszane, a mianowicie kwestii 
tzw. funduszu norweskiego. I chciałbym powiedzieć 
tak. To jest ogromna kwota, 809 milionów zł, o ile 
sobie dobrze przypominam. I premier Norwegii do-
syć jednoznacznie powiedziała, że nie zgadza się 
na to, aby to rząd miał w tym zakresie… żeby ja-
kikolwiek rząd, polski czy inny, żeby jakiekolwiek 
rządy miały w tym zakresie coś do powiedzenia, 
a nie społeczeństwo obywatelskie, nie organizacje 
pozarządowe. Zatem czy nie dostrzega pan tutaj 
absolutnego zderzenia z tym, co mówią ci, którzy 
te środki na polskie społeczeństwo obywatelskie 
przekazują? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chciałbym wrócić do preambuły 

i do tego sformułowania „państwo polskie wspiera 
wolnościowe i chrześcijańskie ideały”. Tutaj już było 
to pytanie, ale wydaje mi się, że może nie do końca 
precyzyjne, postaram się je troszkę precyzyjniej sfor-
mułować. Otóż jeśli jest takie sformułowanie jak to, 
które przeczytałem, to znaczy, że państwo polskie, 
a w tym przypadku ta instytucja, nie będzie wspierało 
jakichś celów ograniczających wolność oraz niechrze-
ścijańskich. To jest logiczne, prawda? 
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(senator J. Fedorowicz) tak długo i żywo dyskutujemy – wyciąga przed na-
wias wartości chrześcijańskie, przed nawias z całego 
katalogu. Niech pan wnikliwie, uważnie przeczy-
ta: „wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywa-
teli i społeczności lokalnych, obejmujące tradycję 
polskiej inteligencji, tradycję niepodległościową, 
narodową, religijną, socjalistyczną – co może dla 
pana senatora też powinno być ważne –oraz trady-
cję ruchu ludowego”. Ja uważam za nieuprawnione 
twierdzenie, że to kryterium jest podstawowe. Jest 
ono bardzo ważne i oczywiście w bardzo istotnym 
stopniu uzupełnia katalog, ale nie jest wyłączne, 
Panie Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, mam 
wniosek formalny. Czy mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Czy mogłaby pani marszałek zmienić sposób 

prowadzenia obrad i przypomnieć panu ministrowi, 
że jest w Senacie i jego poglądy na temat poglądów 
senatorów są w debacie sprawą nieistotną?

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, to się nie mieści w katalogu 

wniosków formalnych.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie mieści się? 

A czy mieści się w ramach dobrego obyczaju, Pani 
Marszałek?)

Panie Senatorze, wracamy do porządku obrad.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Panie Senatorze, polemizuję 
z opiniami. To chyba oczywiste.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pytałem, czy pan jest 
pierwszy raz w Senacie. No, pan adresuje…)

Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Marek Borowski: Koledzy, koledzy…)
Bardzo proszę.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję wam bardzo, 

ale nie czuję się urażony.)
Bardzo proszę o ciszę.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Ale ja w żaden sposób nie 
chciałem urazić pana marszałka.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo. O to chodzi.)
Czy ma pan jeszcze coś do dodania, Panie 

Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Na tę chwilę to wszystko.)
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

fundacji pozarządowej, ze środków przyznawanych 
poprzez… no, poprzez system. Proszę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze. Pytanie, będzie wtedy łatwiej…)

Proszę mi powiedzieć, czy umieszczenie w usta-
wie rozwiązania, że przewodniczącego tak ważnej 
dla demokracji instytucji się powołuje, a nie wyłania 
w drodze konkursu, nie jest uderzeniem w demokra-
cję. Bo idealnie by było i najczyściej, jeżeli ta ustawa 
by przeszła, żeby ten dyrektor był wyłoniony w kon-
kursie, w którym wzięliby udział przedstawiciele 
wszystkich tych organizacji, łącznie z tymi, które 
protestują. Taka jest moja opinia. Jaki cel… Co zde-
cydowało o tym, że nie ma konkursu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Oddaję głos panu ministrowi.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Pan senator Duda pytał o miejsce przedstawiciela 

organizacji społecznych w ustroju instytutu. Ja tylko 
chciałbym przypomnieć, że przedstawiciele organi-
zacji społecznych będą brali udział w pracach rady 
instytutu w liczbie osób 5 – ta liczba zresztą została 
zwiększona w trakcie prac nad ustawą – na takich 
samych prawach jak wszyscy inni członkowie rady. 
Na tym polega to upodmiotowienie, o którym pan 
senator mówił.

(Senator Jarosław Duda: A czy będzie współ-
przewodniczący?)

A to już zależy od decyzji wewnątrz rady tak na-
prawdę, więc nic konkretnego deklarować nie mogę.

Pytał pan też, Panie Senatorze, o wysłuchanie pu-
bliczne. To jest pytanie nie do mnie, tylko do… Ono 
dotyczy trybu prac parlamentarnych, więc do tego się 
odnieść nie mogę.

Jeśli chodzi o fundusz norweski… No, w tym mo-
mencie mamy tylko i wyłącznie wypowiedź medialną 
pani premier Królestwa Norwegii, trudno to trakto-
wać jako oficjalne stanowisko…

(Senator Jarosław Duda: Jeśli to mówi premier 
kraju…)

Odnotowaliśmy ten fakt, odnotowaliśmy ten fakt, 
spokojnie.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Marek Borowski pytał znowu o pre-

ambułę. Ja nie rozumiem, Panie Senatorze, dlaczego 
pan – i nie tylko pan zresztą, bo to się pojawiło w wie-
lu wypowiedziach na temat tej preambuły, o której 
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odpowiedniego wykonywania zadań przez dyrektora 
instytutu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie zgadzam się 

z tym, ale trudno.)
Pan senator Jan Libicki. Proszę bardzo.
Potem pani senator Orzechowska.
(Głos z sali: Nie ma, nie ma.)
Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, 2 sprawy. Pierwsza. Wracam do 

kwestii wypowiedzi pani premier Norwegii. Otóż 
chciałbym powiedzieć tylko tyle, że w maju 2014 r. 
Norwegia wstrzymała, że tak powiem, przekazywa-
nie funduszy norweskich na Węgry i odblokowała to 
dopiero w grudniu 2015 r., kiedy rząd węgierski usu-
nął te wszystkie elementy, do których rząd norweski 
miał zastrzeżenia. 

I moje pierwsze pytanie jest takie: czy państwo 
analizowaliście ten przykład węgierski i czy w takim 
razie, skoro pan mówi, że będziecie się starać o akre-
dytację, usunęliście, że tak powiem, zawczasu to, co 
wzbudzało wątpliwości rządu norweskiego?

I kwestia druga jest następująca. Na posiedzeniu 
komisji pan minister Lipiński mówił – więc to może 
pytanie bardziej do niego, ale skoro pan go zastępuje, 
to… Sprawa jest następująca. Z jednej strony pan 
minister Lipiński mówił o tym, że jest to ustawa tech-
niczna, dotycząca tylko fragmentu środków, które są 
przekazywane do organizacji pozarządowych, więc 
w zasadzie nie wie, o co ten cały hałas, a z drugiej 
strony mówił o tym, że były prowadzone bardzo sze-
rokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 
Jak pan by wyjaśnił to, że z jednej strony mówicie 
państwo, iż to jest niewielka, techniczna zmiana, 
a z drugiej strony mówicie, że są prowadzone bardzo 
szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowy-
mi? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pani senator Bogusława Orzechowska.

Senator Bogusława Orzechowska:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałabym do-

wiedzieć się, jak wiele organizacji pozarządowych 
skarżyło się, że do tej pory nie miało dostępu do żad-
nych funduszy, a teraz mają szansę na ich uzyskanie. 

Senator Marek Borowski:

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o tradycję, o to 
wszystko, co tam jest wymienione, tzn. o tradycję 
ruchu ludowego, socjalistyczną i inne… No, to na-
wiązuje do pewnej określonej przeszłości. Jeśli cho-
dzi o organizacje pozarządowe, które w jakiś sposób 
zajmują się propagowaniem różnych historycznych 
wydarzeń itd., to jest to zrozumiałe. Ale do tradycji 
ruchu np. socjalistycznego, trudno zaliczyć kwestię 
tolerancji i wiedzy o osobach LGBT. To jest nowe 
zjawisko i nie zalicza się ono do żadnej tradycji. 
Nie można wszystkiego wepchnąć w jeden worek. 
Niestety, w sytuacji, w której wybija się chrześcijań-
skie ideały, powstaje pytanie, kto interpretuje, które 
ideały są chrześcijańskie, a które nie.

Przychodzi organizacja pozarządowa i urzędnik 
mówi: to jest niestety niezgodne z podanymi ideałami; 
my tak, a nie inaczej mamy napisane w preambule 
i my tego nie uwzględnimy. A potem przychodzi inna 
organizacja, taka, która ma w tytule „chrześcijań-
skie”, i ona oczywiście siłą rzeczy jest na pierwszym 
miejscu, bo tak mówi preambuła.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Pani Marszałek, mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Oczywiście. Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Panie Marszałku, preambuła, jak mówi nauka pra-

wa, jest instytucją pomocniczą. Ona tylko pomaga 
w interpretacji, kiedy pojawiają się wątpliwości.

Powtarzam: nie zgadzam się z tym, że odwołanie 
się tutaj do wartości chrześcijańskich… Powtarzam, 
że one są tutaj zestawione na zasadzie równorzęd-
ności z wartościami wolnościowymi. Nie uważam, 
żeby to miało jakikolwiek charakter wykluczający 
kogokolwiek.

Pan senator Fedorowicz pytał o sposób powoły-
wania dyrektora narodowego instytutu.

Panie Senatorze, obecnie większość zadań związa-
nych z działalnością, którą w założeniu ma sprawować 
instytut czy też sekretarz komitetu, wypełnia minister 
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. On 
jest oczywiście powoływany wskutek realizacji okre-
ślonych demokratycznych procedur, ale też nie są to 
procedury konkursowe, Panie Senatorze.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale rząd nie jest…)
Panie Senatorze, są określone kryteria, które będą 

obowiązywały przy powoływaniu danej osoby na 
stanowisko. Moim zdaniem zabezpiecza to rękojmię 
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(senator B. Orzechowska) wa techniczna. To jest ustawa ideologiczna. To taka 
ustawa, która powinna być dla nas wszystkich, i po 
jednej, i po drugiej stronie, czerwonym światłem alar-
mowym. Bo to jest ustawa, która nie tylko podważa 
cały ten kierunek myślenia o trzecim sektorze, który 
obowiązywał od chwili odzyskania przez Polskę nie-
podległości, ale także idzie w kierunku odwrotnym 
niż ten, w którym idą będące dla nas wielu wzorem 
społeczeństwa demokratycznego Zachodu. Ta ustawa 
jest kolejną ustawą przekierowującą nas z Zachodu na 
Wschód. Ta ustawa nie mieści się w wyobrażeniach, 
które mieliśmy o demokratycznej Polsce wtedy, kiedy 
jako młodzi chłopcy i dziewczęta o niej marzyliśmy 
w latach siedemdziesiątych. Marzyliśmy o Polsce de-
mokratycznej. Czytaliśmy dużo, dowiadywaliśmy się 
wiele i wiedzieliśmy o tym, że wolna Polska musi być 
demokratyczna, że nie ma wolnej Polski bez Polski 
demokratycznej. Co więcej, z takich lektur jak dzieła 
Alexisa de Tocqueville dowiadywaliśmy się o tym, 
jak to jest w Ameryce, a z innych – jak to jest w za-
chodniej Europie. I wiedzieliśmy o tym, że aby Polska 
była demokratyczna, to musi być silne społeczeństwo 
obywatelskie budowane oddolnie, silne inicjatywą 
obywatelską, silne aktywnością ludzi. A państwo po-
winno trzymać się jak najdalej od tego społeczeństwa 
obywatelskiego, tworząc tylko i wyłącznie warunki 
gwarantujące jego rozwój, warunki prawne, warunki 
finansowe, które dadzą szansę na to, żeby obywatele 
przejawiali, realizowali swoje aspiracje, zrzeszali się 
według swojego uznania itd.

I nagle się okazuje, że znajdujemy w Sejmie 
i w Senacie projekt ustawy, która niby to była kon-
sultowana, a nie była, niby to jest wyrazem – słusznej 
skądinąd – diagnozy dotyczącej aktualnego stanu 
polskiego społeczeństwa obywatelskiego, ale zamiast 
leczyć problemy, to ona je zwiększa. Zamiast po-
magać obywatelom i polskiemu społeczeństwu oby-
watelskiemu, to je dzieli. Największym problemem 
tej ustawy jest to, że dzieli polskie społeczeństwo 
obywatelskie, że dzieli NGO na lepszy i na gorszy 
sort zgodnie z podziałem, który został nakreślony 
już parę miesięcy temu. Co więcej, nad tymi, którzy 
przyjdą, posypią głowę popiołem i podstawią rękę 
przedstawicielom władzy politycznej, władza się po-
chyli, tych uzna za swoich i tych będzie wspierała 
finansowo, a inni zostaną wykluczeni. Dlatego ten 
tzw. Narodowy Instytut Wolności jest tak napraw-
dę – gdyby rozszyfrować jego nazwę – instytucją 
nadzoru i wykluczenia. Powtarzam: nadzoru nad 
społeczeństwem obywatelskim i wykluczenia tych, 
dla których ważne są ideały wolnościowe i którzy nie 
będą się chcieli podporządkować władzy politycznej 
i nie pozwolą na to, żeby nad nimi jakikolwiek bogaty 
pan, w tym wypadku państwo PiS, zapanowało. Ta 
ustawa instrumentalizuje organizacje pozarządowe. 
Ta ustawa sprawia, że stają się swoistym pasem trans-

I czy pan minister jest w stanie ocenić, jak to procen-
towo wygląda?

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

panu ministrowi? Nie. Dziękuję. Czyli to była już 
ostatnia tura pytań.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:
Pytanie pana senatora Jana Filipa Libickiego. 

Znane są nam okoliczności wstrzymania wypłaty 
funduszu norweskiego dla Węgier, podlegało naszej 
analizie, tzn. analizowaliśmy to i będziemy anali-
zować. A pańskie pytanie tylko potwierdza, że jest 
możliwa rzeczowa dyskusja na ten temat, również 
z darczyńcą norweskim.

Nie znam wypowiedzi pana ministra Lipińskiego, 
ale moja opinia w sprawie tej ustawy jest taka: ona jest 
ustawą techniczną, bardzo ważną ustawą techniczną. 
Jest bardzo istotną ustawą techniczną i jako taka była 
konsultowana szeroko, w różnych formach, również 
w formie tych spotkań, które wskazano tutaj, pre-
zentując naszą ustawę. I wątpię, że minister Lipiński 
w jakikolwiek sposób deprecjonował znaczenie tej 
ustawy, bo ona jest bardzo istotna.

Jeśli chodzi o pytanie pani senator Orzechowskiej, 
to ja pozwolę sobie tutaj zadeklarować odpowiedź 
na piśmie. Ja nie dysponuję w tym momencie taką 
wiedzą, ale na pewno ją zdobędziemy i przekażemy 
pani w odpowiednim trybie.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Stanisław Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, to otwieram dyskusję.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
I proszę, czy ktoś się zapisał do głosu? Tak.
Bardzo proszę. Pan senator Bogdan Klich. Bardzo 

proszę.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Państwo 

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych!
Pan minister powiedział przed momentem o tym, 

że jest to ustawa techniczna. Nie, to nie jest usta-
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(senator B. Klich) Marszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę od wątków historycznych. Kiedy car 

Piotr I podróżował po Europie, był niezwykle zafa-
scynowany tym, że we Francji i w Anglii, i w róż-
nych innych krajach grupy obywateli zbierały się, 
żeby dyskutować o polityce. To go niezwykle fra-
powało, bo w Rosji, którą znał, z takim zjawiskiem 
nigdy się nie spotkał. Jak wrócił do Rosji, chciał tę 
instytucję zakorzenić we własnym kraju, którym 
rządził, i wydał ukaz carski, który świetnie oddaje 
jego podejście i to, w jaki sposób chciał on prze-
szczepić wzory brytyjskie i francuskie do carskiej 
Rosji. Mianowicie ukaz miał taki tytuł: „O przy-
musowym organizowaniu dobrowolnych spotkań 
politycznych”.

(Wesołość na sali)
(Oklaski)
Mnie się to przypomniało, bo znamy się z pa-

nem ministrem także z racji tego, że ja kiedyś by-
łem w PiS. Pamiętam takie spotkanie z panem pre-
zesem Kaczyńskim w roku 2007, kiedy Platforma 
Obywatelska wygrała wybory, na którym pan prezes 
Kaczyński mówił o tym, że…

(Marszałek Stanisław Karczewski: W którym 
roku?)

W 2007.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha, w 2007. 

To już historia.)
…Platforma Obywatelska wygrała wybory, bo 

jako partia miała frakcje. I pan prezes Kaczyński 
zalecił nam wtedy, również mnie, tworzenie frakcji.

(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan nie pamięta, Panie 

Marszałku?)
(Głos z sali: Jak to? W PiS?)
Tak.
Otóż zarówno ten przypadek cara Piotra I, jak 

i wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego pokazu-
ją pewną filozofię tej ustawy, nad którą dzisiaj pro-
cedujemy. Dla nas zarówno dobrowolne spotkania 
polityczne, jak i frakcje w ramach partii są pew-
nymi instytucjami, które się tworzą spontanicz-
nie i naturalnie w ramach pewnych potrzeb. Tak 
samo działa społeczeństwo obywatelskie. Ludzie 
się organizują, bo jest jakaś potrzeba, jest jakiś cel. 
Tymczasem odnoszę wrażenie, że kiedy rozmawia-
my o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, mamy do 
czynienia z tą filozofią, o której przed chwilą mówi-
łem. Twórcy tej ustawy uważają, że da się społeczeń-

misyjnym pomiędzy władzą a obywatelem. Stają się 
środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w so-
bie. Ta ustawa wreszcie, w wyniku nietransparentnych 
zasad przyznawania środków finansowych, bo one 
będą nieprzejrzyste, będzie promowała jednych, a wy-
kluczała drugich. I dlatego mówię nie tylko o nadzorze, 
ale także o wykluczeniu. Ci wszyscy, których działal-
ność nie będzie zgodna z profilem aktualnego rządu, 
będą wykluczeni, będą postawieni poza nawiasem. Co 
więcej, ci, którzy zostaną wykluczeni, nie będą mieli 
żadnych szans, dlatego że państwo PiS jest państwem, 
które ingeruje w obszar społeczeństwa obywatelskiego. 
Także inne źródła finansowe będą stopniowo elimi-
nowane. Bardzo interesuje mnie to, jakie podmioty 
będą w związku z tym preferowane. Dużo się nad tym 
zastanawiałem i po analizie wystąpień ważnych poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości, np. wypowiedzi pana 
premiera Glińskiego, jestem przekonany o tym, że to 
będą kluby „Gazety Polskiej”. Pan premier 18 grudnia 
do zwolenników klubów „Gazety Polskiej” zebranych 
pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie powiedział: 
„to wy jesteście prawdziwym polskim społeczeństwem 
obywatelskim”, a pan minister Kolarski w marcu 
2016 r. wymienił wprost swoje własne – jak zakła-
dam, preferowane w przyszłości – organizacje: Ruch 
Kontroli Wyborów, kluby „Gazety Polskiej”, rodzinę 
Radia Maryja. Tu nie chodzi o to, żeby te środowiska 
były w jakikolwiek sposób wykluczane z dostępu do 
środków publicznych. Tu chodzi o to, żeby wszyscy 
mieli równe szanse. Tu chodzi o to, żeby państwo – raz 
jeszcze to powtórzę – tworzyło warunki do rozwoju 
organizacji pozarządowych, a nie pociągało za sznur-
ki, jednych podciągając w górę, a drugich zrzucając 
w dół. Takie państwo jest państwem odchodzącym od 
ideałów demokracji obywatelskiej. Takie państwo jest 
państwem, które nas wszystkich cofa o kilkadziesiąt 
lat. I dlatego uważam, że ta ustawa w kolejnym seg-
mencie przywraca tradycje PRL, tak jak tradycja PRL 
została przywrócona z chwilą przejęcia przez rząd 
kontroli nad mediami, które kiedyś były publiczne. 
One już publiczne nie są, są rządowe. Ta tradycja PRL 
została również przywrócona z chwilą radykalnego 
zwiększenia uprawnień prokuratora generalnego. 
Ta tradycja PRL jest przywracana poprzez kolejne 
ustawy podporządkowujące niezależne sądownictwo 
władzy politycznej. I dlatego ta ustawa jest godna 
odrzucenia. Mam wrażenie, że dla tych, którzy ją 
poprą, będzie to przedmiotem wstydu, bo w przyszło-
ści tę ustawę będzie się analizowało w szkołach i na 
uczelniach jako przykład podłożenia nogi rozwijają-
cemu się społeczeństwu obywatelskiemu w Polsce. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo!)
(Oklaski)
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(senator J.F. Libicki) ustawę o Polskiej Fundacji Narodowej. Jej cele też 
były szczytne. Mówiono o tym, że będziemy pro-
mować Polskę za granicą, że to będzie pracowało na 
naszą markę. No, jaka jest pierwsza akcja, z której 
ta fundacja zasłynęła? Czy to jest promocja Polski 
na zewnątrz? A jeśli to jest promocja Polski na ze-
wnątrz, to pytam: czy to jest dobra promocja? No, 
pewnie znowu będziemy mieli tutaj na ten temat 
różne zdania, ale w moim najgłębszym przekona-
niu to nie jest dobra promocja. W związku z tym 
naprawdę trudno się dziwić, że ten przykład doty-
czący fundacji nastraja nas do omawianej tu ustawy 
jak najbardziej negatywnie.

Teraz muszę pokazać coś, co otrzymałem tutaj 
od jednej z przedstawicielek organizacji pozarzą-
dowych. To jest rozrysowany schemat tego, jak 
jest dziś, jeśli chodzi o podział środków, a jak bę-
dzie, kiedy zostanie powołany instytut wolności. 
I ja się znowu odwołam do mojego doświadczenia 
z przeszłości. Bo ja spojrzałem na ten schemat i już 
wiedziałem, co on mi przypomina. Otóż jeżeli spoj-
rzymy na ten schemat, to zobaczymy, że jest tam 
bardzo dużo ciał o nakładających się na siebie kom-
petencjach. I w zasadzie nie wiadomo, kto w tym 
całym układzie rządzi. Otóż ten schemat przypo-
mina mi statut partii Prawo i Sprawiedliwość. Tam 
też jest dużo dużych niewydolnych ciał, których 
kompetencje wzajemnie się na siebie nakładają. 
Rządzi tym wszystkim prezes. Macie państwo do 
tego prawo, bo to jest wasz statut. Ale nie rządź-
cie w taki sposób organizacjami pozarządowymi. 
Bardzo was o to proszę.

I wreszcie na koniec… (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chwileczkę, jeszcze 

puenta.)
Nie, jeszcze na koniec…
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale proszę nie 

przeszkadzać, Panie Senatorze, senatorowi…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to oni brawami 

przeszkadzają.)
Chcę powiedzieć tylko, że z tą ustawą to jest tak, 

jak z bardzo wieloma rzeczami, nad którymi my pro-
cedujemy w tej kadencji: że diagnoza pewnych złych 
zjawisk, które mają miejsce, jest w wielu momentach 
i w wielu fragmentach słuszna, ale sposób leczenia 
tej choroby jest bardzo często gorszy dla pacjenta 
niż sama choroba. I wydaje mi się, że z taką sytuacją 
mamy tutaj do czynienia, chociażby jeśli chodzi o ten 
przykład, który przywoływałem w pytaniach, czyli 
przykład funduszy norweskich. Mam nadzieję – bar-
dzo bym tego chciał – że się mylę, ale obawiam się, 
że niestety te wszystkie moje wątpliwości, które tu 
wyraziłem, potwierdzą się w rzeczywistości, kiedy 
ta ustawa będzie funkcjonować. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

stwo obywatelskie zorganizować odgórnie. I to tyle 
wątków historycznych.

Dalej chcę powiedzieć tak: uważam, że jest wiele 
rzeczy, które się w Polsce udały, ale najbliższe mi 
są dwie z nich. Pierwsza to samorząd, a druga to 
organizacje pozarządowe, które wspierają osoby nie-
pełnosprawne. Ja sam jestem z małej miejscowości. 
Kiedy się tam wprowadziłem w 1973 r., ta miej-
scowość liczyła 240 mieszkańców. Jeżeli rodzice 
z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym przypadku 
moi rodzice, chcieli uzyskać pomoc, to najbliżej mie-
li do Poznania, bo organizacji pozarządowych było 
niewiele. Dzisiaj jestem senatorem z okręgu, w skład 
którego wchodzi 6 powiatów i 28 gmin, a w każdym 
z tych powiatów i w 90% gmin są organizacje poza-
rządowe, do których rodzice z dzieckiem niepełno-
sprawnym mogą się zwrócić i poprosić o wsparcie. 
I to jest osiągnięcie tych ostatnich 30 lat. Dlaczego 
o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wśród tych 
organizacji jest niepokój o to, w jaki sposób będą 
one funkcjonować w momencie, kiedy tę ustawę 
uchwalimy. Te osoby uważają, że to nie jest rozwią-
zanie docelowe. To jest początek pewnego procesu, 
w ramach którego wszystkie fundusze, które idą 
na wspieranie organizacji pozarządowych, także 
tych, które pomagają osobom niepełnosprawnym, 
będą podlegały jednemu centralnemu podziałowi. 
Ja te obawy podzielam, ale to nie jest istotne, że ja 
je podzielam. Istotniejsze jest to, że te organizacje 
żywią takie obawy. W interesie twórców tej ustawy 
jest przekonywać te organizacje, że tak nie będzie. 
Myślę, że macie państwo trudne zadanie, ale po-
winniście próbować to zrobić, jeśli rzeczywiście 
wierzycie w to, co tutaj mówicie.

W tej ustawie znajdują się różne pojęcia, które 
budzą moje wątpliwości. Chodzi np. o zrównoważony 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Co państwo 
przez to rozumiecie? Czy jest tak, że duże organizacje 
dominują nad małymi? Tak, jeżeli już o tym mówimy, 
to rzeczywiście jest taki problem, że mała organizacja 
z małej miejscowości ma czasem trudniej niż duży 
sprofesjonalizowany podmiot. To widać chociażby 
w zakresie 1%. Ale czy to niezrównoważenie tylko 
tego dotyczy? W jaki sposób państwo zamierzacie tę 
sytuację równoważyć? 

I drugie pytanie dotyczy zwiększenia tej insty-
tucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych. 
Znowu pytanie: jak to będzie wyglądać, co się kryje 
za tym słowem wytrychem?

Państwo reprezentujący twórców tej ustawy tutaj 
mówicie – takie można odnieść wrażenie – że my 
jakoś wyrażamy pewne przesadne obawy, że pań-
stwo macie dobre intencje. Ale przecież myśmy, jak 
już mówiłem w swym wystąpieniu, uchwalili tutaj 
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niach współpracy i bycia współprzewodniczącym 
Rady Działalności Pożytku Publicznego taki kierunek 
nigdy się nie objawił. Nigdy nie było takich postula-
tów, nikt ich nie formułował. Tu mamy coś, co nie 
zostało przekonsultowane i nie zostało uzgodnione. 
Niestety, jak to ostatnio w waszym 2-letnim wyda-
niu bywa, robicie wszystko po swojemu, bez pytania 
zainteresowanych, i psując na końcu to, co zastaliście 
jako przyzwoicie i sprawnie działające.

Ustawa ta całkowicie zmienia formy prowadze-
nia dialogu przez rząd ze zorganizowanym społe-
czeństwem, ze zorganizowanymi obywatelami oraz 
w zupełnie nowy sposób dystrybuuje publiczne środ-
ki zgromadzone na rzecz sektora obywatelskiego. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tej 
formie trwała, przypomnę, od 2003 r., kiedy została 
uchwalona przełomowa ustawa o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie. A więc współpraca 
ta trwała również za waszych rządów. Wspomniana 
ustawa była wielokrotnie nowelizowana, konsulto-
wana, niejednokrotnie w dużym demokratycznym 
sporze – doświadczałem tego osobiście – tak aby 
współpracę z trzecim sektorem uczynić jak najbar-
dziej przejrzystą i korzystną dla obywateli. I zawsze te 
nowelizacje wynikały z potrzeb organizacji pozarzą-
dowych i były z organizacjami poważnie uzgadniane.

Za chwilę się to zmieni. I to zmieni w sposób, 
którego środowisko, znacząca część organizacji nigdy 
nie postulowała, nigdy nie zgłaszała i nigdy nawet 
wstępnie o tym nie dyskutowała.

Tworzycie tę ustawę, Szanowni Państwo, wbrew 
obywatelom. I widać to było po fatalnym sposobie 
prowadzenia konsultacji, w czasie których strona po-
zarządowa wielokrotnie mówiła o poczuciu całkowi-
tego lekceważenia ze strony rządu. Nadzwyczajnie 
kuriozalnym finałem tych konsultacji było zaś do-
konanie rzeczy niewiarygodnej, karygodnej, a mia-
nowicie radykalnej zmiany założeń ustawy już po 
zakończeniu procesu konsultacyjnego, jeśli można 
to nazwać procesem konsultacyjnym. Tym samym 
obywatele konsultowali jeden projekt, a do parlamen-
tu trafił już zupełnie inny. To najczystszy przykład 
tego, co naprawdę znaczy wasze kampanijne hasło 
o słuchaniu ludzi.

Oczywiście twierdzicie, że oddajecie głos tym, 
którzy dotąd byli wykluczani i pomijani – czyli, jak 
rozumiem, stowarzyszeniom związanym z Prawem 
i Sprawiedliwością. Tyle tylko, że to również nie-
prawda, bo te organizacje, które miały swój koloryt, 
niejednokrotnie były konsultowane, i mogę podać na 
to przykłady.

Teraz nietransparentnymi decyzjami będą mogły 
otrzymywać publiczne dotacje na, jak rozumiem, par-
tyjne wydarzenia, Istotą tej ustawy jest bowiem prze-
sunięcie środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
To by nawet odpowiadało temu, że to ma charakter 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę teraz pana senatora Jana Dudę.
A panu senatorowi chciałbym powiedzieć, że jeśli 

chodzi o taką diagnozę medyczną, to pan nie ma racji, 
bo operacja bardzo często jest bardzo…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Inwazyjna.)
…inwazyjna dla pacjenta, ale gwarantuję panu, 

że pacjenci czują się po niej zdecydowanie lepiej 
w bardzo wielu przypadkach, a przynajmniej zde-
cydowanie…

(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo bym chciał, 
żeby pan marszałek miał rację.)

…operacje trzeba wykonywać.
Panie Senatorze, bardzo proszę. Pan senator 

Jarosław Duda.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan Marszałku, ni-

gdy…)
Ale już nie dyskutujemy. Proszę…
(Senator Jerzy Fedorowicz: …nie byłem suflerem.)
…nie zakłócać panu senatorowi…
Pan senator Jan Duda teraz.
(Senator Jarosław Duda: Jarosław.)
Jarosław?
(Senator Jarosław Duda: Tak. Mam dobre imię 

i dobre nazwisko, Panie Marszałku.)
A, to nie wiedziałem, że Jarosław. To jest ciekawie.
(Senator Jarosław Duda: Generalissimus prawie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Duda:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Przedstawiciele Trzeciego Sektora!
W polskiej konstytucji zapisana jest kluczowa 

zasada, której jestem ogromnym fanem, a miano-
wicie zasada pomocniczości. Ja ją na własny użytek 
definiuję następująco, i chciałbym się z państwem 
tą definicją podzielić. Otóż rozumiem to w ten oto 
sposób: tak daleko państwo, jak to jest konieczne, 
i tak daleko społeczeństwo obywatelskie, organizacje 
pozarządowe, jak tylko to jest możliwe.

Niestety, procedowana przez nas ustawa w moim 
przekonaniu nie ma nic wspólnego z zapisaną w kon-
stytucji zasadą pomocniczości. To jest powrót do tego, 
o czym mówił pan przewodniczący senator Bogdan 
Klich, do czasów realnego socjalizmu, kiedy było: 
teoretycznie silne państwo, słaby obywatel i zero 
struktur pośrednich.

Ta ustawa, Szanowni Państwo, o Narodowym 
Instytucie Wolności to swoiste trzęsienie ziemi w sfe-
rze pożytku publicznego. A jak wiadomo, o trzęsie-
nie ziemi nikt się nie prosi. I nikt ze środowiska nie 
oczekiwał – czy bardzo niewielu oczekiwało – takiej 
właśnie zmiany. W moich wieloletnich doświadcze-
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(senator J. Duda) które mogą zostać wykluczone z otrzymywania 
środków publicznych zupełnie uznaniowo. Budzi też 
sprzeciw samorządowców. Nie został sformułowany 
żaden oparty na danych powód wprowadzenia tej 
ustawy. Nie widać żadnej konieczności, która by ją 
uzasadniała, nie ma też żadnego celu, dla którego 
ustawa powinna stać się obowiązującym prawem. 
Przykro to formułować, ale wygląda na to, że jedy-
nym motywem utworzenia instytutu wolności jest 
przesunięcie zadania zarządzania środkami Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej na jakąś frakcję PiS-
owską, która zostanie wzmocniona przez w specjalny 
sposób dla niej powołaną instytucję. Zapewne dla tej 
frakcji to dobra zmiana. Dla wszystkich pozostałych 
obywateli to fatalna zmiana.

Kończąc, chciałbym powiedzieć, że społeczeństwo 
obywatelskie od tego nie upadnie. Parafrazując zaś 
na koniec znaną wypowiedź, powiem, że będzie to 
zapewne przecinek w jego rozwoju. Szkoda tylko 
zmarnowanego czasu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Kto teraz? Ostatni mówca, tak?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Potem ogłoszę pół-

godzinną przerwę, tylko tak chciałem zapowiedzieć.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpocznę od 3 elementów, żeby odnieść się do 

tego, co wydarzyło się dzisiaj na tej sali, co w sposób 
pośredni ma związek z projektem tejże ustawy. Po 
pierwsze, chciałem podziękować pani marszałek za 
to, że pozwoliła przedstawicielom organizacji poza-
rządowych spokojnie, kulturalnie przysłuchiwać się 
dyskusji dotyczącej żywotnych interesów dziedziny, 
którą się zajmują. Okazuje się, że można i że nie taki 
diabeł straszny, jak go malują w telewizji publicznej.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że w tej dys-
kusji…

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, można.)
…która się tutaj toczyła…
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali)
…i w przypadku pytań zadawanych panu se-

natorowi Majerowi, a później panu ministrowi wi-
dzieliście państwo rzecz następującą: ustawa która 
całkowicie rewolucjonizuje to wszystko, co dotyczy 
funkcjonowania NGO… Dla pana Majera art. 24. 
Pan minister mówi, że może właściwie to i art. 31. 
No, 7 stron nie ma znaczenia, a właściwie obydwa… 
Szanowni Państwo, takiej ignorancji merytorycznej 
to ja jeszcze, będąc szósty rok w Senacie, nie widzia-

techniczny, ale tylko w tym wymiarze. Bo zgadzam 
się absolutnie z poprzednimi wypowiedziami, że cha-
rakter tej ustawy jest stricte ideologiczny, naprawdę 
w pełni ideologiczny. Czyli przesunięcie środków 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pod zarząd – przepraszam za to określenie – poli-
tycznych asystentów premiera Glińskiego. Zamiast 
wypracowanych latami przejrzystych procedur będą 
arbitralne decyzje. To jest wycofywanie Polski ze 
standardów świata zachodniego we wschodni auto-
rytaryzm. A przecież całkiem serio wasi posłowie 
nawołują, by na wzór putinowskiej Rosji oznaczyć 
organizacje korzystające ze środków zagranicznych 
w celu wyróżnienia obcych agentów. Wasza telewizja 
urządza nagonkę na wybrane organizacje i tylko jesz-
cze nie udało się wam przejąć funduszy norweskich. 
Więc wygląda na to, że to dopiero początek pacyfika-
cji sektora obywatelskiego. A instytut wolności, jak 
z Orwella, będzie miał funkcję dokładnie przeciwną 
do nazwy.

Kolejną nieprawdą jest, że tą ustawą ten sektor 
wzmacniacie. Otóż, Szanowni Państwo, wy go osła-
biacie, dzieląc dotychczasowe kompetencje między 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
instytut wolności, KPRM i pozostawiając resztki tej 
odpowiedzialności w ministerstwie. Tym samym nikt 
nie będzie się poczuwał do bycia gospodarzem dialo-
gu z sektorem obywatelskim. Kompetencje pozostają 
rozmyte, a dla organizacji będzie to system nieczy-
telny i trudny do współpracy, o co zresztą, jak sądzę, 
zapewne wam chodzi. Czy model działania pożytku 
publicznego w Polsce jest doskonały? Oczywiście, 
że nie jest. Ale rzeczami, które wymagają poprawy, 
wy się nie chcecie zająć i się nie zajmujecie. A więc 
nie zajmujecie się kontrowersjami wokół 1%, nie 
wzmacniacie dialogu poprzez uzupełnienie składu 
Rady Dialogu Społecznego o przedstawicieli trze-
ciego sektora, nie budujecie polityki młodzieżowej, 
a w końcu nie zwiększacie nakładów na organizacje 
pozarządowe.

Obszar pożytku publicznego nie stanowił nigdy 
przedmiotu globalnej krytyki. Jasne wydawały się 
kierunki koniecznych korekt zwiększających party-
cypację i wzmacniających pozycję organizacji w dia-
logu z władzą oraz powiększenie budżetu i katalogu 
zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
To wydawałoby się kluczowe priorytety. Co zamiast 
tego robicie? Większość organizacji pozarządowych 
poprzez tę ustawę będzie właśnie wykluczana, i to 
tych organizacji, które przez lata budowały ten sek-
tor, przez lata były jego podmiotami kluczowymi. 
Burzy ona kompletnie istniejący od ponad 13 lat ład 
związany z dialogiem państwa z trzecim sektorem. 
Jest groźna dla samych organizacji pozarządowych, 
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(senator L. Czarnobaj) słyszeliśmy w przypadku spraw dotyczących czy 
trybunału… No, nawet wielce szanowny pan profe-
sor jako przewodniczący komisji mówił: „te 8 opi-
nii negatywnych to są tylko opinie”. A że było ich 
8 i wszystkie negatywne? Ale jest jedna pozytyw-
na. Z Nowogrodzkiej. To jest bardzo ważna opinia. 
Państwo jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, 
wstając z kolan, idziecie tak prosto do tego społe-
czeństwa obywatelskiego… na Nowogrodzką. I tam 
będzie prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. A or-
ganizacje pozarządowe, które dzisiaj działają, mają 
działać według tego samego systemu.

Teraz kilka cytatów. Zafascynowała mnie opinia 
fundacji helsińskiej, w której czytamy tak: obserwuje-
my w niektórych krajach Europy symptom kurczące-
go się społeczeństwa obywatelskiego. Po prostu oby-
watele uznają, że w danym kraju nie należy działać 
w organizacjach pozarządowych, bo przecież to są 
pseudoorganizacje pozarządowe. Fundacja punktuje 
tu 5 elementów, które o tym świadczą. Proszę sobie 
odpowiedzieć na pytanie… Szczególnie adresuję to 
do senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedzcie 
sobie na pytanie, nad czym głosujecie, tak żebyście 
wiedzieli. To nie jest instytut wolności – to jest in-
stytut niewoli dla organizacji pozarządowych. Ta 
fundacja pisze tak: po pierwsze, symptomem kur-
czącej się obywatelskości jest to, że nawet w bardzo 
drastyczny sposób tworzy się atmosferę insynuacji 
i oskarżeń wobec organizacji. No przecież przeżywa-
liśmy to. Prawda? Jakieś tam zdradzieckie i inne… 
Takie były określenia, epitety dotyczące tych orga-
nizacji. W przestrzeni publicznej już tworzono ten 
klimat, mówiono: to są złe organizacje i musimy 
je zmienić; jak one będą przez nas nadzorowane, 
to one już takie złe nie będą. Po drugie, Szanowni 
Państwo, symptomem kurczącego się społeczeństwa 
obywatelskiego jest przyjmowanie przepisów, które 
w znacznym stopniu zmniejszają niezależność działań 
tych organizacji. Przykład? Instytut wolności – ka-
ganiec dla organizacji pozarządowych. I tu fundacja 
daje przykłady. Otóż w systemie węgierskim wpro-
wadzono ustawę, tzw. lex NGOs, która drastycznie 
zmniejszyła liczbę organizacji pozarządowych. No 
i przykład, który często bierzecie w swoich działa-
niach… Ustawa z 2012 r. z Rosji – każda organiza-
cja, która nie uzyskała akceptacji władzy i jeszcze 
korzystała z pieniędzy międzynarodowych, została 
uznana za organizację szpiegowską. Proszę bardzo, 
jeszcze dalej posunięte… No, jeszcze tego brakuje. 
Będę skracać… Ostatnim przejawem, symptomem 
zmniejszania się skali działalności organizacji poza-
rządowych jest prześladowanie organizacji pozarzą-
dowych. No przecież ci działacze sobie powiedzą tak: 
„Po co ja mam działać? Nie dość, że angażuję w to 
swoją całą rodzinę, swoje całe życie, siebie angażuję, 
to jeszcze mnie prześladują”. No, bardzo zachęcacie 

łem. Przecież to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki 
i nie przystoi w taki oto sposób prezentować projektu 
ustawy, Szanowni Państwo, w polskim Senacie.

I ostatnia uwaga, osobista. Panie Ministrze, parę 
godzin wcześniej pan minister Szmit prezentował 
trudny temat dotyczący infrastruktury drogowej 
i osobiście dziękowałem panu ministrowi za to, że 
wiedział to, co wiedział, że mówił bez buty, bez 
uniesień i tego wszystkiego, co się nazywa pewną 
butą władzy. No, z przykrością muszę powiedzieć, 
że nie mogę pana zaliczyć do tego grona. Pomijam 
już przekręcenie nazwiska, bo najważniejsze w życiu 
nie jest to, jak cię osądzają, tylko to, żeby nazwiska 
nie przekręcili. Dał pan przykład tego, co czeka or-
ganizacje pozarządowe. Człowiek, który ma mieć 
w swoim charakterze koncyliacyjność, umiejętność 
współpracy, otwartość, wychodzi na trybunę i poka-
zuje: „tak będziemy teraz podchodzić do organizacji 
pozarządowych. A pan, Panie Wcisła, niech sobie 
tę definicję liberalną schowa i się nauczy, co to jest 
definicja liberalna” itd. To stwarza przedsmak tego, 
Szanowni Państwo, w jaki sposób władza ludu prze-
łoży się na działania Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz kilka słów o tym, co dotyczy dochodzenia 
do ustawy… Wiele tutaj mówiono o konsultacjach, 
już nie będę tego powtarzał. Panie Ministrze, proszę 
przeczytać sprawozdania i pana przewodniczącego… 
Co to były za konsultacje? Nikt nie nazwał tego kon-
sultacjami. 98% – uzyskałem tę informację od pana 
senatora Dudy – opowiedziało się negatywnie, że to 
nie były żadne konsultacje. Przyjechali urzędnik lub 
urzędniczka, którzy mówili: „tak będzie, a jak się 
wam nie podoba – mówiąc skrótowo – to możecie na-
pisać, że nie chcecie więcej pieniędzy”. No bo mówili 
tak: „jak pozytywnie, to będzie więcej pieniędzy”. 
Proszę bardzo, to się nazywa wspieranie małych or-
ganizacji, bo instytut wolności, organizacja rządowa, 
która nadzoruje organizacje pozarządowe, kieruje 
nimi, opiekuje się nimi i je rozlicza… No przecież wy-
starczy stworzyć jeszcze tylko Ministerstwo Miłości 
i Orwell by powiedział: „ja tylko pisałem fikcję, ale 
znaleźli się świetni naśladowcy”. Instytucja rządo-
wa – jeszcze raz zaznaczę – nadzoruje organizacje 
pozarządowe, rozlicza je, wyznacza im kierunki itd. 

Przeczytam tutaj, że są takie kraje… I to jest wzo-
rzec – duży kraj, potężny. Ma potężnego naczelnika… 
przepraszam, prezydenta. Nazywa się Rosja. To są 
takie wzorce, Szanowni Państwo. To są dokładnie 
te wzorce.

Skoro mówimy o opiniach, to chciałbym się do-
wiedzieć, czy w ogóle ważna jest organizacja, która 
działa w sferze trzeciego sektora… Zapoznawaliście 
się z opinią helsińskiej fundacji? Można powiedzieć, 
tak jak powiedział pan senator Majer, jak często 
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(senator L. Czarnobaj) To bardzo proszę. Ad vocem zawsze można, a pan 
minister…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Można z miejsca?)

Nie. Proszę jednak z mównicy, bo taki mamy zwy-
czaj, Panie Ministrze, u nas w Senacie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tylko proszę nie ob-
razić.)

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot:

Panie Senatorze… Panie Marszałku, za pozwo-
leniem…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Panie Senatorze, jeszcze raz chciałbym przeprosić 

za pomyłkę w nazwisku. Widzę, że to pana dotknęło.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, absolutnie.)
Sam mam nazwisko, które często jest przekręcane, 

więc proszę zrozumieć…
I druga sprawa. Bardzo mi przykro, że pan zin-

terpretował moje cierpliwe tłumaczenia o tym, że nie 
chcemy nikogo wykluczać, że nie chcemy stosować 
kryteriów wykluczających, że organizacje społecz-
ne mają swoje miejsce i w konsultacjach, i na etapie 
tworzenia nowych instytucji, jako butę i arogancję. 
Naprawdę tego nie rozumiem.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam, proszę państwa, przerwę do godziny 

20.30.
I, proszę państwa, zwołuję Konwent Seniorów. 

O godzinie 20.10 rozpocznę posiedzenie konwentu.
A teraz bardzo proszę pana sekretarza o komu-

nikaty.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Dwa komunikaty.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych pod-
czas debaty do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń odbędzie się 5 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 176.

Drugi komunikat. Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty do 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych 
innych ustaw odbędzie się dziś po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 182. Dziękuję.

do tej działalności… Nie słyszałem, przepraszam, 
jak Filip o tym mówił, ale widziałem, że poka-
zywał to. Powieście to sobie państwo w swoich 
biurach poselskich. Proszę, tak myśmy uprościli 
proces decydowania o pieniądzach na organizacje 
obywatelskie… Chcę powiedzieć, że ten pierwszy, 
który jest obecnie… Ja też mam do niego wiele za-
strzeżeń. Kiedy jako młody człowiek patrzyłem na 
początku lat dziewięćdziesiątych na to, co się nazy-
wa „społeczeństwo obywatelskie” w takich krajach 
jak Niemcy czy Szwecja, to sobie stworzyłem idée 
fixe: im mniej urzędników, im mniej polityków 
w wielu sprawach, tym lepiej dla społeczeństwa. 
Państwo idziecie dokładnie w odwrotną stronę. 
Przecież można zrobić… Owszem, jest pytanie, jak 
zrobić… Na pewno nie tak, jak wy proponujecie. 
Prawie 4 bańki… przepraszam, 4 miliony zł dajecie 
na to, żeby nadzorować organizacje pozarządowe. 
Chcę państwu powiedzieć – daję dolary przeciw 
orzechom – że gdybyśmy ogłosili konkurs i dali 
organizacjom pozarządowym połowę tej kwoty, to 
one by to 10 razy lepiej zrobiły w kwestii sprawoz-
dawczości, analizy itd. Ale nie, trzeba 60 urzędni-
ków… No, pewnie paru z waszej sugestii wpadnie 
do tej sześćdziesiątki.

I co, będzie Polska obywatelska, będzie Polska 
rodzinna? No będzie! Prawdziwa Polska obywatel-
sko-rodzinna. Należy to zrobić w sposób prosty: 
w drodze otwartego konkursu poszukać organizacji 
pozarządowej, która będzie realizowała cele rządu, 
te cele otwarte; stworzyć prostą, czytelną procedurę 
sprawozdawczości, a swoją rolę sprowadzić do nad-
zoru, tak żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy 
organizacje dobrze realizują te cele. Tak działają naj-
bardziej obywatelskie kraje w Europie. A wy odwrot-
nie, tak jak ze wszystkim. Najlepiej w Warszawie, 
najlepiej z Warszawy, najlepiej z Nowogrodzkiej. 
I najlepiej, jak wszystkie organizacje podporządku-
jemy pod jedną modułę. Chcę powiedzieć, że już nie 
tylko Orwell, ale i siedzący tutaj pan marszałek oraz 
wielu ludzi polskiej opozycji, patrzę tu na pana sena-
tora Koguta… Jestem w 100% pewny, i to będę głosił, 
panie Stanisławie, mój sympatyczny kolego z Prawa 
i Sprawiedliwości: nie o take Polske wyście walczyli. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Zmieścił się pan…
(Głos z sali: Pan minister.)
Słucham? A, pan minister. Przepraszam, ale…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Ad vocem do pana senatora.)
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 31)

Panie i Panowie Senatorowie! Ogłaszam przerwę 
do dnia… Aha, informuję państwa, że na mój wniosek 
Konwent Seniorów podjął…

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o opuszczenie sali i nienagrywanie 

tutaj wywiadów, dobrze?
Na mój wniosek przedłużamy posiedzenie o dzień 

jutrzejszy. Mam zgodę Konwentu Seniorów – był 1 
głos sprzeciwu – i podejmuję taką decyzję.

W tej chwili ogłaszam przerwę do jutra do go-
dziny 9.00.

Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.30.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 02  
do godziny 20 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc 
i Michał Seweryński)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Witam na posiedzeniu pana premiera Piotra 
Glińskiego. Witamy bardzo serdecznie pana premie-
ra. Będzie się przysłuchiwał naszej debacie, będzie 
również chciał zabrać głos.

Powracamy do dyskusji.
Kto teraz zabiera głos?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Augustyn.)
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze… Przepraszam, 

Panie Premierze! Państwo Senatorowie!
Bardzo osobiście przeżywam tę debatę z racji wie-

loletniego zaangażowania w prace organizacji poza-
rządowych. Padło tutaj wiele ważnych i słusznych 
słów, ale kilku jeszcze brakuje, dlatego pozwalam 
sobie wystąpić.

Przede wszystkim jest to dobra okazja, żeby tutaj, 
w Senacie, na który dzisiaj zwrócone są oczy także 
mediów, bardzo mocno powiedzieć o znaczeniu or-
ganizacji pozarządowych w ładzie demokratycznym. 
Skoro dzisiaj ta nieduża ustawa budzi takie kontro-
wersje, to prawdopodobnie dlatego, że czujemy wagę 
tej problematyki. Organizacje pozarządowe to jest 
niesłychanie istotna część tkanki demokratycznego 
państwa. To nie tylko szkoła demokracji, o czym mó-
wiłem w czasie swojego sprawozdania, ale to przede 
wszystkim szkoła cnót obywatelskich, w której moż-
na nauczyć się praktycznie współdziałania, w której 
można nauczyć się zaangażowania, bezinteresowno-

ści, pracy dla dobra wspólnego i jego znaczenia. Bo 
jeśli nie w organizacjach pozarządowych, to gdzie?

Kiedy nastała wolność, nastąpiła erupcja, jeśli 
chodzi o powstawanie organizacji pozarządowych. 
Widać było, jak Polacy gotowi są do tego, żeby prze-
strzeń wolności zagospodarować z pożytkiem dla 
siebie i najbliższego otoczenia. Trzeba dzisiaj, patrząc 
na cały ten sektor, powiedzieć, że to wielkie marze-
nie Polaków o wolności nie było jakąś abstrakcją. 
Było ono głęboko zakorzenionym w sercach Polaków 
pragnieniem działania na rzecz dobra wspólnego, na 
rzecz innych ludzi. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że or-
ganizacje pozarządowe to najpiękniejsza twarz demo-
kracji, twarz wolności. To jest nasza twarz.

Te ważne słowa są z katalogu najprostszych, które 
zawsze trzeba wypowiadać przy takich okazjach. Bo, 
proszę państwa, ci, którzy angażują się w biznesie, 
też zagospodarowywali tę wolność, tę przestrzeń 
wolności, robili to jednak dla zysku. Ci, którzy za-
gospodarowali przestrzeń władzy, robili to z różnych 
pobudek, ale także dla władzy i za pieniądze. A to jest 
sektor non profit, sektor ludzi, którzy poświęcają swój 
czas, swoje umiejętności, dają serce sprawom, które 
uważają za bardzo ważne. Dlatego to jest tak istotne. 
I dlatego o tym wczoraj i dzisiaj tak długo mówimy. 
Bo trzeba dbać o ten skarb, jakim są w demokratycz-
nym państwie organizacje pozarządowe.

I właśnie dlatego my tutaj, w Senacie, gdzie zro-
dziła się ustawa o samorządzie terytorialnym, czu-
liśmy, że jeżeli samorząd nie będzie zakorzeniony 
głębiej w działalności organizacji pozarządowych, 
to będzie niestety ulegał różnym wypaczeniom. To 
organizacje pozarządowe stanowią bardzo często 
bazę dla rekrutacji osób do samorządu. Tutaj po-
wstał Parlamentarny Zespół do spraw Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. Staraliśmy się dla 
nich zrobić tyle, ile to możliwe, we współpracy z nimi. 
Kierował tym zespołem przez lata pan marszałek 
Borusewicz. Można powiedzieć, że zrobiliśmy ra-
zem dla organizacji naprawdę wiele. Proszę państwa, 
tak fundamentalne dla rozwoju tego sektora ustawy 
jak ustawa o VAT od darowizn żywnościowych, jak 
nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych, ustawa 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator M. Augustyn) trzeciego sektora. A to tkanka bardzo delikatna, bo 
wolność jest sprawą bardzo delikatną.

Proszę państwa, nie dopuśćmy do tego, żebyśmy 
wychodzili poza standardy społeczeństwa demo-
kratycznego i europejskiego. Nie jest marzeniem 
Polaków, żeby być samotną wyspą, na której, wy-
izolowany od organizacji pozarządowych, stoi, też 
samotny, instytut tzw. wolności. To nie jest marze-
nie organizacji, to nie jest marzenie Polaków. To jest 
przeciwne naszym marzeniom.

I na koniec chciałbym powiedzieć…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bo już czas…)
Puentuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, ale to już 

powinna być puenta. W 10 minutach musimy się 
zmieścić.)

Chciałbym powiedzieć tylko jedno zdanie. 
Pochodzę z regionu, gdzie wolność w wyniku dłu-
gotrwałego oporu organizacji pozarządowych do-
prowadziła do zwycięstwa w najdłuższej wojnie 
nowoczesnej Europy – znacie państwo ten film… 
Organizacje, tak jak papież…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, Panie Senatorze…)

…nie mają dywizji, ale mają ogromną siłę mo-
ralną…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przekroczył pan czas, proszę zmierzać 
do konkluzji.)

…i dlatego są one tak ważne dla nas wszystkich.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę nie przekraczać czasu. Po to mamy regula-

min, żeby był przestrzegany przez wszystkich, nawet 
przez panów senatorów z Platformy Obywatelskiej.

Proszę bardzo… Kto teraz?
Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
Najpierw chciałbym się zwrócić się do państwa 

z opozycji. Mianowicie tak jak słyszałem państwa 
wypowiedzi, to zresztą potwierdza też wypowiedź 
ostatnia, pana senatora Augustyna, próbuję te wy-
powiedzi jakoś sklasyfikować… Jawią mi się one 
w sposób podwójny. Albo państwo wykorzystują 
swoją ewidentną inteligencję do tego, żeby w spo-
sób mniej lub bardziej dotykający stosować metodę 
inwektyw i wprowadzania tych inwektyw na teren 
debaty w Senacie – i oczywiście mają państwo do tego 
prawo, to jest wybór, który stosujecie… Inteligencja 
jest jednak dana po to, żeby czasem używać jej do 

o rachunkowości, ustawa o petycjach czy ważna no-
welizacja, którą, że tak powiem, już rzutem na taśmę 
tutaj przyjmowaliśmy – za chwilę, chyba za 2 dni, 
miną 2 lata – tj. nowelizacja ustawy o stowarzysze-
niach, która bardzo upraszczała możliwość zakła-
dania stowarzyszeń, to tylko elementy ogromnego 
dorobku tego zespołu. Panie Marszałku, na pana 
ręce dzięki – i dla wszystkich tych, którzy czuli, że 
budujemy model państwa, w którym władza jest na 
służbie obywateli, nie chce ich podporządkowywać, 
chce im sprzyjać, chce im pomagać… I ten model 
państwa tutaj był budowany konsekwentnie, model 
partycypacyjny, gdzie organizacje pozarządowe tak 
naprawdę miały decydujący głos. Przestrzeń wol-
ności, która jest niezbędna dla rozwoju organizacji 
pozarządowych…

(Rozmowy na sali)
No, Panowie Senatorowie…
…Została przepięknie zagospodarowana, bo oby-

watele mają potrzebę, żeby służyć sobie nawzajem.
Dzisiejsza ustawa, którą rozpatrujemy, jest jakby 

z zupełnie innego porządku. Widać to było już pod-
czas jej przygotowywania: nie partycypacja organi-
zacji, tylko quasi-konsultacje, nie rzeczywisty wpływ 
teraz i w przyszłości, lecz ograniczanie tego wpły-
wu. To wpisuje się w proces zawłaszczania państwa 
i zawłaszczania wolności. Ja tu wiele razy mówiłem 
w przypadku innych ustaw dotyczących sądownictwa, 
dotyczących prokuratury, że tak naprawdę zagrabia 
się uprawnienia obywatelskie, ograbia się z wolno-
ści. Im więcej państwa, tym mniej naszej wolności. 
I ci, którzy wierzą w omnipotencję państwa, niech 
o tym zawsze pamiętają. To nie jest tak, że chodzi 
tylko o niewielkie środki, bo ta ustawa już zapowiada 
więcej, już zapowiada gospodarowanie funduszami 
unijnymi, norweskimi i innymi. Ta ustawa otwiera 
drzwi do gospodarowania programami, które będą 
tworzone. Ba, FIO po to przekształca się w program, 
żeby się wpisać w art. 30, który pozwala samodzielnie 
gospodarować pieniędzmi z programów. A pan mini-
ster próbował nas tutaj czarować, że jest inaczej. Więc 
jeśli nawet będą pieniądze, to mamy podejrzenie, że 
dla wybranych, w podzielonym sektorze. A przecież 
organizacje pozarządowe mają ogromne znaczenie 
dla integracji społecznej…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, bardzo proszę zmierzać do konkluzji, bo 
została niecała minuta.)

Dziękuję bardzo.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
Chciałbym podkreślić, że organizacje pozarzą-

dowe, jeśli się mają rozwijać, to mogą się rozwijać 
tylko w warunkach wolności. Wszystko to, co jest 
pomniejszaniem wolności, jest także rugowaniem 
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(senator J. Żaryn) zasada pomocniczości obowiązuje, i tak modelować 
finanse, żeby właśnie uaktywnić i wspierać tę rzeczy-
wistość pozarządową, która wyrasta z autentycznej 
demokratycznej woli narodu? Woli rozumianej za-
równo w sensie intelektualnym, w sensie ideowym, 
jak i w sensie terytorialnym.

No i oczywiście, proszę państwa, analiza pokazuje 
choćby to, co państwo tutaj podnosili, a więc kwestię 
funduszy norweskich i efektu tychże funduszy nor-
weskich, czyli kwestię Fundacji im. Stefana Batorego 
jako tej, która jest zobowiązana i bierze na siebie to, 
żeby rozparcelowywać fundusze po organizacjach 
pozarządowych. No, jest ona jednym z kluczowych 
dowodów w sprawie, mówiącym o tym, że pewne 
środowisko, które choć samo nie chce się tak defi-
niować, ale obiektywnie jest takie i trudno inaczej 
je definiować niż jako lewicowe – chociaż są tam 
nazwiska i funkcje, które pozwalają udawać, że nie 
jest ono lewicowe, mimo że jest lewicowe… No, za-
kłamanie nie jest najlepszą receptą na suwerenność 
i demokrację. Otóż to środowisko jest od wielu lat 
niewątpliwie twórcą pewnego projektu przemiany 
społeczeństwa polskiego, a nie wpisywania się w de-
mokratyczne potrzeby społeczeństwa polskiego. Czy 
to znaczy, że Fundacja Batorego nie ma prawa istnieć? 
Ma prawo, może istnieć, jak najbardziej, będzie sobie 
istniała przecież tak długo, jak będzie chciała. Chodzi 
o to, czy państwo polskie, mając swoje instrumenty, 
wypełnia funkcję wspierania suwerenności narodu 
i demokratyzacji czy demokracji, która w Polsce jest 
tak bardzo nam wszystkim potrzebna.

Otóż ta preambuła, którą państwo tak mocno chcą 
podważyć, jest właśnie próbą zalegitymizowania i na-
zwania tego, co w polskim narodzie jest kluczem 
do zrozumienia tych 2 słów: „suwerenność” i „de-
mokracja”. My nie jesteśmy narodem wymyślonym 
przez państwa czy przez kogokolwiek. My jesteśmy 
konkretnym narodem i ten konkretny naród jest tu. 
„Państwo polskie wspiera wolnościowe i chrześcijań-
skie ideały obywateli i społeczności lokalnych, obej-
mujące tradycję polskiej inteligencji, tradycję niepod-
ległościową, narodową, religijną, socjalistyczną oraz 
tradycję ruchu ludowego, dostrzegając w nich kon-
tynuację wielowiekowych tradycji Rzeczypospolitej 
Polskiej i tym samym chroniąc bogate dziedzictwo 
wspólnoty jej wolnych obywateli”. Ja nie rozumiem, 
jak możecie, Drodzy Państwo, Panie i Panowie, nie 
wpisywać się w tę część preambuły. Po prostu nie 
rozumiem. No, wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy 
znamy historię naszego narodu, wiemy, co to znaczy 
„demokracja”, wiemy, co to znaczy „suwerenność”. 
Czy uznajecie państwo, że którekolwiek z tych słów 
nie powinno stanowić podstawy do wspierania organi-
zacji pozarządowych, które wpisują się w tę potrzebę 
narodu, by być narodem, a nie jakimś wymyślonym 
w różnych ideologiach postmarskistowskich i gło-

innych celów. I to próbował zrobić teraz pan senator 
Augustyn, ale dobierając takie zdania i argumenty, 
które, jak mi się wydaje, nie mogą być konfrontowane 
z kontrargumentami, bo to tak, jak byśmy mówili 
o trochę innej rzeczywistości. Ja nie jestem pewien, 
czy dobrze tę rzeczywistość państwu w tej chwili 
pokażę, ale bardzo proszę spróbować uznać moją 
wypowiedź nie za przednówek do gułagu, który za 
chwilę będziemy ustawiać, ani za przednówek do 
ewentualnych obozów koncentracyjnych, tylko jednak 
za próbę zdefiniowania tego, po co tak naprawdę ten 
Narodowy Instytut Wolności jest wprowadzany.

Po tym wstępie chciałbym teraz już mówić do całej 
Izby i do pana premiera, bo liczę albo na podważenie 
moich słów, albo na ewentualne wsparcie.

Mianowicie Polska i Polacy mają olbrzy-
mie zasługi i tradycje w zakresie samorządności. 
II Rzeczpospolita, mimo że była państwem, które 
po 1926 r. oddaliło się, delikatnie mówiąc, od de-
mokracji… Z racji oddolnych umiejętności bycia su-
werennym narodem potrafiliśmy udźwignąć tę su-
werenność. I organizacje pozarządowe przed wojną 
stanowiły dowód istnienia faktycznej demokracji, 
niezależnie od tego, czy władzom państwowym to 
się podobało, czy nie.

Otóż niestety trzeba sobie powiedzieć, że w związ-
ku z dziedzictwem postpeerelowskim także w dzi-
siejszej rzeczywistości nie mamy takiego komfortu, 
byśmy jako Polska i Polacy mogli powiedzieć o sobie, 
że jesteśmy tylko i wyłącznie narodem suwerennym 
i funkcjonującym tylko i wyłącznie na zasadach de-
mokracji. Problem, różnica między nami – tego się 
boję – polega na tym, że inaczej definiujemy te 2 
kluczowe słowa: „suwerenność” i „demokracja”. Otóż 
organizacje pozarządowe samorządne, wyrastające 
oczywiście z zasady pomocniczości, która ogranicza 
obowiązki państwa, ale ich nie niweluje, w latach 
dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych nie zostały 
stworzone i nie funkcjonowały tylko i wyłącznie na 
zasadzie odwzorowania suwerenności narodu, czyli 
odwzorowania tego, co jest faktycznym zabudowy-
waniem przez Polaków przestrzeni publicznej. Otóż 
w ten proces zabudowywania przestrzeni publicznej 
na poziomie organizacji pozarządowych weszły bar-
dzo mocno struktury, organizacje – i idące za tym 
olbrzymie finanse – które nie podtrzymywały syste-
mu demokracji w Polsce, tylko modelując czy stając 
się mniej lub bardziej zbiorowym inżynierem dusz 
polskich, chciały to społeczeństwo, i chcą do dzisiaj, 
zmieniać.

I jest bardzo poważne pytanie, przynajmniej dla 
Polaka: czy zasada pomocniczości wyklucza prawo 
władz państwowych do tego, żeby wejść na teren or-
ganizacji pozarządowych, w tę przestrzeń, w której 



324
47. posiedzenie Senatu w dniu 28 września 2017 r.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

(senator J. Żaryn) społeczeństwa obywatelskiego. Witam pana, Panie 
Ministrze.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie! Panie 

Premierze! Panie Ministrze!
Odpowiadam panu senatorowi Żarynowi: podpi-

sujemy się… I dziękuję za te słowa na końcu, za te 
2 problemy, na które pan zwrócił uwagę. Myślę, że 
wysłuchał pan naszej wczorajszej dyskusji. Dziękuję 
też za to, że zaistniały pewne wnioski. Za to naprawdę 
jestem wdzięczna. To są bardzo ważne słowa – te, 
o których pan powiedział. Myślę też, że przez następ-
ne 2 lata czy w następnym roku będziemy patrzyli na 
ręce władzy, będziemy patrzyli na to, czy rzeczywi-
ście szanuje się mniejszości i większość też.

Ale mogłabym odwrócić pana pytanie i zapytać, 
dlaczego państwo nie wykorzystują swojej inteligencji 
– z tym że to nie jest przytyk do pana prof. Żaryna, 
tylko raczej do władz, do autorów tego projektu. 
Dlaczego państwo nie wykorzystują swojej inteli-
gencji, tworząc tego typu ustawy? Dlaczego zadaję 
to pytanie? Wydaje się, że tworząc tę preambułę, do-
dając ją, mimo że ona była zupełnie niepotrzebna, 
przysporzyliście sobie państwo tylko wrogów. To jest 
kolejna ustawa, w której wykluczacie pewną część 
społeczeństwa, prowokujecie pewną część społeczeń-
stwa. Moim zdaniem to nie jest mądre i żadna władza 
nie powinna w ten sposób działać, tzn. wystawiać 
się, mówiąc kolokwialnie, na krytykę. To prowokuje 
pewnego rodzaju wnioski, a wnioski dotyczące tej 
preambuły były wczoraj dosyć dokładnie omawiane.

Mówiliśmy tutaj o aksjologii. Szanowni Państwo, 
jeśli chodzi o wartości… Dlaczego o tym mówię? 
Myślę, że wartości chrześcijańskie dla większości 
z nas są ważne, są nam bardzo bliskie, niemniej jed-
nak trzeba pamiętać o tym, że nie są to jedyne warto-
ści. Jak nie istniało chrześcijaństwo, to istniały inne 
wartości – a tego nie widać w tej konstrukcji przed-
stawionej w preambule. Nie widać też tego w jednym 
z paragrafów, które się znajdują w tej ustawie.

Podstawowa rzecz, o którą chciałabym zapytać 
pana ministra, pana premiera, to Narodowy Program 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dlaczego 
tego programu nie ma? Państwo go obiecywaliście, 
a jego nie ma. Powinno być tak, że najpierw powstaje 
ten program, a później instytut, ale przez 2 lata pań-
stwo stworzyliście dopiero jakieś zręby tego instytutu.

Powiem tak: ja nawet pozytywnie odbieram fakt, 
że nadaje się szczególną rangę społeczeństwu oby-
watelskiemu i że będziemy mieli wyżej usytuowaną 
instytucję, która będzie się zajmowała tymi sprawa-
mi. Uważam to za coś pozytywnego. Moglibyśmy to 
uznać za dobry krok. To, że my to krytykujemy, że 

wach pomysłem na społeczeństwo polskie? Dla mnie 
to jest przede wszystkim zadziwiające. Zadziwiające, 
jak mocno tkwicie, Drodzy Państwo, w jakichś mia-
zmatach intelektualnych, które są teoretycznie mądre. 
One są może mądre dla społeczeństwa francuskiego, 
angielskiego, amerykańskiego – nie wiem, proszę się 
tam dowiedzieć – ale ewidentnie nie wyrastają z pol-
skiej tradycji. A definicje suwerenności i demokracji 
to nie są definicje słownikowe, tylko są to definicje 
wpisujące się w konkret.

Chciałbym także państwu powiedzieć, że ja mam 
wątpliwości dotyczące tej ustawy, Panie Premierze. 
Dwie. Mianowicie pierwsza…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ale czas 10 minut…)

Mam jeszcze minutę?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, nie-

całą minutę. Pół minuty.)
Nie? To ja w takim razie… Pół minuty. To ja szyb-

ko wyartykułuję te 2 wątpliwości.
Pierwsza…
(Marszałek Stanisław Karczewski: W pół minuty 

albo w następne 5 minut.)
Pierwsza wątpliwość dotyczy tego, czy rzeczywi-

ście model instytutu jest do końca taki, jakiego byśmy 
chcieli jako państwo polskie, biorąc pod uwagę coś, 
co jest szalenie istotne, to znaczy powstrzymywanie 
urzędników od uważania, że nie służą, tylko dyktują. 
I to jest pierwszy krótki zarzut czy wątpliwość.

I druga sprawa, wydaje mi się, dużo poważniej-
sza. Mianowicie bardzo, bardzo bym prosił, Panie 
Premierze, żebyśmy tworząc tę przestrzeń, nie od-
wracali w drugą stronę rzeczywistości, która nam 
została intelektualnie zapodana w latach dziewięć-
dziesiątych, że prawa należą się mniejszościom, 
a obowiązki większości. Żebyśmy tego nie odwró-
cili, czyli żeby nie było tak, że obowiązki byłyby 
dla mniejszości…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, ale już pan znacznie 
przekroczył czas.)

…a prawa dla większości. Bo to nie jest takie pro-
ste odwrócenie rzeczy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator… Słucham?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Zdrojewska.)
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę.
A, witam pana ministra Adama Lipińskiego – już 

wcześniej przyszedł, ale dopiero teraz go zauważyłem 
– sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw 
równego traktowania, pełnomocnika rządu do spraw 
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(senator B. Zdrojewska) pewnych wartości. Przede wszystkim to jest zasada 
pomocniczości. Organizacje pozarządowe to jest to, 
co jest w ludziach najlepsze – to znaczy pomaganie, 
angażowanie się. Jeżeli państwo to zniszczycie, to 
będzie to wszystko bardzo trudne.

Czego się obawiamy? Obawiamy się tego, że te 
organizacje pozarządowe będą przypominały takie 
małe łódeczki krążące wokół wielkich krążowników, 
które są mile widziane przez rządzące władze. Tego 
się obawiamy. Bo jeśli chodzi o organizacje poza-
rządowe, to one są bardzo blisko obywatela. Władza 
jest zawsze daleko, czy to władza rządowa, czy jakiś 
centralny instytut. I zwracam państwa uwagę na to, 
że siła państwa jest też w jego różnorodności. Siła 
organizacji pozarządowych tkwi w różnorodności. 
A państwo tutaj chcecie – takie mamy wrażenie po 
wysłuchaniu różnych wystąpień – stworzyć społe-
czeństwo na swoje podobieństwo. I społeczeństwo, 
które odpowiadałoby państwa oczekiwaniom.

Jeszcze raz powtarzam: wszystkie społeczeństwa, 
które się rozwijały, te w innych krajach, Francji czy 
Wielkiej Brytanii – o których państwo mówicie z ta-
kim lekkim lekceważeniem: bo my mamy jakiś lep-
szy pomysł na to, bo my wymyślimy jakiś świetny 
nowy system, PiS będzie miał fantastyczny pomysł 
na organizacje pozarządowe… Bardzo w to wątpię. 
Nawet nie wątpię, tylko jestem pewna, że to jest błęd-
ne myślenie.

To, o czym ja mówię, dotyczy uruchomienia – 
co już obserwujemy gdzieś w MON, jeżeli chodzi 
o przyznawanie dotacji – pewnego, że tak powiem, 
pasa transmisyjnego dla swoich. Tak to wygląda. 
I jeżeli państwo nie zadbacie o to, żeby… to może 
to przynieść skutki fatalne dla NGO w Polsce. Bo 
w krótkim okresie NGO stracą. I ich bogactwo…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To senator Mróz tak…)
Panie Senatorze, może się pan z nami dowcipami 

podzieli.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, proszę nie przeszkadzać.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 

już czas zbliża się do końca, zostało 10 sekund.)
Tak jest, już puenta.
W krótkim okresie NGO stracą, a zyskają sym-

patycy partii rządzącej, ale w długim okresie stracą 
wszyscy: i państwo, i obywatele, i przede wszyst-
kim odbiorcy aktywności NGO. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę, 

Panie Marszałku.

podchodzimy do tego sceptycznie – zresztą nie tylko 
my, politycy, ale przede wszystkim organizacje poza-
rządowe – wynika z obaw i doświadczenia. Podzielił 
te obawy również pan senator Żaryn. Wiemy, jak było 
dotychczas. No, nie zawsze, ale ostatnie 2 lata nas 
nauczyły, jak skandalicznie są przyznawane dota-
cje, jak rząd potrafi stworzyć jednego dnia fundację, 
a na drugi dzień przyznać jej ogromne pieniądze. 
Takie państwo macie podejście do organizacji po-
zarządowych, to jest wasze wyobrażenie. Stąd ten 
niepokój, że jeżeli ten instytut powstanie, to nie bę-
dzie się kierował obiektywnymi kryteriami. Bardzo 
proszę powiedzieć, kiedy będzie gotowy Narodowy 
Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Kiedy państwo go przedstawicie? Mam nadzieję, że 
wyciągniecie państwo wnioski, wysłuchawszy opo-
zycji i przede wszystkim organizacji pozarządowych, 
i stworzycie taki program, który będzie mógł nam 
służyć latami.

I teraz polityka i NGO. Nie wiem, dlaczego pa-
nuje taki pogląd – to prawdopodobnie przez media, 
które ostatnio poświęciły temu tematowi dużo cza-
su – że NGO to jakieś organizacje polityczne. Nie, 
Szanowni Państwo. Szanowne Panie i Szanowni 
Panowie Senatorowie z PiS, przede wszystkim są to 
organizacje, które pomagają chorym ludziom. To są 
organizacje, które istnieją już po kilkadziesiąt, parę-
dziesiąt lat. To są organizacje, które trzymają się na-
prawdę z daleka od polityki. I dotyczy to również tych 
organizacji, które stoją gdzieś na pograniczu, dbając 
o pewne podstawowe wartości, czyli tych organizacji, 
które zajmują się demokracją, równouprawnieniem 
itd., itd. I trzeba pamiętać, że istnieją również takie 
organizacje. Trzeba mieć to w pamięci i trzeba bardzo 
uważać, żeby ich nie wykluczać. To słowo „wyklu-
czenie” padało wielokrotnie. I my się tego właśnie 
boimy, tak jak mówię, nie tylko ze względu na to, co 
się znalazło w preambule, lecz także ze względu na to, 
jakie mamy doświadczenia z państwa formacją, jeśli 
chodzi o podejście do organizacji pozarządowych.

Tak jak mówię, te partie… Partia, władza żyje 
w innym systemie i to jest też odrobinę inny system 
wartości. Pamiętajmy o tym, że czym innym jest 
walka w partiach o pewne sprawy, zdobycie władzy 
i przedstawianie swoich programów, a czym innym 
jest to, co robią organizacje pozarządowe. Nie można 
powiedzieć, że jakaś organizacja jest przeciwko PiS, 
tak jak tutaj słyszałam, że to są organizacje, które 
szkodzą itd. Nie, tak nie jest.

Panie Senatorze Żaryn, pan za dużo używa 
słowa „naród”, a za mało słowa „społeczeństwo”. 
Społeczeństwo obywatelskie – być może się to panu 
nie podoba – nie jest przeciwko narodowi, społe-
czeństwo obywatelskie skupia się wokół budowania 
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wolności, który podporządkowuje i będzie narzucał, 
w jakim kierunku zmierzamy. I który będzie wspierał 
„wolnościowe i chrześcijańskie ideały”, który będzie 
kształtował „dojrzały patriotyzm” w państwie pol-
skim. To jest w preambule. Ale co to znaczy „doj-
rzały”? Może ktoś mi odpowie? Może pan premier 
Gliński mi odpowie, co to jest dojrzały patriotyzm? 
Jak jest dojrzały, to chyba jest także niedojrzały. 
A kto będzie to oceniał? No, kto będzie to oceniał? 
Ja rozumiem, że ja jestem nosicielem patriotyzmu 
niedojrzałego, a pan premier Gliński jest nosicielem 
patriotyzmu dojrzałego – razem z panem senatorem 
Żarynem. Oceniajcie!

„Wolnościowe i chrześcijańskie ideały”. A prze-
cież mogą być organizacje wolnościowe, ale niechrze-
ścijańskie. No, a tu jest przecież koniunkcja i tu jest ja-
sna wykładania logiczna, to musi występować razem.

Preambuła w konstytucji. Przypomnę ją, bo wie-
lu chyba zapomniało, co mówi preambuła w naszej 
konstytucji: „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający 
tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z in-
nych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec 
dobra wspólnego”… Powtarzam: „równi w prawach 
i powinnościach”. To jest preambuła. Wprowadzacie 
preambułę w ustawie zwykłej, która zmienia pream-
bułę w konstytucji. Jak tak można? To znaczy teraz 
wszystko można, również ustawami zwykłymi zmie-
niać konstytucję, i to nie po raz pierwszy się zdarza. 
I tego typu fragment jest zawarty w celach.

Państwo ma rolę do spełnienia wobec społe-
czeństwa oddolnie organizującego się i działającego 
poza rządem, ale na rzecz dobra wspólnego, dobra 
państwa i obywateli. Taką rolą jednak nie jest pro-
filowanie i programowanie kierunków jego rozwoju 
zgodnie z ideologią aktualnie rządzącej większości 
parlamentarnej i nie jest nią stosowanie tego jako in-
strumentu wasalizacji i kontroli. Państwo ma na celu 
tworzenie warunków, równych warunków prawnych, 
finansowych i politycznych sprzyjających aktywno-
ści obywatelskiej i umożliwiających obywatelom 
angażowanie się w działania na rzecz dobra wspól-
nego rozumianego jako aktywna odpowiedzialność 
za wspólnotę, i tę najbliższą, lokalną, i państwową, 
i europejską. A także globalną. Bo przecież środo-
wisko naturalne i zasoby… no, to wszystko dotyczy 
nas żyjących tutaj i teraz. Tak więc państwo powinno 
tworzyć warunki, a nie próbować kierować organi-
zacjami pozarządowymi.

W tej preambule jest w zasadzie wszystko. Są 
sprzeczności…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, bardzo proszę o konkluzje, bo czas już…)

Już kończę.
…A nie ma zasady pomocniczości.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie 
Ministrze! Wysoka Izbo!

To jest niezmiernie ważna ustawa i to jest kolejna 
przestrzeń życia społecznego, w którą PiS wkracza 
i którą usiłuje sobie podporządkować. Dla mnie jest to 
sprawa jasna. Jasne są cele tej ustawy. Ja słyszałem te 
pouczenia o demokracji, o tym, czym jest demokra-
cja. Słyszałem odmianę pojęcia „naród” przez wiele 
przypadków. Nie słyszałem pojęcia „społeczeństwo”. 
To jest ustawa, która dotyczy organizacji pozarządo-
wych, zwanych inaczej organizacjami społecznymi, 
dlatego że one funkcjonują i powstały ze względu na 
potrzeby ludzi, którzy chcieli je zakładać, albo na 
potrzeby, które ujawniają się nagle, choćby w sytuacji 
klęsk żywiołowych itd.

Przez 8 lat byłem przewodniczącym 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. Ten zespół funk-
cjonował przy Senacie, bo w Senacie dostrzegaliśmy 
wagę tych organizacji i wagę wsparcia tych organiza-
cji. Ja tam dostrzegałem wielu ludzi, którzy, inaczej 
niż ja, nie poszli w kierunku polityki, działalności 
politycznej, ale zdecydowali się zatrzymać na po-
ziomie działalności społecznej. I widziałem, jak ci 
ludzie i trochę młodsi, którzy doszli po roku 1990, 
uzyskali możliwość normalnego działania społecz-
nego. Widziałem, jak starają się, aby te organizacje 
funkcjonowały jak najlepiej, sprawnie, i aby obejmo-
wały te dziedziny życia, które są dla społeczeństwa 
najważniejsze. Ten przedmiot działania tych organi-
zacji się poszerza.

Staraliśmy się poprawić prawo, w związku z tym 
była nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach, bardzo 
istotna, bardzo ważna, która wprowadzała także bar-
dzo uproszczony sposób działalności organizacji czy 
stowarzyszeń nierejestrowych, które nie musiały się 
rejestrować, które musiały czy powinny powstawać 
do spraw ad hoc i które tak powstają w tej chwili. 
Uprościliśmy kwestie sprawozdawczości, finan-
sów i szliśmy w tym kierunku, aby ułatwiać, a nie 
podporządkowywać, bo organizacje pozarządowe 
podporządkowane instytucjom państwa stają się or-
ganizacjami państwowymi, a nie pozarządowymi. 
Pojęcie „pozarządowe” oznacza, że są niezależne od 
rządu. I ten sektor należy wspierać, a nie podporząd-
kowywać.

Tym bardziej ta ustawa, która ma bardzo intere-
sującą nazwę… Bo ja rozumiem „Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego”. Ale „Narodowy 
Instytut Wolności”? „Narodowy” w rozumieniu na-
rodowej demokracji, „narodowy” w rozumieniu na-
cjonalistycznym, i „instytut wolności”? Część z nas 
wie, kto to jest Orwell, ale ci, którzy robili tę ustawę, 
chyba nie wiedzą, bo stosują tego typu nazwę. Instytut 
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(senator B. Borusewicz) Pierwszy zarys tej reformy był opublikowany 
w „Trzecim Sektorze”. To jest pismo organizacji poza-
rządowych – jeśli ktoś z państwa nie wie, to pokazuję 
– pismo wydawane przez jeden z instytutów, think 
tanków, który najprawdopodobniej nie jest związany 
akurat z moją opcją polityczną, ale to nie jest istotne. 
Tak, wiele organizacji pozarządowych, mimo że są 
teoretycznie apolityczne, jest zanurzonych w polityce. 
I tam, w tym piśmie, było to opisane w pierwszym za-
rysie, a później, 3 lata temu, zostało to przeniesione do 
programu partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. 
Możecie sobie to państwo przeczytać. Po czym zo-
stało to jeszcze, no, przepracowane, doprecyzowane 
i przedstawione już w formie ustawy poprzez zespół 
osób, które nad tym pracowały, niewielki zespół. 
Wszyscy ci ludzie wywodzą się ze środowiska orga-
nizacji pozarządowych.

Jaki był główny powód tej zmiany, tej reformy 
i tej ustawy? Ano był taki, że demokracja potrzebuje 
sprawnego społeczeństwa obywatelskiego, a w Polsce 
społeczeństwo obywatelskie jest słabe. Przez 27 lat 
zmian i reform było ono słabe, najsłabsze w Europie 
według wszystkich wskaźników, zarówno ilościo-
wych, jak i jakościowych. Kapitał społeczny w Polsce 
jest najsłabszy. Ilościowo jesteśmy proporcjonalnie, 
jako państwo… Jesteśmy najsłabsi. Oczywiście to 
wynika częściowo z naszej historii, ale my także mu-
simy wziąć odpowiedzialność za to, że przez 27 lat 
nie przyspieszaliśmy zmian w tym zakresie. A w de-
mokracjach niedojrzałych… A my jesteśmy jeszcze 
niedojrzałą demokracją, bo tworzymy ją dopiero od 
dwudziestu kilku lat, jesteśmy demokracją z nie-
wielkimi tradycjami demokratycznymi. Oczywiście 
mieliśmy tradycje demokratyczne I Rzeczypospolitej, 
ale one były innego typu. Mamy bardzo wiele do 
nadrobienia. Tak, demokracja musi się opierać na 
sprawnym społeczeństwie obywatelskim. A to spo-
łeczeństwo jest pełne deficytów.

Ja nie tylko działałem przez kilkadziesiąt lat 
w organizacjach pozarządowych, ale także zajmo-
wałem się analizą jako socjolog, może jako jeden 
z pierwszych socjologów. W zakładzie naukowym, 
który się tym zajmował, pracowałem przez wiele 
lat. I diagnoza stanu społeczeństwa obywatelskiego 
jest oczywista, także jego deficytów. Mogę wy-
mienić te deficyty: grantoza, komercjalizacja, go-
vernmentalizacja, czyli bardzo silne uzależnienie 
właśnie od państwa i od samorządów, uzależnienie 
od biznesu, i wiele innych, też oligarchizacja, czyli 
łączenie elit, które są wbrew temu, co od dołu… 
I dlatego np. ustawa, o której pan mówi, przygoto-
wywana przez 6 czy 7 lat, niestety była krytyko-
wana przez organizacje małe, lokalne, słabsze, bo 
nie dla nich ona była robiona niestety. I te deficyty 
spowodowały m.in. to, że myśleliśmy o reformie, 
o konieczności reformy.

Panie Marszałku, co jest celem? I kto jest praw-
dziwym polskim społeczeństwem obywatelskim? To 
wy jesteście prawdziwym polskim społeczeństwem 
obywatelskim – zwraca się premier Gliński do zwo-
lenników Klubów „Gazety Polskiej” manifestują-
cych poparcie dla rządu pod Pałacem Prezydenckim 
18 grudnia w Warszawie.

Celem tej ustawy jest wsparcie organizacji. Ale 
jakich? No, minister Kolarski na konferencji w KPRM 
w marcu 2016 r. wymienił je wprost: Ruch Kontroli 
Wyborów, stworzony przez PiS, Kluby „Gazety 
Polskiej”, Rodzina Radia Maryja, Solidarni 2010… 
Kluby „Gazety Polskiej”… I to jest to społeczeństwo 
obywatelskie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, proszę…)

…wasze społeczeństwo obywatelskie, które chce-
cie wspierać? Gratuluję. Dziękuję, Panie Marszałku. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zgłasza się pan premier.
Bardzo proszę, Panie Premierze.

Wiceprezes Rady Ministrów  
Piotr Gliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Państwo!
Poprosiłem teraz o głos, bo niestety obowiązki 

każą mi za chwilę uciekać z powodu różnych spo-
tkań, które musiałem odwołać w związku z dzisiej-
szą debatą. Jednak cieszę się, że mogę powiedzieć 
tych kilka słów, bo zarówno wczorajsza debata, którą 
odsłuchałem, z której mam relację, jak i dzisiejsza, 
wskazuje na bardzo wiele nieporozumień. Nie wiem, 
nie chcę mówić o złej woli, ale jest jakieś takie dziwne 
podejście, pełne właśnie insynuacji. Tak że, Panie 
Marszałku, bardzo mi było przykro, że musiałem wy-
słuchiwać tutaj pohukiwań pana marszałka, który się 
dopatruje jakichś straszliwych przyczyn zgłoszenia, 
procedowania tej ustawy.

Ta ustawa jest właśnie dla społeczeństwa oby-
watelskiego. To jest ustawa przygotowana m.in. 
przeze mnie, przez ministra Lipińskiego, przez dr 
Kaczmarczyka. Od kilkudziesięciu lat wszyscy dzia-
łamy w organizacjach pozarządowych, cała nasza 
trójka, i jest zaplecze ludzi, które to przygotowywało. 
Ja od wielu lat, od lat siedemdziesiątych, od SKS-u, 
działam w organizacjach pozarządowych, tworzyłem 
czy współtworzyłem ten sektor, który w tej chwili 
funkcjonuje, także jego zręby legislacyjne.
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(wiceprezes P. Gliński) minania się o swoje prawa, o swoje interesy. I to jest 
druga zmiana.

Trzecia zmiana związana jest z aktywną rolą pań-
stwa. Ona dotychczas także była. To jest nieprawda, 
że my oto nagle próbujemy wprowadzić omnipotencję 
państwa, że urzędnicy coś przejmują. Nie, urzędnicy 
do tej pory też tworzyli te warunki. Bo to jest wspie-
ranie, to jest tworzenie warunków, a nie decydowanie 
za organizacje o tym, czy one chcą coś robić, czy nie. 
Jak urzędnicy to robią? Bardzo różnie. Mieliśmy bar-
dzo różne władze w Polsce – jedni to robili uczciwie, 
a drudzy to skręcali politycznie. Proszę patrzeć na 
nas, na nasze ręce, na to, co będziemy robili – od tego 
państwo jesteście. Zresztą widzę, że patrzycie dość 
skrupulatnie i grzmicie tutaj ostro. Ale to jest wasza 
rola, to jest normalne w demokracji. To nie jest przej-
mowanie społeczeństwa obywatelskiego – takie słowa 
to jest po prostu insynuacja i fałszerstwo, no, nie po-
wiem tu mocniejszych słów – ale jest to stwarzanie 
warunków do funkcjonowania tego sektora, lepszych 
warunków, z większą ilością środków publicznych. 
Już udało nam się załatwić więcej pieniędzy niż in-
nym, którzy przez wiele lat być może mogli to zrobić. 
To jest stwarzanie warunków.

(Senator Waldemar Sługocki: A skąd te pienią-
dze?)

Nie wiem, kto tę uwagę wygłosił…
(Głos z sali: Senator…)
Przecież wszyscy, którzy znają ustawy i znają sy-

tuację, to wiedzą. Skąd? No, m.in. z ustawy…
(Głos z sali: Nie kraść.)
…hazardowej – jak obliczamy, dla sektora to bę-

dzie dodatkowo około 40 milionów.
Uważamy także – było tu pytanie o program – 

że państwo polskie powinno być odpowiedzialne za 
proponowanie pewnych priorytetowych programów, 
tak jak to się dzieje w innych sektorach, np. w nauce. 
Prawda? Nie tylko rozdaje się granty, ale także za-
mawia się pewne granty czy pewne kierunki. I my 
zamawiamy. Jeżeli państwo jesteście temu przeciwni, 
to powiedzcie.

Korpus solidarności, czyli rozwój wolontariatu 
w Polsce, to jest coś politycznego? To jest coś złe-
go? Rada Dialogu Obywatelskiego, uniwersytety 
ludowe… To są programy, które w tej chwili są pra-
wie gotowe. Będziemy je propagowali i rozwijali. 
Kolejna sprawa to wsparcie dla mediów lokalnych 
obywatelskich, bo przecież wszyscy wiemy, że na 
ogół na poziomie lokalnym są one podporządkowane 
albo biznesowi, albo samorządom, i nie są obywa-
telskie, niezależne i wolnościowe. A więc uważamy, 
że powinna być specjalna ścieżka, specjalna ścieżka 
wsparcia dla think tanków i dla organizacji straż-
niczych, czyli tzw. watchdogów. Dlaczego? Bo one 
są słabe. A dlaczego są słabe? Bo są silniejsze sek-
tory, które przez 27 lat nie chciały, żeby ktokolwiek 

Tak, w tę reformę jest wpisana rola państwa. Tak 
jak wszystkie reformy w Polsce są prowadzone przez 
państwo – mam nadzieję, że są, przez instytucje pań-
stwa, te demokratycznie wybrane – tak i ta jest. I nie 
ma tu kwestii omnipotencji państwa. Dotychczas ten 
sektor także był, jeżeli chodzi o środki publiczne, 
kontrolowany przez państwo. To minister podej-
mował decyzje, także co do składu rady pożytku 
publicznego i co do trybu rozdzielania środków pu-
blicznych, w innych ministerstwach także. Ta ustawa 
nie dotyka kwestii innych resortów, przenosi tylko 
kompetencje ministerstwa pracy – teraz minister-
stwa rodziny – w inne miejsce w rządzie. I tylko to 
robi. Po co to robi? Bo taka jest logika funkcjono-
wania społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma po-
wodu, żeby organizacje kulturalne czy ekologiczne 
były kierowane… Tak, kierowane, bo to politycy są 
w tym ministerstwie, ministerstwie pracy, oni kie-
rują resortem. A my przenieśliśmy to do centralnej 
instytucji – taki jest zamysł, ponieważ społeczeń-
stwo obywatelskie dotyczy wszystkich dziedzin, 
wszystkich resortów.

Ta ustawa nie reguluje kwestii tego, co się dzieje 
w poszczególnych resortach. Musimy się na czymś 
skupić. Różnorodność jest siłą, wartością – także tutaj 
takie głosy padały i wszyscy się co do tego zgadzamy. 
Notabene relacja między społeczeństwem obywa-
telskim i narodem – proszę zerknąć do publikacji 
Jerzego Szackiego, bo i tacy socjologowie na ten 
temat pisali – jest oczywista. Nie ma dobrze funk-
cjonujących społeczeństw obywatelskich bez tego 
lepiszcza narodowego, bo to wszystko by się rozsy-
pało. Oczywiście możecie państwo sobie wycierać 
usta pojęciem „naród”, ale to jest tak, że bez narodu 
nie istniejemy, także społeczeństwo obywatelskie 
nie istnieje. Jest utopia europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego, światowego społeczeństwa obywa-
telskiego… Ale to jest utopia, która jest stosowana 
często jako pałka ideologiczna do walenia ludzi, któ-
rzy mają inne poglądy na ten temat.

Teraz kilka słów o zasadach tej reformy. Jak po-
wiedziałem, to jest przede wszystkim przeniesienie 
kompetencji. Co jeszcze jest… Tak, dodanie rangi 
politycznej. Chodzi o to, żeby działacze społeczeń-
stwa obywatelskiego, nawet ci, którzy się nie zgadzają 
z tą reformą, wreszcie mieli większe przełożenie na 
decyzję polityczną. Oni zawsze byli tym klientem 
na samym końcu i przegrywali z sektorem politycz-
nym, biznesowym i z wszystkimi innymi, silniejszy-
mi graczami w polskiej demokracji. Powołanie tego 
komitetu – to jest konstytucyjna instytucja, proszę 
spojrzeć do polskiej konstytucji – daje działaczom 
społecznym, działaczom społeczeństwa obywatel-
skiego, możliwość lepszego, skuteczniejszego upo-
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(wiceprezes P. Gliński) aksjologiczne, które w ramach określenia „wolnościo-
we”… Oddolne inicjatywy znajdują tu swoje miejsce.

Co do braku programu, to już mówiłem. Musi 
być tak, że po pierwsze, ustawa nie może… To chyba 
pani Zdanowska… Przepraszam bardzo, pani senator 
Zdrojewska chyba o tym mówiła. Ustawa nie może 
proponować programu – prawda? Ale program jest 
w tej chwili równolegle tworzony. Powstanie instytut 
i myślę, że w ciągu pół roku cały program zostanie 
stworzony. A tak jak powiedziałem, prace są bardzo 
zaawansowane, toczą się od wielu miesięcy, prowa-
dzone są przez działaczy organizacji pozarządowych, 
a to na szczęście jest duże grono. Mimo że, jak powie-
działem, dość słabo wypadamy w statystykach euro-
pejskich, są tysiące oddanych, wyspecjalizowanych, 
profesjonalnych ludzi, którzy bardzo wiele na rzecz 
pożytku publicznego robią, i część tych ludzi z nami 
współpracuje czy wręcz pracuje nad tymi programa-
mi, o których mówimy.

Generalnie relacje pomiędzy państwem a społe-
czeństwem obywatelskim się nie zmienią. To dalej 
będą relacje polegające na tym, że w transparentnych 
procedurach konkursowych środki publiczne będą 
dzielone na tysiące inicjatyw oddolnych, także tych, 
których twórcy dotychczas czuli się wykluczeni. Od 
lat, przynajmniej od czasu kiedy stałem się publicznie 
znany jako polityk pewnej partii, zgłaszały się do 
mnie takie organizacje, które czuły się obco, czuły się 
wykluczone z funkcjonującego systemu. I musicie to 
państwo przyjąć jako tezę prawdziwą. No, tak było. 
Nie wiem, czy teraz będzie lepiej, czy wykluczanie 
pójdzie w drugą stronę. Mam nadzieję, że tak nie 
będzie, ale bardzo proszę, żeby powstrzymywać się 
przed fałszerstwami i insynuacjami. Ta ustawa nie ma 
w sobie nic z kontroli państwa. Tu nie ma żadnego 
zapisu, który by mówił, że to urzędnik przejmuje od-
dolne inicjatywy obywatelskie i zastępuje organizacje 
pozarządowe. Są tu z kolei zapisy, które poszerzają 
zakres wsparcia państwa dla społeczeństwa obywa-
telskiego.

Ktoś tu mówił o quasi-konsultacjach. Chyba pan 
senator Augustyn wspomniał o tym, że chcemy ogra-
niczyć wpływ organizacji pozarządowych. O konsul-
tacjach była mowa wielokrotnie. Aż 6 tygodni trwały 
te konsultacje, znacznie dłużej, niż jest to wymagane. 
Zgłoszono 200 uwag, a brało w tym udział ponad 
tysiąc osób, kilkaset organizacji. Oprócz tych 6-tygo-
dniowych konsultacji było też wiele innych spotkań. 
Ja specjalnie zorganizowałem takie 3 śniadania me-
dialne z udziałem mediów i działaczy pozarządowych. 
Zorganizowana została także… To się udało dzięki 
organizatorom OFIP, czyli Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych. To jest takie doroczne spo-
tkanie organizacji pozarządowych w Polsce. Kiedyś 
sam organizowałem pierwsze z tych spotkań. Był 
panel poświęcony temu tematowi, była publiczna dys-

realnie je kontrolował. I mimo programu Fundacji 
Batorego… Siedzi tu pani dyrektor, pani Ewa Kulik, 
która wie o tym, że ten program wciąż jest ograni-
czony. Przecież nie mamy dobrych watchdogów, które 
by działały niemalże w każdej gminie i boksowały 
się na równi z silniejszymi graczami. Nie mamy. I to 
nie jest wasza wina. Wręcz przeciwnie.

Akurat to jest duża zasługa Fundacji Batorego, 
że ten program, także program antykorupcyjny, się 
rozwijał. Możemy oceniać, czy dostatecznie dobrze 
działał, czy miał możliwości szerszego działania, ale 
wiemy, że deficyt w tych kwestiach jest. Gdyby było 
mocne społeczeństwo obywatelskie, nie mielibyśmy 
tych afer korupcyjnych, które mieliśmy. Gdybyśmy 
mieli mocny ruch konsumencki, to być może, nie 
wiem, nawet z Amber Gold można by było wygrać, 
bo ktoś by to zauważył i byłby na tyle silny, że mógł-
by walczyć z tą… Bo państwo było, jak państwo 
pamiętacie… No, nie myśmy wtedy kierowali tym 
państwem.

(Senator Stanisław Kogut: Słabe.)
(Senator Czesław Ryszka: Kamieni kupa.)
Słabe. Podniosło ręce do góry, i to deklaratywnie, 

ponieważ pan premier Tusk powiedział, że państwo 
nie powinno się wtrącać. No to państwo się nie wtrą-
cało. Nie tylko do tego się nie wtrącało. Do afery 
reprywatyzacyjnej w Warszawie, o której wszyscy 
w Warszawie wiedzieli od kilkunastu lat, też się nie 
wtrącało. Byliśmy za słabi. Także społeczeństwo oby-
watelskie było za słabe. Opozycja była za słaba, żeby 
zareagować, i społeczeństwo obywatelskie było za 
słabe. Chociaż później, na końcu, prawda, w gruncie 
rzeczy jedno ze stowarzyszeń wywalczyło to, że ta 
kwestia znalazła odpowiednie wsparcie, ale także 
zmiana polityczna w Polsce to umożliwiła. Więc po 
to jest ta reforma – po to, żeby to społeczeństwo było 
lepsze. A to, czy to będzie dobrze funkcjonowało, to 
zależy od nas wszystkich. I państwo jesteście od tego, 
żeby nas kontrolować.

Preambuła. Panie Marszałku, pan się odwołu-
je do logiki. Dla mnie jest ewidentne, że tu chodzi 
i o wolnościowe, i o chrześcijańskie korzenie. Można 
to oczywiście odczytywać ze złą wolą. W tej pream-
bule jest wszystko, jest także socjalizm w rozumieniu 
PPS-owskim. I proszę do tego podejść z dobrą wolą. 
Preambuła jest szersza niż tylko ten jeden akapit, który 
państwo przytaczacie. To jest preambuła, która moim 
zdaniem obejmuje wszystkie prądy ideowe i aksjolo-
giczne. Faktycznie ona nie jest napisana w języku tzw. 
współczesnym europejskim, ale uważam, że jest napi-
sana akurat we właściwym języku, w języku, który…

(Senator Janina Sagatowska: W języku polskim.)
…odpowiada polskiej tożsamości. I w tym miesz-

czą się także, jeżeli ktoś chce, te wszystkie nowinki 
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(wiceprezes P. Gliński) Europy i Polski. Ale to jest w tym ujęte, więc proszę 
nie mówić, że to jest jakieś skrzywienie.

Nietransparentne zasady przyznawania środków – 
senator Klich wczoraj o tym mówił. To jest po prostu 
nieprawda. Nie ma nic, co by wskazywało na to, że 
te zasady mają być nietransparentne. Ta ustawa nic 
o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie, mówi o trans-
parentnym przekazywaniu środków, zgodnie z pol-
skim prawem, z artykułami itd. To będzie realizowane 
w formie programów rządowych, które wymagają 
konsultacji i są ustawowo określone. Są w ustawie 
wprowadzone nawet 4 kryteria oceny merytorycznej 
według standardów programów europejskich, aby 
uniknąć dowolności w stosowaniu tych kryteriów.

Była też mowa o tym, że ta ustawa nie realizuje 
marzeń Polaków i organizacji pozarządowych. No, 
chciałbym dobrze wiedzieć, jaki jest rozkład staty-
styczny tych marzeń, ale z badań dotyczących wła-
śnie systemów wartości, poglądów, opinii Polaków 
jednak… No, wiele wskazuje na to, że ta ustawa wy-
chodzi naprzeciw pewnym bolączkom czy potrzebom 
i polskich organizacji pozarządowych, i Polaków. Nie 
wszystkich – mamy grupę organizacji, która oprote-
stowuje tę ustawę, tę zmianę. I to jest w demokracji 
normalne.

Ja bym bardzo apelował i prosił, żeby nie stosować 
w tej dyskusji insynuacji, różnego typu przypisywa-
nia nam złej woli, nie opowiadać, że my wychodzimy 
poza standardy społeczeństwa obywatelskiego, wręcz 
łamiemy demokrację itd. To jest nie tylko niepraw-
dziwe, nie tylko obraźliwe, ale też już chyba mało 
skuteczne. Dziękuję państwu bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Premierze.
Teraz pan senator Wcisła. Bardzo proszę. Pan se-

nator Jerzy Wcisła…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku!)
Tak, słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: W ramach spro-

stowania.)
To bardzo proszę. Z mównicy czy z…
(Głos z sali: Czy z miejsca?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Z miejsca, Panie 

Marszałku.)
Proszę bardzo. Może być z miejsca.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Premierze, ja w swoim wystąpieniu nikogo, 
a szczególnie pana, nie chciałem walić, jak pan mówi, 
po głowie.

(Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński: A po-
równania z Orwellem…)

kusja w Auditorium Maximum UW, w której również 
pani dyrektor brała udział.

Co do mojej wypowiedzi skierowanej na wiecu 
politycznym do Klubów „Gazety Polskiej”, to tak, 
potwierdzam, że jest to prawdziwe społeczeństwo 
obywatelskie. Ale w tej wypowiedzi nie było żadnego 
wykluczenia, żadnego sugerowania, że inne organiza-
cje nim nie są, więc proszę nie przypisywać mi tego 
typu intencji czy złej woli. Tak, ci ludzie potrzebowali 
i potrzebują – zawsze to będę powtarzał – docenienia, 
bo to jest społeczeństwo obywatelskie, tak samo jak 
Rodzina Radia Maryja. (Oklaski) Mało tego, socjo-
logowie polscy opisywali te zjawiska właśnie jako 
autentyczne oddolne społeczeństwo obywatelskie. To 
też jest społeczeństwo obywatelskie, tak samo jak są 
nim ci ludzie, którzy w tej chwili uczestniczą w tej 
koncepcji opozycji pt. „ulica i zagranica”. To też jest 
społeczeństwo obywatelskie. My się możemy kłócić, 
czy ich tezy są prawdziwe. Ja uważam, że nie są praw-
dziwe. Sama nazwa tych ugrupowań jest fałszywa, 
ale to jest moja opinia. Mam do niej prawo, ale nie 
odbieram im prawa do tego, żeby się organizowa-
li jako obywatele, bo jesteśmy w demokratycznym, 
wolnym kraju, gdzie nie ma żadnego zagrożenia dla 
wolności i demokracji.

I proszę zostawić Orwella. Już nie chcę, Panie 
Marszałku, o tym mówić, ale bardzo proszę, żeby 
się pan powstrzymał przed takimi wypowiedziami. 
Owszem, byłem wtedy maluczki, jednak od lat sie-
demdziesiątych zajmowałem się walką z PRL i sobie 
nie życzę, żeby ktoś mnie Orwellem walił po głowie 
w polskim Senacie.

To ma być instytut wolności bez żadnych przy-
miotników, ale naszą sprawą, jako ludzi zajmujących 
się życiem publicznym w tym kraju, jest to, żeby on 
faktycznie dobrze funkcjonował i pomagał społeczeń-
stwu obywatelskiemu. Państwo być może wygracie 
kiedyś wybory…

(Marszałek Stanisław Karczewski: O nie…)
Ja jestem innego zdania na ten temat, ale demokra-

cja w Polsce funkcjonuje normalnie i mam nadzieję, 
że będzie funkcjonowała także wtedy, kiedy wygracie 
wybory i będziecie mieli narzędzia do tego, żeby 
wspierać dalej społeczeństwo obywatelskie.

(Senator Stanisław Kogut: Kontrolami.)
Co do preambuły… No, nie wiem, dlaczego tak 

wam przeszkadza to, że tam jest odwołanie do warto-
ści chrześcijańskich. Powiedziałem, że jest odwołanie 
także do wartości wolnościowych. Wśród wartości 
wolnościowych także znajdują się różne bardzo nie-
chrześcijańskie… I to jest oczywiste, że w społeczeń-
stwie obywatelskim takie też są, bo są ludzie niewie-
rzący, są ludzie, którzy – no, zresztą to jest modne 
ostatnio – krytykują nawet chrześcijańskie korzenie 
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(senator B. Borusewicz) wateli, który ponoć jest adresowany do organizacji 
pozarządowych i ma sprzyjać ich rozwojowi, ale nie 
uwzględnia faktu, że co najmniej 70% tych organi-
zacji krytycznie przyjęło ten dar wolności, którym 
chcecie je obdarzyć?

Na jaką wolność mogą liczyć organizacje poza-
rządowe? Na pewno nie na taką, dla której – cytuję 
– „wolność jednostki jest wartością nadrzędną”, bo 
to definicja wolności liberalnej, której rząd PiS nie 
uznaje. I w tym momencie nie jest ważne, czy powód 
jest ideologiczny, czy wynika z braków edukacyj-
nych. To drugie jest zresztą bardzo prawdopodobne, 
gdyż rząd ustami swojego przedstawiciela wczoraj 
poinformował, że ma inną definicję liberalizmu niż 
autorytety naukowe, twórcy słownika języka polskie-
go. To już jest, Wysoki Senacie, kliniczny przypadek 
nowomowy.

Po dyskusji o wolności wczoraj bałem się zapytać 
przedstawiciela rządu o definicję chrześcijańskich 
ideałów obywateli, ujętych w preambule. Wbrew 
pozorom nie odnoszą się one bowiem do religijnych 
przekonań, ale do cywilizacyjnych zasad obowiązują-
cych w dużej części świata – w tym jeszcze w Polsce 
– zwanych zachodnimi, łacińskimi czy właśnie chrze-
ścijańskimi. Wiele tych zasad dotyczy np. seksualno-
ści, stosunku do inności czy imigrantów. I są to zasa-
dy odmienne od tych, które demonstruje dzisiaj polski 
rząd. Obawiać się więc należy, że, jak w przypadku 
wolności, autorom chodzi o coś zupełnie innego niż 
w pojęciach, które są w ustawie użyte.

Dodam, że w cywilizacji chrześcijańskiej bardzo 
ważnym elementem ustrojowym jest ograniczanie 
roli państwa do minimum, a poszerzanie wolności 
lokalnych. Pojęcie pomocniczej roli państwa, Wysoki 
Senacie, trafiło do zasad ustrojowych wprost z kato-
lickich nauk społecznych.

Notabene ta ważna zasada ustrojowa w polskiej 
konstytucji też znajduje się w preambule. I nikt roz-
sądny jej nie bagatelizuje.

A panu senatorowi Janowi Żarynowi na pytanie, 
czy wolno państwu regulować sferę pomocniczości 
państwa, odpowiem pytaniem: czy człowiek wolny 
ma prawo oddać się w niewolę? I można odpowie-
dzieć: tak, człowiek wolny ma takie prawo. Ale pań-
stwo nie ma prawa stwarzać do tego warunków ani 
sugerować, by coś takiego zrobił. Nie wolno, Panie 
Senatorze, państwu ingerować w sferę pomocniczo-
ści. Nie wolno. Ta zasada polega na tym właśnie, że 
państwu tego nie wolno. Ani aktywować w tej strefie 
roli państwa, jak tu sugerował przed chwilą minister 
Piotr Gliński…

(Głos z sali: Premier!)
…i premier.
W sytuacji takich różnic w rozumieniu słów oczy-

wiste jest, że ustawa nie będzie stosowana w celu po-
szerzania wolności i chrześcijańskich ideałów. Mamy 

Ale pan pozwoli… Bo mam prawo do tego, żeby 
mówić to, co myślę. Ja właśnie tak myślę. Dlatego nie 
będę zgłaszał wniosku o zmianę tytułu tej ustawy, 
niech ona będzie taka właśnie orwellowska.

Ja także nie życzę sobie, żeby ktoś mnie walił po 
głowie pojęciem narodu, bo pojęcie narodu ma różne 
definicje. Nie chcę, żeby ktoś walił definicją endecką.

Chcę powiedzieć też, że po pana wystąpieniu ja 
zgłoszę wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Ja też będę walił Orwellem, będę mówił o wol-

ności, będę mówił o wartościach chrześcijańskich. 
A zacznę od cytatu z utworu Chłopców z Placu Broni: 
„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie 
umiem”. Gdy my w Senacie wczoraj debatowaliśmy 
nad ustawą o Narodowym Instytucie Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
na ulicy pod parlamentem tak właśnie śpiewali oby-
watele. Niestety rząd, projektodawca tej ustawy nie 
rozumie słowa „wolność”. Paradoksalna sytuacja: 
obywatele żądają wolności, podczas gdy w Senacie 
trwa debata nad ustawą, której celem jest powołanie 
„instytutu wolności” – instytucji, która de facto od-
biera wolność organizacjom pozarządowym. Tj. czę-
sto pierwszym i podstawowym miejscom, w których 
społeczeństwo obywatelskie się buduje. Nazwa powo-
łanej w tym celu instytucji i dotycząca jej preambuła 
sprawiają wrażenie, jakby Prawo i Sprawiedliwość 
chciało wręcz demonstracyjnie pokazać, że nikt nie 
może mu zabronić stosowania orwellowskiej nowo-
mowy. To jest bardzo ważne stwierdzenie, na końcu 
powiem, do czego ono może prowadzić.

I nie jest prawdą, że preambuła nie stanowi o war-
tości prawnej ustawy, jak to sugerował wczoraj przed-
stawiciel rządu, bo jest tylko, jak mówił, wstępem 
do niej. Jest wręcz przeciwnie: preambuła jest jak 
wyznanie wiary. Jeśli to, co po niej jest napisane, jest 
z preambułą sprzeczne, to należy to wykreślić albo 
uznać preambułę za fałszywą. Jeśli więc senatorowie 
PiS przyjmą tę ustawę, to tym samym uznają, że jej 
nazwa i preambuła, a więc istota dokumentu, są fał-
szywe. Bo jak inaczej można traktować dokument, 
który odwołuje się w nazwie do wolności i społeczeń-
stwa obywatelskiego, który w preambule nawiązuje 
do wolnościowych i chrześcijańskich ideałów oby-
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(senator J. Wcisła) Finansowanie organizacji pozarządowych oczy-
wiście stwarza, przynajmniej ja to tak rozumiem, 
pewien strukturalny problem, bo organizacja, która 
z natury rzeczy jest i powinna być niezależna, jed-
nak sięga po środki publiczne. Więc jest to z natury 
rzeczy pewien rodzaj uzależnienia, choćby ze wzglę-
du na konieczność formalnego rozliczenia środków 
publicznych, które podlegają określonym procedu-
rom, wymogom. Sam ten mechanizm, który dla nas 
dzisiaj jest oczywisty… Kiedyś tak nie było, żeby 
rząd finansował organizacje pozarządowe. I trzeba 
by powiedzieć, że w samym tym stwierdzeniu jest 
pewnego rodzaju logiczna sprzeczność, gdyby być 
tak tu uczulonym pryncypialnie na spójność inte-
lektualną, do czego państwo się odwoływali. No, 
w tym jest pewna sprzeczność i pewien problem, 
ale żyjemy w takim świecie i traktujemy nawet jako 
pewną zdobycz cywilizacyjną to, że rządy i państwa 
wspierają różnego rodzaju inicjatywy. Tu jest pewien 
strukturalny problem, a państwo jakby pod szyldem 
tego problemu wchodzicie w zarzuty, insynuacje itd. 
Powtarzam, odwołuję się do apelu pana premiera 
Glińskiego, aby chociaż trochę się z tym miarkować.

Z tego problemu próbujemy wychodzić, odwołując 
się do transparentności i neutralności przy rozdzie-
laniu środków, czyli do mechanizmu konkursowego. 
Oczywiście, tak być powinno, tyle że transparent-
ność i neutralność są tylko pewnymi ideałami, a czę-
sto w praktyce stanowią, mówiąc mało elegancko, 
przykrywkę dla rozdzielania pieniędzy w sposób, 
który pozostawia wiele do życzenia, że tak to okre-
ślę. W tym sensie można by zapytać, i państwo… 
Którykolwiek byłby minister, jakiekolwiek byłyby 
zasady transparentności i konkurencyjności – zresztą 
one są w tej ustawie opisane zgodnie z formalnymi 
standardami, takimi, jakie były i jakie obowiązują 
w świecie… Tutaj nic istotnie nowego nie ma i nie 
ma innej rady, gdzieś na końcu tego wszystkiego musi 
rozstrzygać minister i on oczywiście stoi przed pew-
nymi decyzjami. Np. jeśli chodzi o stowarzyszenie, 
organizację pozarządową, która ma w swojej misji 
propagowanie teorii o płaskiej Ziemi, ona może so-
bie funkcjonować, świetnie, jednych może to bawić, 
innych irytować… Ale jest pytanie: czy rząd ma obo-
wiązek wspierać i zasilać środkami publicznymi tego 
rodzaju organizację pozarządową? No, niekoniecz-
nie. A jest wiele organizacji pozarządowych, które 
propagują, powiedziałbym, dużo bardziej szkodliwe 
wartości czy aksjologiczne poglądy, choćby w sferze 
seksualności, i nasuwa się pytanie: czy rząd ma tego 
rodzaju inicjatywy wspierać? Decyzje są tutaj ko-
nieczne i odwoływanie się do transparentności, neu-
tralności jest pewnym zabiegiem często retorycznym, 
ale w naszej rzeczywistości, w naszej europejskiej 
– tutaj wielki skrót myślowy, za który przepraszam, 
ale nie ma czasu…

prawo podejrzewać, że tak okaleczona interpretacja 
jest potrzebna, aby wyłączyć ze wsparcia projekty, 
które nie odpowiadają ideologii partii rządzącej. Aby 
właśnie móc tę okoliczność wykorzystać, odwołano 
się do pojęć uniwersalnych, ale nadano im nową treść, 
sugerując się, podkreślam, nowomową orwellowską.

Wysoki Senacie, nie będę zajmował się artykułami 
ustawy, wielu senatorów już o tym mówiło. Niestety 
potwierdzają one tylko wszystkie obawy i to, że nie 
chodzi o wsparcie dla sektora pozarządowego, ale 
o wsparcie dla wybranej części tego sektora.

Na zakończenie tego swoistego aktu oskarżenia 
w stosunku do tej ustawy dodam, że George Orwell 
akcję swojego flagowego „Roku 1984” umieścił w kra-
ju totalitarnym, a nowomowa orwellowska stała się 
symbolem państwa, które nadaje słowom inny sens, 
by pozornie wszystko wyglądało jak w kraju dobroby-
tu, miłości i tolerancji. Na szczęście, Wysoki Senacie, 
tam za ścianą coraz więcej ludzi śpiewa „Wolność 
kocham i rozumiem” i w nich nadzieja, że i ta ustawa 
szybko trafi tam, gdzie powinna trafić – do kosza. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

Ministrze.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Wysoka Izbo!
Nawiążę do przywołanych przez mojego przed-

mówcę słów „Wolność kocham i rozumiem”, bo my-
ślę, że jest to płaszczyzna, która nas tu łączy. A tak 
naprawdę chciałbym zacząć od refleksji, bo tutaj padło 
takie ogólniejsze… padło wiele uwag, tez na temat 
wolności i jej zagrożeń. Proszę państwa, chciałbym 
zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, jak łatwo dzi-
siaj szafujemy takimi terminami jak „zniewolenie”, 
„odebranie wolności”. Miarkujmy, naprawdę, po raz 
kolejny mówię to z tej mównicy, miarkujmy się w tym 
oskarżaniu o odbieranie wolności. A w kontekście tej 
dyskusji po raz kolejny wychodzi rzecz w zasadzie, 
jak się nad tym zastanowić, zdumiewająca: że dla 
wielu z nas, także dla wielu organizacji czy choćby 
artystów, odmowa finansowania czy ograniczenie 
finansowania jakiegoś przedsięwzięcia jest traktowa-
ne jako odebranie wolności, jako zakucie w kajdany. 
Czyli niedanie pieniędzy na coś równa się zakuciu 
w kajdany. Miarkujmy się, naprawdę. To tak pod na-
mysł…
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(senator A. Bobko) Ale są tu też zagrożenia – to, o którym mówił 
pan senator Żaryn, a więc niebezpieczeństwo prze-
biurokratyzowania, a także to niebezpieczeństwo, 
o którym mówili i pan senator Żaryn, i pan premier 
Gliński. Bo istnieje pokusa, że tak powiem, przesta-
wienia wajchy w drugą stronę, wykluczania w dru-
gą stronę: tylko ci, którzy będą mieli w programach 
słowa „narodowy”, „państwowy”, „patriotyczny”, 
a nie „obywatelski”, „społeczny”… To niebezpie-
czeństwo istnieje i do kolegów ministrów zwracam 
się z apelem, żeby w tym kierunku nie działać. Rolą 
państwa i organizacji pozarządowych jest także to, 
abyśmy wspólnie z tego instrumentu, który się po-
jawia, w sposób mądry i uczciwy korzystali, czego 
sobie i państwu życzę. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Antoni Szymański, bardzo proszę. 

5 minut, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Szanowni Goście! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Ja złożyłem swoje wystąpienie do protokołu, ale 

ponieważ zauważyłem, że było bardzo wiele wystą-
pień, w których starano się stygmatyzować tę ustawę, 
stygmatyzować poprzez używanie słów „Orwell”, 
„wschodnie standardy”, „centralizacja”… Jak wczy-
tamy się w rozwiązania, które są proponowane, okaże 
się, że one wcale na to nie zasługują. Wyciągam zatem 
wniosek, że tego typu stygmatyzacja ma służyć raczej 
budowaniu konfliktu społecznego, a nie merytorycz-
nemu omawianiu tej ustawy.

Wiele powiedziano o tym, że na posiedzeniu 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
w którym również uczestniczyłem – ono trwało nie-
mal 5 godzin – większość organizacji wypowiedziała 
się przeciw rozwiązaniom tej ustawy. Rzeczywiście 
większość organizacji pozarządowych, które były 
tam reprezentowane, takie stanowisko przedstawi-
ła, ale musimy mieć świadomość, że mamy około 
130 tysięcy organizacji pozarządowych. Tutaj była 
garstka przedstawicieli, to nie była reprezentatywna 
grupa. Nikt nie badał, kto jest za, kto jest przeciw… 
Po prostu pewna grupa osób przyszła. Łatwo może-
my sobie wyobrazić, że mogło przyjść kilkadziesiąt 
osób, które w pełni popierają tę nowelizację. To nie 
byłoby trudne, bo w Warszawie tych organizacji jest 
najwięcej na tle całej Polski. Tu są setki organizacji, 
tak że zorganizować taką grupę byłoby bardzo prosto.

(Głos z sali: Nie wpuszczono niektórych…)
Ja byłem na tym posiedzeniu i my jako komisja, ja 

również, byliśmy za tym, żeby wszyscy… Ale to nie 

No, z mojej strony jest to sprawa oczywista, że 
mimo tych realnych kryteriów i sposobów podziału 
środków przez ostatnie 20 lat… no, nie chcę mówić 
o wykluczeniu, ale w istocie rzeczy istniało wyklu-
czenie z dostępu do środków publicznych wielu orga-
nizacji. Organizacji, które zresztą państwo tutaj czę-
sto z taką ironią przywołujecie, jak choćby Rodzina 
Radia Maryja czy inne tego rodzaju. To są organizacje 
pozarządowe. Nie wiem, czy one będą teraz sięgać 
do środków publicznych, ale mają do tego prawo, tak 
samo jak wszystkie inne, jak choćby stowarzyszenie 
zwolenników płaskiej Ziemi. Mają do tego prawo. 
Obowiązkiem państwa zaś jest rozdzielać środki 
w sposób transparentny, ale też kierować się pewną 
aksjologią. Bo inaczej to jest po prostu niemożliwe, 
nie ma co udawać, że jest inaczej. 

Ta ustawa poszerza spektrum tych, którzy będą 
mogli w sposób skuteczny o te środki aplikować. Ona 
próbuje przerwać pewien monopol czy skończyć z re-
alnym i rzeczywistym wykluczeniem wielu organi-
zacji, wielu środowisk. Warto zwrócić uwagę na to, 
że w tradycji polskiej… Proszę państwa, jest jeszcze 
jedna, jak myślę, istotna sprawa, taka, że w tradycji 
europejskiej geneza środowisk pozarządowych – tu 
znowu wielkie uproszczenie – kojarzy się bardziej 
z ruchami, które możemy nazwać lewicowymi, libe-
ralnymi, związanymi z obroną praw kobiet, mniejszo-
ści. To jest wielki wkład w rozwój cywilizacyjny, ale 
to się kojarzy raczej z lewicowością. W Polsce zaś jest 
zdecydowanie inaczej. W Polsce jest np. Solidarność, 
ale kiedy sięgnie się jeszcze wcześniej, choćby do 
czasów PRL… Istniały przecież organizacje… nie 
organizacje, bo zupełnie innym językiem je opisy-
wano – to były grupy, wspólnoty, które budowały ko-
ścioły bez pozwolenia państwa. W moim regionie, na 
Podkarpaciu, podkreślaliśmy to, nadając tytuł doktora 
honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego biskupowi 
Tokarczukowi. To są korzenie, także nasze, społe-
czeństwa obywatelskiego, chociaż inne niż w Europie. 
Inne, ale czy gorsze, czy lepsze? Powiedziałbym, że 
rzeczywistość jest bogata i dopuszcza wiele różnych 
odcieni. My do tej tradycji także się tutaj odwołujemy. 
I ze zdziwieniem obserwuję, że to odwołanie się do 
tradycji uwiera i boli niektórych z nas, niektórych 
z państwa.

Proszę państwa, kończąc, powiem, że w moim 
rozumieniu ustawa ma zdecydowanie charakter 
poszerzający, nie wykluczający, ale poszerzający 
spektrum potencjalnych beneficjentów. Zmiany mają 
charakter – padało tutaj to określenie – techniczny, 
być może więcej niż techniczny, bo organizacyjny. 
Na pewno powodują one podniesienie rangi tego 
sektora przez odpowiednie umocowanie na poziomie 
ministerstwa.
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(senator A. Szymański) możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad 
podziałami; po czwarte, ochrona życia publicznego 
przed zbędnym upolitycznieniem. Wydaje mi się, że 
ta dyskusja niestety zmierzała momentami w prze-
ciwnym kierunku. Chciałbym, żeby tego niepokoju 
płynącego z tej sali, zupełnie nieuzasadnionego, było 
jak najmniej. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

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

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem zdania zdecydowanie przeciwnego. Jestem 

bardzo krytyczny w stosunku do tej ustawy, tak więc, 
chociaż zwykle właściwie wypowiadam się w sposób, 
jak mi się wydaje, umiarkowany, tym razem tę kry-
tykę dość ostro przeprowadzę.

Myślę, że myli się pan minister Gliński w swoich 
wyjaśnieniach, gdy łagodzi i zarzuca opozycji insy-
nuacje. Będę starał się to udowodnić w ciągu tych 
10 minut.

Zacznę od tytułu ustawy. „Narodowy Instytut 
Wolności”. Narodowe jest teraz wszystko, ostatnio 
była Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. 
Myślę w ogóle, że tego przymiotnika się używa po 
to, żeby mniejszości narodowe poczuły się niekom-
fortowo. Zawsze mają one wątpliwości, czy w tym 
wielkim narodzie polskim one są, czy nie. Tyle 
o „Narodowym”. „Instytut”. To nie jest żaden instytut. 
Nie prowadzi badań i nie ma cech instytutu. W usta-
wie pisze się, że to jest rządowa agencja wykonawcza, 
i tak to jest. „Wolności”. To jest właściwie instytucja 
zniewolenia organizacji pozarządowych. Tyle co do 
tytułu i mówienia wprost.

Jeżeli chodzi o preambułę, to uważam, że ona jest 
wprost skandaliczna, i to z 2 powodów. Wiele było 
na ten temat mówione. Ja będę się ograniczał, ale 
odniosę się zarówno do przesłania, jak i do logiki 
wewnętrznej.

Jeżeli chodzi o przesłanie, to ono jest w moim 
odbiorze i, jak myślę, w odbiorze wielu, bardzo fał-
szywe. Początek akapitu: „Społeczeństwo obywa-
telskie jest wspólną przestrzenią, która służy”… itd. 
Nasze społeczeństwo jest pęknięte, jest podzielone, 
a ta ustawa pogłębia te podziały.

Następny akapit: „Państwo polskie wspiera wol-
nościowe i chrześcijańskie ideały obywateli – itd. 
– obejmujące”… i dalej się pisze, co one obejmują. 
Państwo polskie tą ustawą nie wspiera, ale zawłasz-
cza. To nie jest wspieranie, to jest zawłaszczenie. 
„Chrześcijańskie”… To jest to, o czym była mowa, 

komisja decydowała, ani pan przewodniczący, ani ja. 
My byliśmy za wpuszczeniem, ale decydowała o tym 
straż. Chodziło o jedną organizację, która…

Jeżeli chodzi o konsultacje, które ja prowadziłem 
w Gdańsku, to one wypadły pozytywnie. Oczywiście 
jest wiele pytań, bo zawsze u progu czegoś nowego są 
pewne niepokoje. Generalnie uwagi wygłaszane pod-
czas konsultacji prowadzonych już od grudnia, kiedy 
to pan dyrektor Kaczmarczyk uczestniczył w konfe-
rencji, przez następne miesiące były pozytywne. Ja 
byłem posłem Akcji Wyborczej Solidarność i pamię-
tam, że już wówczas kierowano do nas takie postula-
ty, żeby taka instytucja w urzędzie Rady Ministrów 
była. Takie oczekiwania były bardzo wyraźnie for-
mułowane również na ostatnim krajowym spotkaniu 
organizacji pozarządowych. Apeluję podobnie jak 
senator Bobko i jak wiele innych osób: nie wciągajmy 
organizacji pozarządowych w zupełnie niepotrzebny 
konflikt polityczny, bo to jest nam i całemu społeczeń-
stwu niepotrzebne.

Chciałbym jeszcze podać przykład tego, co się wy-
darzyło i czego pewną egzemplifikacją jest ta dysku-
sja. Na początku tego roku, kiedy Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawał 
granty na działalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych, przez około 2 tygodnie mieliśmy w mediach 
wręcz kanonadę wypowiedzi, że wiele organizacji 
środków nie otrzymało, że jest ogromne zagrożenie 
dla realizacji rozmaitych programów. W Gdańsku 
wiele organizacji zwracało się do mnie z pytaniem, 
dlaczego nie otrzymały… Otóż okazało się, że był 
troszkę inny przebieg tego konkursu, że te medialne 
informacje były nieprawdziwe, ponieważ wszystkie 
organizacje dostały pieniądze. Nadto w roku bieżą-
cym było tych środków o niemal 100% więcej niż 
w latach ubiegłych. I myślę, że z tą dyskusją jest po-
dobnie. Jest w tej chwili kanonada… próba straszenia 
nie tylko samego sektora, ale i Polaków, którzy są za-
angażowani w pracę organizacji pozarządowych, nas 
wszystkich – ja również jestem w wiele organizacji 
zaangażowany – że dzieje się tu jakieś zło, podczas 
gdy… Mam nadzieję, że będzie podobnie jak z tymi 
grantami z funduszu osób niepełnosprawnych – że 
będzie więcej środków, że będzie więcej rozwiązań.

Oczywiście musimy to kontrolować. Zgadzam 
się w zupełności z tym, o czym mówił pan senator 
Bobko, że to nie jest idealne.

Ale na koniec chciałbym państwu z listu episko-
patu o patriotyzmie odczytać kilka zasad, którymi 
episkopat radzi nam się kierować: po pierwsze, anga-
żowanie się w dzieła społecznego pojednania poprzez 
przypominanie prawdy o godności każdego człowie-
ka; po drugie, łagodzenie nadmiernych politycznych 
emocji; po trzecie, wskazywanie i poszerzanie pól 
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(senator P. Wach) Dalej: podległość w zasadzie w zakresie rejestra-
cyjnym, sprawozdawczym – to dotąd było. Też mi-
nister prowadził te rejestry, jak również przyjmował 
i publikował. Tylko inny minister. I było to jakby na 
marginesie, z konieczności organizacyjnej. Tu do-
staje to, że tak powiem, rangę ministerstwa. I będzie 
można załatwić rządowo, z góry… Proszę państwa, 
to jest skandal!

Państwo powiecie i pan premier zresztą powie-
dział, że to są insynuacje i że ich, tzn. rządowe in-
tencje są dobre. Problem jest w tym, że my – ja oso-
biście i wielu z nas – nie mamy żadnego zaufania 
do rządu i do tej linii polityki. Z wielu powodów. 
Pierwszym jest, i będę to zawsze powtarzał, Trybunał 
Konstytucyjny, który jest, ale go nie ma. Dalej: mini-
ster sprawiedliwości, który jest omnipotentny, który 
jest prokuratorem generalnym, a jednocześnie jest 
posłem i jednocześnie jest wyznaczającym przewod-
niczących sądów, a przez obecne pół roku – mogącym 
odwoływać przewodniczących sądów i wydziałów. To 
państwo nie budzi żadnego zaufania. Żadnego zaufa-
nia! Dlatego uprawniona jest, powiedziałbym, taka 
dość podejrzliwa i negatywna interpretacja przepisów, 
które państwo proponujecie. Część tych negatywów 
jest widoczna wprost, a część będzie widoczna w za-
stosowaniach.

Tak że ja jestem zdecydowanie za odrzuceniem 
omawianej ustawy. I także składam swój odrębny 
wniosek w tej sprawie, bo uważam, że tak to powin-
no być. Ona powinna zostać odrzucona. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Michał Seweryński. Bardzo proszę, 

Panie Profesorze.

Senator Michał Seweryński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tych parę słów, które chciałbym powiedzieć, wła-

ściwie idzie torem myśli, które już wcześniej zostały 
tu wyrażone przez co najmniej 2, a może nawet 3 
osoby, tak więc moja wypowiedź będzie krótka. Będę 
mówił o terminologii, co do której są poważne wąt-
pliwości, czy wszyscy mają jednakową interpretację 
pewnych terminów. Będę mówił o wolności, będę 
mówił o ideologii.

Proszę państwa, najpierw powiem o chrześcijań-
stwie. Bo i wczoraj, i dzisiaj przewijała się tu taka 
obawa, że ta ustawa jest zdominowana jedną myślą, 
jedną orientacją: chrześcijańską. Otóż jak się czyta 
we wstępie, że państwo polskie wspiera wolnościowe 
i chrześcijańskie ideały obywateli, to dla każdego, 
kto zna chociaż trochę zasady interpretacji tekstu 

o czym mówił m.in. marszałek Borusewicz, i to jest 
sprzeczne z konstytucją. Jeżeli w ogóle, to powinno 
być napisane np. „humanistyczne”, bo wtedy to by 
obejmowało to, co jest dalej wymienione: tradycje 
inteligencji, niepodległościowe, narodowe, religijne, 
socjalistyczne. Chrześcijańskie ideały obejmują re-
ligijne? Jest odwrotnie: religijne obejmują chrześci-
jańskie, po prostu religii jest więcej. Wobec tego po 
„chrześcijańskie” powinno być napisane: judaistycz-
ne, islamskie, bo np. takie występują w naszym kraju. 
I wtedy by to… Tu było trzeba napisać „humanistycz-
ne”. A socjalistyczne? Chrześcijańskie ideały obej-
mują tradycje socjalistyczne? No, być może w jakiś 
przypadkach, ale na ogół tak się nie sądzi. To jest po 
prostu sprzeczne i są tu napisane bzdury – oprócz 
tego, że przede wszystkim państwo nie wspiera, a za-
właszcza.

„Państwo polskie dąży do zrównoważonego roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego zarówno w wy-
miarze terytorialnym, jak i tematycznym”. No nie, no 
jak w tematycznym, skoro w preambule w poprzed-
nim akapicie zawęża się to do chrześcijańskiego? 
A więc ta tematyka jest bardzo zawężona.

Krótko mówiąc, ta preambuła pokrywa słowoto-
kiem zawłaszczanie przez państwo przestrzeni orga-
nizacji pozarządowych. To jest taka najogólniejsza 
krytyka. I uważam, że ta preambuła jest zupełnie 
niewłaściwa.

A generalnie ustawa tworzy z organizacji poza-
rządowych dział administracji państwowej, o czym 
w jakimś stopniu mówił również pan premier Gliński. 
Właściwie to jest ministerstwo z agencją wykonaw-
czą. Przewodniczący komitetu jest kimś w rodzaju 
ministra. Ten komitet są to właściwie jakby wice-
ministrowie i oni będą praktycznie… Dyrektor jest 
posłusznym wykonawcą, który w dodatku ma wła-
ściwie dużą swobodę finansową, swobodę dyspo-
nowania w pojedynkę majątkiem do 200 tysięcy zł. 
Rada właściwie niewiele ma do powiedzenia i jest źle 
skonstruowana. Itd., itd.

Ogólnie rzecz biorąc, w tym zakresie, w którym 
omawiana ustawa reguluje pewne sprawy, jest to usta-
wa niebezpieczna. Ona ustanawia podległość finan-
sową, zaznacza jakby z góry pomniejszone szanse na 
finansowanie dotacyjne organizacji, które są w jakimś 
konflikcie z rządem czy z linią rządu. I to jest może 
najbardziej skandaliczne w tym wszystkim. No, wy-
obraźcie sobie państwo, jakie szanse aplikacyjne mają 
np. organizacje ekologiczne walczące o wstrzymanie 
wycinki w Puszczy Białowieskiej? No jakie? Przecież 
natychmiast będzie powiedziane, że ci ludzie łamią 
prawo, bo była postawiona tabliczka, a oni przekro-
czyli teren, położyli się i przeszkadzali itd., itd. Nie 
chcę już tego rozwijać.
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(senator M. Seweryński) kto ma własną ekspresję płciową, może pójść do sądu 
i złożyć wniosek, a sędzia ma obowiązek orzec taką 
płeć, jaką w danej chwili czuje i emanuje obywatel. 
W tej sprawie w społeczeństwie polskim nie ma zgo-
dy. Tu jest głęboki podział ideologiczny, filozoficzny. 
I musimy brać pod uwagę, że wokół tego podziału 
czy też po dwóch różnych stronach tego podziału 
sytuuje się także działalność wielu organizacji poza-
rządowych. A zatem ilekroć te organizacje, których 
są tysiące, a może nawet setki tysięcy – słyszałem 
ostatnio o 150 tysiącach – będą się ubiegać o pomoc 
państwową, ci urzędnicy, którzy będą o tym decydo-
wać, urzędnicy z nadania jakiegokolwiek rządu, czy 
to naszego, czy to dzisiejszej opozycji… No, oby jak 
najpóźniej był taki rząd – mogę tak powiedzieć, bo 
takie jest prawo rywalizacji politycznej. Ci urzęd-
nicy będą musieli zdecydować, czy ta działalność 
zgadza się z pojęciem dobra wspólnego, które domi-
nuje w społeczeństwie polskim. Wydaje mi się, że 
póki co jednak dominuje w społeczeństwie polskim 
takie przekonanie, że małżeństwo jest związkiem 
kobiety i mężczyzny i że eutanazji nie powinniśmy 
w Polsce dopuszczać. Dzisiaj można chyba powie-
dzieć, że dominująca część społeczeństwa polskiego 
tak właśnie rozumie te prawa człowieka. Czy wobec 
tego ten, kto będzie podejmował decyzję o dofinan-
sowywaniu działalności organizacji pozarządowych, 
ma się z tym liczyć, czy ma się z tym nie liczyć? Czy 
dominujące przekonanie o dobru wspólnym jest dla 
niego wiążące, czy nie jest wiążące? Każdy z tych 
urzędników taki dylemat będzie musiał rozstrzygać. 
Czy dofinansowanie przedstawienia „Klątwa”, które 
narusza przekonania religijne wielu Polaków, to jest 
decyzja leżąca w dobru wspólnym, czy poza dobrem 
wspólnym?

Dobrze, że takie sprawy stają się przedmiotem 
debaty w naszym Senacie. Szkoda, że okraszone były 
nadmiernymi inwektywami o PRL, o Orwellu… My 
na te pytania codziennie musimy sobie odpowiadać, 
bo one leżą u podłoża naszych opcji politycznych, 
naszych przekonań. To z naszego poczucia o dobru 
wspólnym, o tym, jak my je interpretujemy, wynika 
nasza opcja, przynależność do tej czy innej formacji 
politycznej. To, że te nasze interpretacje i to nasze 
poczucie dobra wspólnego nie są identyczne, jest 
truizmem, bo tak właśnie jest. Dlatego w tej deba-
cie się różnimy, dlatego opozycja ma obawy, żeby ta 
ustawa nie była przedmiotem restrykcji wobec takich 
organizacji pozarządowych, które akurat swoją dzia-
łalność sytuują po tej stronie wyborów ideowych, 
filozoficznych, którym hołduje dzisiejsza opozycja. 
My mogliśmy mieć podobne obawy w przeszłości, 
być może będziemy je mieć w przyszłości – to zależy 
od tego, kto będzie to interpretował.

I ostatnie słowo, konkluzja i puenta. Chyba dwu-
krotnie słyszałem tutaj o tym, że nadrzędną sprawą 

prawnego, jest jasne, że tu nie ma tożsamości, bo 
pojęcie „wolnościowe” ma szerszy zakres aniżeli 
pojęcie „chrześcijańskie”. A więc przy dobrej woli 
można powiedzieć, że będziemy także wspierać ide-
ały niechrześcijańskie. To jest pierwsza sprawa ter-
minologiczna.

Druga. Niektórym z państwa nie podoba się słowo 
„naród”, bo niby wyklucza ono mniejszości etniczne. 
Pamiętajmy, że na gruncie polskiej konstytucji posłu-
gujemy się obywatelskim pojęciem narodu. W tym 
sensie wszyscy obywatele są narodem, zatem takie 
rozumienie narodu nie wyklucza nikogo. To jest druga 
uwaga terminologiczna.

O trzeciej uwadze dotyczącej wolności powiem 
na samym końcu, bo to będzie puenta mojego wy-
stąpienia.

Środek mojego wystąpienia dotyczy tego, że musi-
my się zgodzić, iż organizacje pozarządowe działają – 
zgodnie z tą ustawą będą miały nawet taki obowiązek, 
ale nawet bez tego obowiązku ustawowego musiałyby 
chyba mieć taki cel, bo tego wymaga konstytucja – na 
rzecz prawdy, dobra, piękna, dobra wspólnego. Tu, 
w preambule, mówi się też o dobru wspólnym jako 
o pewnym kryterium. Musimy się jednak zgodzić 
z tym, że takie pojęcie wolności, które jest podpo-
rządkowane prawdzie, dobru, pięknu, dobru wspólne-
mu i prawom obywatelskim, które są najwspanialszą 
emanacją wolności, nie jest w społeczeństwie polskim 
i we współczesnych społeczeństwach w ogóle rozu-
miane jednakowo. Wydawało mi się, że mówił o tym 
sporo pan senator Bobko. Gdybyśmy dokładniej się 
temu przyjrzeli, zobaczylibyśmy wyraźnie, że wiele 
z tych organizacji pozarządowych jest zorientowa-
nych nie tylko obywatelsko, ale także ideologicznie, 
i że to zróżnicowanie pomiędzy nimi w odniesieniu 
do praw obywatelskich dotyczy tak bardzo ważnych 
spraw jak np. tego, czy aborcja ma być powszechna 
i darmowa, czy ograniczona tylko do przypadków 
wskazanych w ustawie. Dwukrotnie albo może już 
3 razy Parlament Europejski wystąpił z rezolucją, że 
wszystkie państwa Unii Europejskiej powinny w swo-
im ustawodawstwie wprowadzić powszechne prawo 
do aborcji na każde żądanie. Tym się różnimy. Weźmy 
małżeństwa homoseksualne, jednopłciowe. Są takie 
organizacje, które tego pragną, o to się upominają, 
zresztą wbrew konstytucji, która mówi o związku 
małżeńskim jako związku kobiety i mężczyzny. Co 
do eutanazji, to ta kwestia nie jest jeszcze w Polsce 
bardzo mocno artykułowana, ale myślę, że niestety 
przyjdzie czas, kiedy będzie mocno artykułowana, 
tak jak w innych krajach zachodnich. A swobodny 
wybór płci? Ci z państwa, którzy byli w Senacie 
w poprzedniej kadencji, pamiętają, żeśmy prowa-
dzili dyskusję nad ustawą, która mówiła, że każdy, 
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fundacja, która niedawno powstała i która tak się 
skompromitowała w bardzo krótkim czasie. To jest 
wstyd, żeby takie instytucje nazywały się instytucja-
mi narodowymi. Nazwa jest w ogóle fatalna. Tutaj, nie 
wiem, chyba nikt o tym nie wspominał. Jak można 
stworzyć taką długą nazwę o tak fatalnym skrócie? 
To jest 6… 7 wyrazów. Nikt tej nazwy nie zapamięta, 
nikt nie będzie w stanie dokładnie powtórzyć, jak się 
ta instytucja nazywa.

I na koniec jeszcze wrócę do NGO-sów. Ja uwa-
żam, że – słusznie mówił pan senator Wach – my nie 
mamy zaufania. To, że my nie mamy zaufania, wy-
nika z tego, że jesteśmy tutaj, jesteśmy politykami… 
Ale też społeczeństwo zaczyna tracić do państwa 
zaufanie i część tych organizacji, moim zdaniem, 
ogarnie w tej chwili strach, bo będzie obawa, moim 
zdaniem słuszna… I porozmawiamy o tym za rok, 
jak będziemy oceniać funkcjonowanie tego typu in-
stytucji. Tak jak mówiłam, jestem absolutnie przeko-
nana, że strumień pieniędzy dla tych NGO… że ta 
instytucja powstaje po to, żeby ten strumień popłynął 
„tam, gdzie trzeba”, czyli do swoich. Zresztą w nie-
których wypowiedziach tutaj słyszeliśmy, że pienią-
dze pójdą do tych odpowiednich, do tych „naszych”, 
czyli waszych organizacji. I jak teraz te NGO mają 
się zachować? Moim zdaniem one przetrwają. Moim 
zdaniem te parę lat… Ale też trzeba zwrócić uwagę 
społeczeństwu, że również społeczeństwo, również 
my powinniśmy inaczej w tej chwili patrzeć na NGO, 
powinniśmy za każdym razem zastanowić się nad 
tym, na co przeznaczyć 1%, do której organizacji go 
skierować, ponieważ będą takie organizacje, które 
będą miały zmniejszone fundusze. Będziemy musieli 
na to bardzo mocno zwracać uwagę.

I jeszcze na koniec takie porównanie… Ma rację 
pan minister Gliński w tym, że nie jesteśmy jeszcze 
najlepiej rozwiniętym społeczeństwem obywatel-
skim. To jest prawda. Ale pamiętajmy, jak krótko się 
rozwijamy i jak mało mieliśmy czasu. Ja uważam, 
że odnieśliśmy ogromny sukces na tym polu i nie 
możemy się tutaj porównywać do państw, które przez 
wieki tego typu instytucje rozwijały. Możemy się 
tutaj porównywać do krajów byłego bloku wschod-
niego, gdzie na tym tle naprawdę wypadamy bardzo 
dobrze. Więc nie dezawuujmy się, nie mówmy, jak 
powiedział pan minister, że społeczeństwo jest peł-
ne deficytów. Nie, Panie Ministrze Gliński, Panie 
Premierze. Społeczeństwo nie jest pełne deficytów 
i też nie jest pełne deficytów społeczeństwo obywa-
telskie. Myślę, że ono przetrwa ten trudny czas, który 
nadchodzi. Mam nadzieję, że to będą tylko 2 lata. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Mieczysław Augustyn. 5 minut.

jest wolność jednostki. No, bardzo to ładnie brzmi, 
ale trochę teatralnie, bo wszyscy prawnicy, chociażby 
ci obecni w tej sali, zgodzą się, że nie ma absolutnej 
wolności, że absolutna wolność to jest tylko samowo-
la. My jesteśmy poddani bardzo wielu ograniczeniom 
prawa, chociażby ze względu na to, żeby nasze wi-
dzimisię nie naruszało wolności innego człowieka. 
Lista zakazów prawnych, które nam są narzucone 
przez państwo, jest bardzo długa. Tak więc w tych 
terminologicznych wypowiedziach też powinniśmy 
zachować trochę umiaru. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
I pani senator Barbara Zdrojewska, 5 minut.

Senator Barbara Zdrojewska:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ja króciutko, bo mam 5 minut. Pan prof. Seweryński 

przeniósł dyskusję na tematy bardzo ogólne. Ja chcia-
łabym się odnieść do pewnych słów, które usłysze-
liśmy od pana ministra. Mówi się, że Narodowy 
Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
będzie za pół roku. No, naprawdę było dużo czasu 
na to, żeby to przygotować. Usłyszeliśmy od pana 
ministra…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Usłyszeliśmy od pana ministra, że cały ten zabieg 

z utworzeniem instytutu ma odpolitycznić decyzje. 
Nie, on kompletnie ich nie odpolityczni. Dlaczego de-
cyzje podejmowane w ministerstwie pani Rafalskiej 
miałyby być mniej polityczne od decyzji podejmo-
wanych przez wysoko usytuowanego urzędnika pań-
stwowego, który w dodatku, jak to jest w państwa 
zwyczaju, zostaje mianowany, tak więc obejmie swoje 
stanowisko w tego typu instytucji – uważam to za 
skandaliczne – bez konkursu? Uważam, że to jest 
niedopuszczalne, żeby dyrektor, który ma tak szerokie 
uprawnienia, był mianowany bez konkursu. To jest 
absolutnie niedopuszczalne.

Pan minister powiedział szczerze, że nie wie, czy 
będzie lepiej – takiego użył sformułowania – jak po-
wstanie ten instytut. To ja pytam: po co w takim razie 
go tworzymy? Może zmieniajmy to jakoś ewolucyj-
nie, a nie rewolucyjnie.

I następna sprawa: naród. Zwracam się do już nie-
obecnego pana ministra i do pana prof. Seweryńskiego. 
To nie my nadużywamy słowa „naród”. To państwo 
bez przerwy, w co drugim zdaniu używacie tego 
słowa, często zupełnie niepotrzebnie. I to państwo 
tworzycie tak kompromitujące rzeczy jak narodowa 

(senator M. Seweryński)
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problemów. Państwo mówicie, że jesteśmy tak bardzo 
nieufni. No, ale jak nie być nieufnym, jeżeli pieniądze, 
które poszły na Polską Fundację Narodową, tak na-
prawdę nasze pieniądze, wbrew statutowi tej organi-
zacji pozarządowej są przeznaczane na cele partyjne, 
propagandowe na oczach całego narodu? Jak nie być 
nieufnym? Proszę państwa, jak mamy wierzyć w wa-
sze dobre intencje, kiedy taka fantastyczna idea, która 
świadczy o chęci dialogu, jak parlament seniorów, 
została przez was uśmiercona? Nie ma funkcjonu-
jącego w naszym parlamencie parlamentu seniorów, 
który skupiał ogromną rzeszę organizacji seniorskich 
z całego kraju. Dlaczego? Czego się boicie?

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 5 
minut minęło.)

Dlatego proszę, nie dziwcie się. Dostarczacie nie-
mal każdego tygodnia wystarczająco dużo przykła-
dów, by wątpić w to, że za wielkimi słowami kryją się 
czyny, które by były godne szacunku. Boimy się, że ta 
ustawa otwiera drogę, którą już wytyczono w innych 
ustawach, w innych dziedzinach, drogę do większej 
zależności…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…do większego serwilizmu. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
W zasadzie to pan prof. Seweryński sprowoko-

wał mnie do zabrania głosu i wykorzystania tych 
przysługujących 5 minut, bo powiedział parę rzeczy 
ważnych, pokazujących, w którym miejscu przebiega 
różnica między nami i na czym ta różnica polega.

Pan marszałek mówił o dobru wspólnym. Pojęcie 
dobra wspólnego jest dla nas wspólne, ale różnie je 
rozumiemy. Inaczej rozumiemy je my, którzy uwa-
żamy, że dobrem wspólnym jest bezpieczna, demo-
kratyczna, praworządna i obywatelska Polska i że 
w związku z tym nie ma mowy o zrealizowaniu dobra 
wspólnego bez tych 4 warunków, jeżeli Polska nie 
będzie bezpieczna, demokratyczna – przypominam 
państwu z PiS – obywatelska… To też przypominam 
państwu z PiS, przy okazji tej ustawy. Bez tego nie 
ma mowy o dobru wspólnym. Państwo dobro wspólne 
rozumiecie nieco inaczej – nie będę tego dodefinio-
wywał.

Po drugie, pan marszałek wspominał o wolności 
jednostki. I znów, jeślibyśmy mówili do kamer, to 
i jedna, i druga strona mówiłaby to samo: tak, jeste-
śmy za wolnością jednostki. Tylko że my rozumie-
my tę wolność jednostki tak, jak to opisano wielo-

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek, Panie Ministrze, zabrakło mi cza-
su, żeby powiedzieć, że jest taka część w tej ustawie, 
która, jak się wydaje, jest ważna i słuszna. To jest ta 
część uzasadnienia, która mówi o tym, jakie są trud-
ności, które przeżywa trzeci sektor, i co moglibyśmy 
zrobić. Oczywiście ta ustawa w najmniejszym stopniu 
nie wychodzi naprzeciw tym bolączkom, ale warto 
o tym powiedzieć tu i teraz, żeby wyznaczyć jakiś 
kierunek tego, co naprawdę trzeba zrobić na rzecz 
organizacji pozarządowych. Otóż rzeczywiście jest 
tak, że organizacje pozarządowe nie dysponują wy-
starczającymi środkami finansowymi. Wskazują to 
jako jedną z podstawowych bolączek w swojej działal-
ności. Tyle tylko, że nie pragną pieniędzy rządowych 
i samorządowych, ale pragną pieniędzy własnych, bo 
pragną być niezależne. Bo jedna z tych bolączek, na 
które wskazują organizacje, jest związana z tymi pie-
niędzmi, obojętnie, czy samorządowymi, czy rządo-
wymi. Chodzi o serwilizm, którego się wymaga w tej 
działalności. To klamkowanie jest przekleństwem 
polskiego trzeciego sektora. Powiązane z ogromną 
biurokracją, tak naprawdę zniechęca młodych ludzi 
do angażowania się. Powiedzcie młodym ludziom, że 
kiedy założą organizację, to muszą pójść po prośbie 
do pana burmistrza, do pana wójta, do rady, a za chwi-
lę może do instytutu. A to będzie wyglądało w ten 
sposób, że trzeba napisać dwudziestoparostronicowy 
wniosek i czekać na dobrą wolę kogoś tam, kto często 
nie ma pojęcia o tej działalności, której oni chcą się 
podjąć. To jest wielki hamulec.

Oczywiście gdybyście państwo zaproponowali tu-
taj nowelizację ustawy o grach losowych i wreszcie 
uregulowali kwestię prowadzenia loterii, za pomocą 
których zwłaszcza te małe organizacje – koła gospo-
dyń, strażacy – mogłyby wreszcie legalnie zbierać 
pieniądze, to byłoby to godne pochwały. Gdybyście 
państwo jeszcze bardziej, niż myśmy to zrobili, 
uprościli zasadę rachunkowości dla tych organiza-
cji, byłoby to naprawdę godne najwyższego uzna-
nia. Gdybyście zredukowali liczbę tych dokumentów, 
które trzeba przedkładać, to byłoby godne pochwały. 
Wiele można zrobić dla budowania siły wolontaria-
tu w Polsce, na pewno tak. Ale wtedy w szkolnych 
programach powinny być ku temu zachęty – a nie 
zachęty do tego, żeby wychowywać młodych posłusz-
nych, jak teraz się próbuje wpisywać w programach, 
nawet wprost, zamiast takich, którzy są zaangażowa-
ni, których poprzez wolontariat uczy się współpracy 
i widzenia czegoś więcej niż własny interes, właśnie 
dobra wspólnego, choćby na poziomie szkoły, choćby 
na poziomie mikro.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że ta ustawa ra-
czej pogłębia te wady, które sama wskazuje w uzasad-
nieniu, aniżeli przyczynia się do rozwiązywania tych 
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(senator B. Klich) tej strony sali, obecnej opozycji – wobec społeczeń-
stwa obywatelskiego: mniej barier, mniej przeszkód, 
łatwiejsze organizowanie się obywateli, żeby mieli 
szanse na to, by swoją inicjatywę, swoją energię re-
alizować publicznie.

Nie dziwię się – to jest, Panie Marszałku, puenta 
– że państwo mają inne podejście. Bo już w 2006 r. 
pan prezes Kaczyński w wywiadzie z Cezarym 
Michalskim w „Dzienniku” mówił wprost, zacytu-
ję: „Pomysł na społeczeństwo obywatelskie był po-
mysłem środowisk opozycyjnych wywodzących się 
z realnego socjalizmu, które bały się silnego państwa 
i silnej polityki”. Dla PiS społeczeństwo obywatelskie 
jest tak naprawdę zagrożeniem, jest pustą konstrukcją, 
jest takim amerykańskim przeszczepem do Polski, 
amerykańskim przeszczepem, który jest niezgodny 
z polską tradycją i kulturą, jak to niektórzy z państwa, 
wybitni europosłowie, zwykli mawiać. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym powiedzieć, że kompletnie nie mam za-

ufania do prawników reprezentujących stronę Prawa 
i Sprawiedliwości ze względu na to, że już raz tutaj 
dosyć wyraźnie panowie się skompromitowali. Bo 
ja byłem przez kilka nocy na posiedzeniu Senatu 
w sprawie sądów najwyższych i wysłuchałem tak 
wspaniałych oracji na temat wartości tego projektu, 
który został zanegowany przez pana prezydenta… No 
i myślę sobie, że później trzeba się jakoś przed opinią 
publiczną tłumaczyć, jak się już jest z wykształcenia 
prawnikiem.

Dzisiaj też przysłuchuję się tej debacie. Panowie 
– którzy jesteście znakomicie przygotowani do od-
dzielania i od wolności, i od chrześcijaństwa, i uwa-
żacie, że to się da tak zinterpretować – ja to rozu-
miem. Następny prawnik za chwilę wyjdzie i powie 
odwrotnie. A ja powiem tylko tyle, że my dmuchamy 
na zimne, bo, jak tutaj już kilku kolegów senatorów 
z opozycji powiedziało, tak należy, bo kilka spraw 
w tej ustawie jest potrzebnych.

I teraz, Panie Marszałku, chciałbym powiedzieć, 
dlaczego dmuchamy na zimne. Ja dzisiaj czytam we 
wczorajszej gazecie: „W kwestii Polskiej Fundacji 
Narodowej popełniono szereg błędów, które mogą się 
skończyć nawet najwyższym wymiarem politycznego 
wyroku: dymisją rządu”. No, to jest bardzo ciekawe. 

krotnie w literaturze, począwszy od Locke’a, a na 
Popperze w Berlinie skończywszy: jako wolność od, 
jako nieobecność przymusu. Nie rozumiemy jej jako 
samowoli, o nie, nie. Wolność jednego człowieka 
jest wtedy, kiedy nie narusza ona wolności drugiego 
człowieka. A do tego potrzebne jest prawo. Jeśli nie 
ma prawa, jest samowola. Jeśli jest prawo, ograni-
cza ono samowolę. Dlatego opowiadamy się całym 
sercem za wolnością jednostki, ale rozumianą jako 
wolność ograniczona prawem, tylko ze względu na 
drugiego obywatela. I opowiadamy się za wolnością 
od samowoli rządu. Rząd ma naturalną przewagę nad 
jednostką, wiemy o tym od XVII w. albo i dłużej. 
I dlatego prawo ogranicza samowolę rządu wobec jed-
nostki. Tak rozumiemy właśnie wolność. I ta wolność 
jest przez nas jakby szczegółowo rozwijana. Jednym 
z warunków tej wolności, jednym ze skutków tak 
rozumianej wolności jest inicjatywa jednostki. Tylko 
jednostka wolna ma szanse na to, żeby być aktywną, 
żeby mieć inicjatywę, żeby być kreatywną itd. I taka 
jest nasza filozofia wolności jako warunku konieczne-
go wolnych jednostek, które są kreatywne, które mają 
inicjatywę itd. I dlatego opowiadamy się za takim mo-
delem społeczeństwa obywatelskiego, w którym jest 
mniej regulacji, w którym jest uproszczenie procedur, 
w którym jest wzajemne zaufanie pomiędzy obywa-
telami. A nie za modelem, jaki państwo proponujecie, 
w którym jest mniej zaufania między obywatelami, 
w którym jest więcej procedur, co widać na sche-
macie prezentowanym wczoraj przez kolegów, gdzie 
wszystko jest zagmatwane jak mętna woda. A w tej 
mętnej wodzie każda zła ryba najlepiej będzie sobie 
radziła. Proponujecie regulację zamiast deregulacji.

I żeby nie być gołosłownym, to powtórzę, żeby się 
państwu utrwaliło: Platforma Obywatelska w ciągu 
ostatnich 8 lat przeprowadziła znaczącą deregula-
cję przepisów dla organizacji pozarządowych. Po 
pierwsze, ustawa o zbiórkach publicznych, która 
zwalnia… pozwala na zbieranie środków od osób 
indywidualnych i firm bez przyzwolenia urzędni-
ków. Np. jestem inicjatorem budowy w Krakowie 
pomnika Jana Nowaka Jeziorańskiego i Władysława 
Bartoszewskiego, w moim przekonaniu 2 spośród 
najwybitniejszych polskich mężów stanu, i organi-
zujemy zbiórkę publiczną na ten cel, bez takiego 
przyzwolenia. Po drugie, nowelizacja ustawy o sto-
warzyszeniach, która zmniejszyła liczbę członków 
założycieli z 15 do 7. Deregulacja? Tak, deregulacja. 
A ponadto uprościliśmy księgowość i formy sprawoz-
dania finansowego, daliśmy możliwość regrantingu 
środków publicznych z poziomu regionalnego, od 
jednych NGO regionalnych, wybranych, do innych; 
daliśmy możliwość rozliczenia ryczałtowego zadań 
i uprościliśmy procedury. Taka jest nasza filozofia – 
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(senator J. Fedorowicz) aż po głosy ośrodków organizacji, że tak powiem, 
obywatelskich, jakimi są OBWE w Europie.

Ta ustawa – i to jest też moje wyznanie wiary – 
nie powstała po to, jak tu pan senator Bobko razem 
z rządem usiłował nas przekonać, żeby rząd, który 
jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki wobec 
organizacji pozarządowych, w ogóle za prowadze-
nie polityki, nadzorowanie wydatków publicznych… 
A tu te 100 milionów ciągle nas straszy. Nie z tych 
powodów… Bo jeśliby, Panie Senatorze Bobko, taka 
troska panu towarzyszyła i wszystkim pana kolegom, 
to usiedlibyście – poza nami – do stołu z tymi organi-
zacjami pozarządowymi i byście się dogadali.

(Santor Aleksander Bobko: Ale dogadywaliśmy 
się.)

Nie, konsultowaliście lub opiniowaliście. Zresztą 
zapisaliście in extenso w ustawie, co będzie, jak bę-
dzie to dogadywanie: będzie opiniowanie.

Usiedlibyście i taką nową ustawę z większością 
narodu, z którego czerpiecie mandaty, byście ułożyli. 
Tego wyście nie zrobili.

Ta ustawa jest chora na 5 kół w samochodzie. Jak 
wiadomo, samochody mają 4 koła, a bywa, że 3 koła. 
I się poruszają.

(Senator Stanisław Kogut: I 6.)
Pierwsze koło, piąte czy nawet szóste, ale zostaw-

my to… Piąte to jest tytuł, którego – powiem szczerze 
– ja też nie chciałbym używać. Nie dlatego, że nie 
lubię wolności i słowa „centrum”, tylko dlatego, że 
on tym 150 tysiącom różnych ludzi w różny sposób 
powoływanych czy samopowołujących się do róż-
nej działalności niewiele mówi, bo właściwie mówi 
o wolności i o jakimś centrum, i o instytucie.

I piąte koło to jest preambuła, która powiada, jak 
ma się ten instytut – w końcu drobna instytucja, jak 
mówił minister, 100 milionów zł budżetu i tylko paru 
urzędników – poruszać w przestrzeni. No tak, nie-
wątpliwe przekracza ona granice tej ustawy – nie 
jest aktem nominalnym, tylko jest „kierownicą”, jeśli 
chodzi o to, jak mają te organizacje i jak wy, pozarzą-
dowcy, macie się poruszać w przestrzeni politycznej, 
żeby uzyskać ewentualne poparcie czy łaskę władzy 
rządowej. Tak że to jest bardzo ważna preambuła.

Nie będąc jej przeciwnikiem, chciałbym rów-
nież wskazać, że niewątpliwe coś takiego jak orga-
nizacje pozarządowe nie było wielkim projektem 
III Rzeczypospolitej. To jest spontaniczna, olbrzymia 
energia. Nieważne, czy pojawiła się drogą walentyn-
kową, czy halloweenową, czy w związku ze smokiem 
chińskim. Pojawiła się, wyzwoliła olbrzymią energię. 
I trzeba to uznać za pozytywne, wielkie zjawisko. 
Skoro o tym nie ma w konstytucji – może konstytu-
cjonalistom zabrakło wyobraźni – to być może ta pre-
ambuła powinna być. Ale nie taka preambuła, o jakiej 
marzy pan minister Lipiński i wpisuje na 16 stronach 
uzasadnienia: wspierać, pomagać, małych dotować, 

Oczywiście to mówi strona opozycyjna, nazwijmy 
to. A teraz tak: czy my, mając przed oczami tę usta-
wę – krytykowaną przez ludzi doświadczonych, dla 
których pojęcie „wolność” jest wartością najwyższą – 
możemy mieć zaufanie do ludzi ją tworzących, w mo-
mencie kiedy takie straszliwe zamieszanie w sen-
sie negatywnym, wręcz szalone, dotyczy fundacji 
też powołanej przez stronę rządową, czyli Polskiej 
Fundacji Narodowej? Chodzi o zasady jej działa-
nia, o przechodzenie ludzi z KPRM do tej fundacji. 
Bardzo przepraszam, ale jako opozycja my będziemy 
chcieli wskazywać takie sytuacje, o których mówi 
codzienna prasa i o których bębni przez jakiś czas. 
Przepraszam bardzo, dlaczego my mamy wierzyć, że 
ta ustawa będzie czytelna dla wszystkich? Przecież 
my widzimy dokładnie, w jaki sposób przechodzą 
środki z budżetu do instytucji, nie wiem, np. ojca 
Rydzyka. Dlatego proszę się nie dziwić, że tak wy-
raźnie i tak głośno walczymy z tą ustawą i żądamy 
jej odrzucenia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Rulewski.
(Głos z sali: Krótko!)
(Senator Stanisław Kogut: Krótko, Jasiu!)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiadają: „krótko”. To jest ważny argument 

w debacie, tylko pytanie trzeba postawić inaczej: jak 
mówić krótko i jednocześnie przekonać tych, którzy 
nie mają do nas zaufania – czy też my do drugiej 
strony – tak żeby powstało to, co się nazywa kom-
promisem lub konsensusem? Zatem nie jest prawdą 
to, co powiedział pan marszałek Seweryński, że ta 
debata była pożyteczna. To było rzeczywiście dobre 
seminarium, ale nie sądzę, żeby ci, którzy nas oglą-
dają i którzy czekają na rozstrzygnięcia… Oczywiście 
te 150 tysięcy organizacji pozarządowych też tego 
oczekuje. Oczekuje rozstrzygnięcia, oczekuje być 
może pełnego spełnienia ich… co jest niemożliwe ze 
względu na olbrzymią liczbę i pewien pluralizm tech-
niczny czy organizacyjno-poglądowy… Ale oczekuje 
rozstrzygnięcia.

Wydaje się, że ta debata nie zmierza do rozstrzy-
gnięcia, bo – jak wcześniej powiedziałem jako senator 
sprawozdawca – ta debata już ma „kierownicę”. 6 razy 
„nie” dla innych głosów niż nasze – czytaj: PiS. I nie 
tylko głosów, które wspiera lub których adresatem 
jest Platforma Obywatelska, ale wszystkich innych 
głosów, począwszy od głosów działu legislacyjnego, 
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(senator J. Rulewski) apelował o aktywność takich organizacji, o środki, 
które znajdują się jeszcze w tym wielkim budżecie 
Morawieckiego.

Tym piątym kołem jest też fakt, że praktyka, o któ-
rej tu powiedziano, wyszła przy okazji sprawy tej 
polskiej fundacji. Jest więc nieufność i pytanie, czy 
środki nie będą wykorzystane w trakcie kampanii wy-
borczej. I czy w momencie, gdy będą kolejne wybory, 
na 100, 200 albo 500 banerach nie pojawi się to, czego 
oczekuje Platforma Obywatelska i Nowoczesna.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

I czy pokażą zdjęcia z tabunami ludzi ciemnoskó-
rych czy brązowoskórych napadających na Polskę.

(Senator Stanisław Kogut: Pomyliłeś się trochę.)
Panie Marszałku, nas nie tylko dzielą poglądy, nas 

dzieli rzecz najgorsza, o której mówiłem: nieufność. 
I jeszcze raz podkreślam: wasze słowa „nie, nie i nie” 
6 razy powtórzone dla innych, w tym dla Platformy, 
oznaczają, że następnym krokiem będzie, jak mówią 
plemiona czy narody kaukaskie, użycie sztyletów. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Wiatr.

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

Senatorowie!
Chciałbym zaznaczyć, że działałem i nadal dzia-

łam w organizacjach pozarządowych. Społecznie 
kierowałem jedną z największych z nich, liczącą 
ponad 20 tysięcy członków. Takie organizacje poza-
rządowe działały także w latach osiemdziesiątych, 
w konspiracji. Byłem przy pisaniu ustawy o orga-
nizacjach pożytku publicznego, uczestniczyłem 
w pisaniu tej ustawy – to było już 17 lat temu – ale 
brałem także udział w rozluźnianiu zapisów ustawy 
o stowarzyszeniach w roku 1989 i 1990. Bo w tej 
ustawie już wtedy były zapisane monopole i kon-
serwacja tamtego czasu.

Chciałbym odnieść się do wielu nieścisłości, które 
padły w tej dyskusji, jeśli nie celowych, to na pewno 
nieprzypadkowych. Otóż nie ma wątpliwości i każ-
dy logicznie rozumujący zgodzi się z tym, że społe-
czeństwo obywatelskie to jest takie społeczeństwo, 
w którym obywatele wpływają na społeczeństwo. 
W szczególności w akcie wyborczym, wybierając 
władze państwa, a razem z tymi władzami – kierunki 
rozwoju społeczeństwa. A to jest dziś kwestionowa-
ne. To jest dziś kwestionowane przez opozycję. Pan 
premier Gliński mówił o tym, że m.in. to, co jest 
proponowane w tej ustawie, w tym programie, było 
już, i to było przed wyborami.

więcej lub mniej, na innych zasadach. Pytanie, co to 
znaczy „małe”. Czy to ci, co mają małe pieniądze, 
czy mało ludzi, a obracają dużymi pieniędzmi? To już 
jest technika. Ale tego w tej ustawie nie ma. Zatem 
preambuła jest niewątpliwie piątym kołem.

Piątym kołem jest i to, co jest już instrumentem tej 
preambuły. Inaczej mówiąc: chodzi choćby o powo-
ływanie dyrektora instytutu. Już nawet nie upieram 
się, żeby on był z konkursu, ale niech to powoływanie 
będzie przy udziale tego podmiotu, dla którego on ma 
działać. Namawiam pana, Panie Ministrze Lipiński… 
Jest taka inna rada, Rada Ochrony Pracy, która też nie 
jest ciałem władczym. Proszę przeczytać w ustawie, 
jak jest powoływana, z jakiego grona jest wyłaniany 
przewodniczący, to, że nie opiniuje, ale zajmuje sta-
nowisko, że inicjuje… Proszę to przeczytać. To jest 
gotowiec – a pana chyba stać na skopiowanie takiego 
rozwiązania. I w związku z tym mówimy, że Rada 
Ochrony Pracy jest ciałem obywatelskim, choć jest 
organem nadzoru nad warunkami…

W tej ustawie jest wskazanych 6 stopni czy może 
5 – to znów piąte koło – jak należy wybrać dyrekto-
ra instytutu. Począwszy od ministra stanu, poprzez 
dyrektoriat kilku ministrów, aż do innych rzeczy… 
I dopiero się pojawia dyrektor, podobnie zresztą ta 
rada, która ma być, no, nie wiem, jakim ciałem – na 
pewno nie kontrolnym i na pewno nie opiniodaw-
czym. A dlaczego tylko opiniodawczym? Co to zna-
czy „opinia”? Ja słyszałem na tej sali… Gdy liczne 
grono ekspertów zajmowało jednoznaczne stanowi-
sko na temat ustawy o trybunale, to pojawił się głos: to 
tylko opinia. I dlatego pan senator Wach ma rację, że 
od założeń tej omawianej dziś ustawy, która zakłada 
opiniowanie, do jej realizacji będzie daleka droga.

Parę mitów usiłowano tu przemycić. Jeden z nich: 
że o co ten spór, że to tylko 60 czy też 100 milio-
nów zł. Zgoda, taki będzie budżet. Ale to, czy akcja 
Owsiaka pójdzie w publicznej telewizji…

(Senator Jan Dobrzyński: A po co?)
O, właśnie mamy już teraz działanie opinii.
(Senator Jan Dobrzyński: Po co te herezje pusz-

czać?)
O tym, czy znajdzie uznanie w oczach publicz-

nej i państwowej telewizji akcja o wartości reklamy, 
powiedzmy, 3, 5 albo 10 milionów zł, to zadecyduje 
państwo. Czyli akcja Owsiaka – jakkolwiek by było, 
organizacji pozarządowej – może uzyskać przedłu-
żenie tylko wtedy, jeżeli będzie cieszyła się łaską 
rządu. I kwestia odwrotna: czy organizacje, które 
by się teraz zajęły pomocą uchodźcom, uzyskałyby 
jakikolwiek aplauz w kontekście realizacji chrześci-
jańskiej zasady miłosierdzia i pomocy ubogim, prze-
klętym, wyklętym i wyrzuconym? Nie słyszałem, 
żeby rząd w swoich dotychczasowych działaniach 
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(senator K. Wiatr) bo tu już padły takie słowa… Mówi się, że słowo 
„instytut” w nazwie jest złe, bo to nie jest instytut 
badawczy. No, są różne instytucje, które nazywa się 
instytutami, a które nie są instytutami badawczymi. 
Są np. instytuty zakonne, jest Instytut Jagielloński, 
jest instytut norweski. To nie są instytuty badawcze 
i nikomu to nie przeszkadza.

Pan senator Augustyn mówił, że organizacje po-
zarządowe pragną pieniędzy, ale własnych. Nie wiem, 
co to znaczy. Nawoływał pan też do tego, żeby… 
Mówił pan, że szkoda, że zamiast zajmować się tą 
ustawą, nie zajmujemy się ograniczaniem biurokracji. 
No, nie wiem, kto ją wprowadził. Państwo mieliście 
8 lat na to, żeby ją likwidować. Była mowa o tym, 
że był zespół w Senacie, który mógł zgłaszać takie 
przypadki. Zresztą pan senator Klich mówił, że w za-
sadzie dużo zrobiono w tej sprawie, więc nie wiem, 
czego pan senator tu jeszcze oczekuje.

No, była też próba definiowania przez opo-
zycję pewnych pojęć używanych przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Zazwyczaj jest tak, że kto wpro-
wadza pewne pojęcia, sam je definiuje. Można oczy-
wiście z tymi definicjami się nie zgadzać.

Szanowni Państwo, tutaj padły też słowa o meto-
dzie walentynkowej, halloweenowej. No, trochę to…

(Senator Stanisław Kogut: Szopka.)
Właśnie. To powoduje, że ta nasza debata nie jest 

do końca poważna. Wiemy o tym, że jest wiele organi-
zacji wychowawczych, pomocowych, pomagających 
osobom niepełnosprawnym i starszym. To są jednak 
poważne sprawy zasługujące na szacunek. Wiemy, 
że są organizacje harcerskie, które zajmują się też 
wychowaniem, i nie przypuszczam, żeby wychowy-
wały one młodych posłusznych. Tak nigdy nie było 
i tak zapewne nie będzie, dlatego uważam, że wiele 
tych wątpliwości, tak jak powiedziałem, jest akcento-
wanych ponad miarę. Ja będę głosował za tą ustawą. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja do kolegów senatorów z porażki obywatelskiej 

chcę się odnieść. Od wczoraj do dzisiaj, aż do połu-
dnia, cały czas bijecie pianę. Ludzie, którzy się temu 
przysłuchują, właściwie nie wiedzą, o co wam chodzi. 
Ja może zacytuję pięć linijek z preambuły do tej usta-
wy o Narodowym Instytucie Wolności, o którym tutaj 
od wczoraj dyskutujemy: „Państwo polskie wspie-
ra wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli 
i społeczności lokalnych, obejmujące tradycję polskiej 
inteligencji, tradycję niepodległościową, narodową, 

No i oczywiście trzeba powiedzieć… Pan senator 
Żaryn mówił tutaj o inżynierii społecznej. To jest 
niezwykle ważna sprawa. Bo co to jest inżynieria 
społeczna? To jest zmiana społeczeństwa wbrew jego 
woli. A to nie ma nic wspólnego z demokracją, wolno-
ścią. A państwo to robiliście przez 8 lat. Sześciolatki 
do szkoły, ustawa o gender, ustawa o zmianie płci, 
o małżeństwach jednopłciowych. Już państwo tego 
nie pamiętacie? Byłem akurat na sali posiedzeń 
Sejmu, kiedy minister edukacji mówił w sprawie usta-
wy o sześciolatkach, że wbrew wszystkiemu ta refor-
ma będzie wprowadzana. Wbrew społeczeństwu. Bo 
wiemy, że były miliony podpisów, ale oczywiście…

(Senator Stanisław Kogut: Wiek emerytalny.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale 5 milionów było 

za, a 2 miliony w kwestii wieku emerytalnego…)
Panie Senatorze, ja panu nie przeszkadzałem…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja jestem za…)
…więc bardzo proszę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę 

powstrzymać się od komentarzy. Panie Senatorze 
Fedorowicz…)

…te pokrzykiwania…
(Głos z sali: …Zachowuje się jak sześciolatek.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …przywołuję 

pana do porządku.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję, przepra-

szam.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: I niech pan 

już się nie odzywa.)
Szanowni Państwo, dobrym przykładem złego 

podejścia i złej woli jest wymachiwanie zapisem 
o ideałach chrześcijańskich. Obok tego słowa, a na-
wet przed tym słowem jest słowo „wolnościowe”, 
a pomiędzy tymi słowami jest spójnik „i”. To znaczy: 
i wolnościowe, i chrześcijańskie. Jest to więc zapis 
bardzo szeroki. Tak więc naprawdę trzeba złej woli, 
żeby to rozumieć we wspomniany sposób.

Pan senator mówił tutaj przed chwilą o tym, że 
minister jest posłem i że to jest jednym z elementów, 
jedną z przyczyn braku zaufania do rządu. No, prze-
cież zawsze tak było, przecież to nie jest nic nowego, 
od 30 lat jest tak, że ministrowie są posłami. Już nie 
mówię o tym, co zresztą przed chwilą też było: to ob-
rażanie i te pokrzykiwania, szukanie złej woli ponad 
miarę. Ja rozumiem, że rolą opozycji jest szukanie 
takich miejsc, gdzie mogą być słabe punkty bądź zła 
wola, ale w tym też trzeba mieć pewną miarę.

Szanowni Państwo, wolność i demokracja to nie 
jest promocja i finansowanie inicjatyw na to nieza-
sługujących, które niekoniecznie promują prawdę, 
dobro, piękno, dobro wspólne. Nie będę wymieniał, 
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(senator W. Bonkowski) I tylko dlatego nie znajdzie się pańska sprawa 
w komisji regulaminowej. Bo w przeciwnym razie, 
gdyby pan użył nazwiska któregoś z senatorów, albo 
gdyby użył pan sformułowania, nazwy „Platforma 
Obywatelska”… No, za takie słowa znalazłby się pan 
w komisji regulaminowej, bo takie słowa uznajemy 
za takie, które nie powinny padać w tej sali.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, mówmy o faktach, a nie o tym, 

co by mogło być.
(Senator Jan Maria Jackowski: To nie było spro-

stowanie. To jest oświadczenie.)
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, głos ma pan senator Cichoń.
Proszę bardzo.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja uważam, że do sprawy trzeba podjeść bez emo-

cji. W związku z tym przeanalizowałem tę ustawę, 
a zwłaszcza te zastrzeżenia, które zgłaszacie państwo 
co do preambuły i co do innych rozwiązań, które 
waszym zdaniem mają rzekomo doprowadzić do 
ubezwłasnowolnienia organizacji pozarządowych, 
pełnego poddania ich rządowi czy pełnej kontroli 
rządu nad nimi.

Jeżeli chodzi o to sformułowanie z preambuły, 
w którym jest mowa o tym, że państwo polskie wspie-
ra wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli 
i społeczności lokalnych, to wydaje mi się, że nie-
porozumienie polega na tym, że państwo traktujecie 
wyliczenie tych wartości – bo to są pewne wartości 
te wolnościowe i chrześcijańskie ideały obywateli – 
ujęcie tych 2 pojęć jako ujęcie ich w koniunkcji, czyli 
tak, że muszą to być i wolnościowe, i chrześcijańskie 
ideały, żeby państwo polskie zechciało je popierać. 
Jest to błąd, dlatego że koniunkcję w prawie stosuje 
się wtedy, gdy się wymienia jakieś warunki, które 
muszą być spełnione, żeby coś było zrealizowane, 
natomiast nie używa się koniunkcji tam, gdzie się 
formułuje wyliczenia pewnych zagadnień, których 
dotyczy ustawa, czy pewnych celów, które ustawa 
ma osiągnąć, bo wtedy po prostu używa się spójnika 
„i”. W związku z tym w tego typu wyliczankach, 
w których się wylicza kilka celów, kilka przedmio-
tów działania, nie można traktować spójnika „i” jako 
koniunkcji. Wydaje mi się, że cześć państwa albo 
rzeczywiście błądzi w sferze logiki, albo po prostu, 
nie błądząc w sferze logiki, intencjonalnie zmierza 
do tego, żeby skompromitować ustawę jako rzekomo 
grzeszącą wręcz brakiem zdrowego rozsądku czy 
zachowania sprawiedliwych proporcji. Usiłujcie pań-
stwo zinterpretować to tak, że jedynie wtedy państwo 

religijną, socjalistyczną oraz tradycję ruchu ludowego, 
dostrzegając w nich kontynuację wielowiekowych tra-
dycji Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym chroniąc 
bogate dziedzictwo wspólnoty jej wolnych obywate-
li”. No więc pytam: o co wam chodzi? Bo cały czas 
słyszę tutaj, że najbardziej was bolą w tej preambule 
słowa o tradycji niepodległościowej, narodowej i re-
ligijnej. O co wam chodzi? Czy wam się to podoba, 
czy nie, Polska jest krajem o tradycji chrześcijańskiej, 
Polska jest krajem narodowym, unitarnym. Tak jak 
większość krajów w świecie, ma ona formę unitarną, 
z tą tylko różnicą, że Polska jest krajem zdecentra-
lizowanym. A więc pytam: skąd się u was bierze ta 
zoologiczna nienawiść do słów „naród” i „ojczyzna”? 
Czy was nie zainspirował przypadkiem nieżyjący pre-
mier Mazowiecki, któremu inni pisali przemówienia, 
a on je wszystkie przed wygłoszeniem czytał i wykre-
ślał wszystkie takie słowa, jak „naród”, „ojczyzna”, 
„narodowy”, „patriotyczny”? On te wszystkie słowa 
wykreślał, więc ja się zastanawiam, czy to on was 
zainspirował, czy może wyście zostali zainfekowani 
tą tzw. polityczną poprawnością z Europy Zachodniej, 
która nakazywała walczyć z tradycją chrześcijańską 
Europy i doprowadziła do tego, że Europa stała się 
pustynią. A wiadomo, że życie nie znosi próżni, więc 
tę pustynię zajął wojujący islam. Czy wy tego chcecie 
również w Polsce?

Mam jeszcze pytanie. Każdy, kto się temu przy-
słuchuje, nie ma po prostu najmniejszych wątpliwości 
po tym, co wy tutaj prezentowaliście, że jesteście 
kosmopolitami. A powinniście sobie zdawać sprawę, 
że jako kosmopolici jesteście w polskim parlamencie, 
w narodowym polskim parlamencie. A więc pytam: 
co wy tu robicie? Mam nadzieję, że w najbliższych 
wyborach, jak będziecie się ubiegać o kolejną reelek-
cję, nie oszukacie swoich wyborców i ujawnicie swo-
je poglądy, tak żeby oni wiedzieli, na kogo głosują. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Cichoń…
(Senator Bogdan Klich: Sprostowanie. Tytułem 

sprostowania…)
Przepraszam, Panie Senatorze, chwileczkę, bo pan 

senator Klich w trybie sprostowania.
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie użyłem na-

zwiska.)

Senator Bogdan Klich:
Nazwiska pan nie użył, ale odniósł się pan do nie-

istniejącej tutaj grupy senatorów.
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie szkodzi.)
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(senator Z. Cichoń) Ubolewaliśmy, że pan minister zbyt dużą wagę przy-
wiązuje do wspierania różnego rodzaju twórczości 
regionalnej, ludowej itp., że proporcje w stosunku 
do kultury, nazwijmy to, o wymiarze bardziej ogól-
nym, uniwersalnym są zachwiane. I wtedy Czesław 
Miłosz mi powiedział, i na całe życie to zapamięta-
łem: proszę pana, ja uważam, że to jest atut – mówi 
– że się popiera kulturę właśnie regionalną, lokalną. 
I mówi tak: proszę pana, jest nie do pojęcia, żeby 
w sytuacji, gdyby w jakimś państwie przestano 
w filharmoniach grać np. utwory Beethovena, za-
pomniano tego utworu, bo jak nie będzie go wyko-
nywała filharmonia krakowska czy warszawska, to 
na pewno na świecie będą wykonywać ten utwór 
w filharmonii praskiej, wiedeńskiej itd. Ale jeżeli 
się zaprzestanie kultywowania tej lokalnej tradycji, 
jakieś zespoły przestaną grać, śpiewać, występować 
i kulturę lokalną podtrzymywać, to kiedy te utwory 
znikną z obiegu, to najczęściej bezpowrotnie, bo 
to nigdzie nie jest zarejestrowane, nigdzie nie jest 
zdeponowane, tak jak to, co jest klasyką w kultu-
rze. I uważam, że warto też o tym pamiętać, jeżeli 
prowadzimy dyskusję na temat pojęcia „narodowy” 
czy przymiotnika „narodowy” w różnego rodzaju 
regulacjach prawnych, również tych, które w sposób 
szczególny podkreślają wagę dziedzictwa i tradycji 
narodowej oraz lokalnej. Uważam, że jest to wartość, 
którą należy podtrzymywać, a nie dostawać jakiegoś 
dreszczyku negatywnych emocji i upatrywać w tym 
wręcz nacjonalizmu. Oczywiście to, że jesteśmy pa-
triotami, wcale nie znaczy, że jesteśmy nacjonalista-
mi. Nie uważam, żeby się należało tego wstydzić, że 
mamy podejście patriotyczne, że to, co jest związane 
z naszym własnym narodem, z naszą własną kulturą, 
podkreślamy, hołubimy i wystawiamy zawsze na 
pierwsze miejsce. Jest to rzecz naturalna. Uważam, 
że każdy naród, który ma poczucie własnej godno-
ści, powinien to robić i ma do tego głębokie prawo. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchuję się tej długiej debacie, która trwa już 

drugi dzień, i mam takie nieodparte przekonanie, że 
w gruncie rzeczy w tej całej debacie to, co podnosi 
opozycja, to nie jest troska o sposób funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, jak one funkcjonują, jak 
one realizują idee, które im przyświecają, tylko to 
jest próba spolityzowania organizacji pozarządowych 
i próba wykorzystania organizacji pozarządowych 
do celów politycznych. Szczególnie jasno to widać 

będzie popierało te cele, gdy będą one koniunkcyjnie 
i będą miały charakter wolnościowy, i będą związane 
z chrześcijańskimi ideałami. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia, proszę państwa. Twierdzicie pań-
stwo, że ta ustawa rzekomo ma poddać pełnej kontroli 
organizacje pozarządowe, a istota tychże organizacji 
pozarządowych – i tu się zgadzam – polega na tym, 
że one mają być w pewnym zakresie, dosyć dużym, 
niezależne od rządu. No, oczywiście nie można po-
wiedzieć, że jakakolwiek instytucja ma być zupełnie 
niezależna od prawa, a pośrednio od rządu, który 
z kolei ma czuwać nad przestrzeganiem prawa. No ale 
oczywiście ten margines powinien być jak najszerszy. 
Dlatego zadałem sobie trud, żeby, proszę państwa, 
sprawdzić te regulacje, które obejmują przepisy in-
tertemporalne, czyli przechodnie, a zarazem przepisy, 
które zmieniają dotychczasowe prawo. Oczywiście 
największe zmiany dotyczą ustawy o organizacjach 
pożytku publicznego. I szczerze mówiąc, nie znala-
złem nic, co by zmieniało w sposób niekorzystny dla 
tychże organizacji dotyczące ich regulacje. To są jedy-
nie zmiany o charakterze porządkującym, najczęściej 
takie, że kompetencje ministra pracy są zastąpione 
kompetencjami powołanego tutaj nowego organu, 
jakim jest prezes organizacji pożytku publicznego… 
względnie dyrektor tego instytutu narodowego. No 
i, proszę państwa, doprawdy nie widzę, w czym by 
to ograniczenie miało zaistnieć. Owszem, ja sobie 
zdaję sprawę z tego, że dotychczasowe regulacje 
są niedoskonałe, i tu podzielam nawet pogląd pana 
senatora Augustyna, że należałoby uprościć różne 
procedury formalnościowe, bo czasami rzeczywi-
ście jest zbyt dużo wypełniania różnych formularzy 
i dostarczania informacji. To czasami dla organizacji 
pozarządowych, które przecież z natury swojej nie 
zatrudniają najczęściej – zwłaszcza jak to są małe 
organizacje – fachowej kadry, prawników, ekonomi-
stów czy księgowych, moim zdaniem rzeczywiście 
jest zbyt trudne. Uważam, że nad tym trzeba popra-
cować w przyszłości, co oczywiście nie przekreśla 
tej ustawy, o której mówimy, bo ona dotyczy innych 
materii aniżeli proceduralnych.

No i trzecia kwestia. Proszę państwa, ja dostrze-
gam jakieś dziwne uczulenie na tle pojęcia „narodo-
wy”. No, cóż w tym złego, że jest w nazwie użyty 
przymiotnik „narodowy” czy też że się w tej usta-
wie często mówi o tradycji narodowej? Chciałbym 
tu przypomnieć rzecz dla mnie bardzo znamienną. 
Kiedyś rozmawiałem z Czesławem Miłoszem, jeszcze 
w czasie, kiedy ministrem kultury był minister z PSL, 
w tej chwili już nie pomnę nazwiska… Ten, który 
popełnił troszeczkę gafę à propos Czapskiego, co do 
którego chyba sądził, że on jeszcze żyje, a tymcza-
sem tenże wybitny twórca już od wielu lat nie żył. 
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(senator J.M. Jackowski) ją zagrożenia związane z wdrażanymi przez Prawo 
i Sprawiedliwość reformami, próbują bronić swojego 
status quo oraz swoich wpływów. Widać zatem wy-
raźnie, że działania obecnego rządu trafiają w istotę 
problemu, z którym boryka się państwo polskie.

Tak zwane spontaniczne protesty społeczne z koń-
ca lipca przy okazji uchwalania kluczowych ustaw 
reformujących wymiar sprawiedliwości dają wiele 
do myślenia. Zastanawiające są potencjalne źródła 
inspiracji i finansowania wskazujące na zaktywizo-
wanie się ośrodków zagranicznych. Znaczna część 
tych osób, która wyszła protestować, była przeko-
nana, że zrobiła to spontanicznie, lecz nie zdawała 
sobie sprawy, że w rzeczywistości na ich decyzję być 
może miała wpływ socjotechnika i bardzo przewrot-
ny marketing… (oklaski) …stosowany w przestrze-
ni internetowej i medialnej. Polega to na stworzeniu 
wrażenia spontanicznego kształtowania się opinii 
publicznej, lecz w tle mamy do czynienia z mocnym 
oddziaływaniem socjotechnicznym, ze zjawiskiem 
polegającym na spontanicznej, oddolnej akcji spo-
łecznej, która w istocie jest stymulowana przez jakiś 
ukryty podmiot.

(Senator Barbara Zdrojewska: Po prostu perfek-
cja.)

(Senator Jan Rulewski: Do rzeczy.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, przekracza pan swoje uprawnienia. To ja 
mogę prosić, żeby senator przeszedł do rzeczy…)

(Senator Jan Rulewski: Tak, Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …a pan po-

winien zachować ciszę.)
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję. Panie 

Marszałku…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę dalej.)
(Senator Jan Rulewski: Miałem zamiar… Chciałem 

przypomnieć o naszym obowiązku mówienia…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

zapominać, Panie Senatorze… Prosiłem pana, żeby 
pan zachował ciszę.)

(Senator Waldemar Bonkowski: Panu się pomyliło 
z gazetą „Do Rzeczy”…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę dalej.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
To, że w przypadku lipcowych protestów mieli-

śmy do czynienia z socjotechniką mającą im nadać 
wymiar spontaniczny, potwierdziły ekspertyzy. 
Marta Kowalska z Centrum Analiz Propagandy 
i Dezinformacji wskazała, że kampania wydaje się 
być jednym z elementów rosyjskiej operacji specjalnej 
przeciwko Polsce.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Głos z sali: Ale pan odleciał.)
Ja nie sądziłem, że…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę dalej, 

Panie Senatorze.)

chociażby w sytuacji, kiedy Platforma Obywatelska 
odmawia udziału w spotkaniu u pana prezydenta 
dotyczącym jego propozycji odnośnie do reformy 
wymiaru sprawiedliwości, a jednocześnie zakłada 
takie komitety ludowe czy komitety, które mają do-
prowadzić do destabilizacji i zaburzenia porządku pu-
blicznego w Polsce. I do tego celu również potrzebne 
są, ponieważ Platforma jest chyba za słaba struktural-
nie i organizacyjnie, organizacje pozarządowe, które 
Platforma próbuje do swoich celów – podkreślam: do 
swoich celów – politycznych wykorzystać. A to jest 
realizacja taktyki, którą Grzegorz Schetyna ogłosił 
w grudniu 2015 r. Wówczas zapowiedział on, że me-
todą walki opozycji z demokratycznym werdyktem 
Polaków wyrażonym w wyborach parlamentarnych 
będzie, cytuję: „ulica i zagranica”.

W przypadku zagranicy polega to o umiędzynaro-
dowieniu wewnętrznych konfliktów w Polsce poprzez 
kierowanie donosów na nasz kraj, zwłaszcza w Unii 
Europejskiej, ale także kierowanie ich do innych in-
stytucji międzynarodowych. Ten mechanizm niestety 
można odnieść do pewnej analogii historycznej, jest 
podobny do tego u schyłku XVIII wieku. Wtedy po 
uchwaleniu Konstytucji 3 maja część ówczesnych elit 
w imię zagrożonej demokracji zabiegała o zachowanie 
swoich przywilejów u obcych klamek. Tym samym 
dawała ościennym mocarstwom – mówię o XVIII 
wieku – pretekst do interwencji. Czym to się skończy-
ło, wiemy z historii. W przypadku ulicy chodzi nato-
miast o próbę wywołania niepokojów społecznych. Ta 
taktyka jednak jest jałowa, a przede wszystkim po-
kazuje ona, że tzw. opozycja totalna nie rozumie lub 
nie chce zrozumieć mechanizmów demokratycznych 
i traktuje demokrację instrumentalnie. Zachowuje się, 
jak sienkiewiczowski Kali: jak Kali ukradnie krowę, 
to dobrze, jak Kalemu ukradną krowę, to niedobrze. 
Jeżeli więc w Polsce rządziły środowiska tworzące 
obecną opozycję totalną, to według nich demokracja 
działała dobrze. Jeżeli natomiast w wyniku proce-
dur demokratycznych opozycja mieniąca się totalną 
i obrażona na rzeczywistość zostaje odsunięta od 
rządzenia, to wtedy mamy zamach na demokrację 
i praworządność. Zamachu na demokrację w gruncie 
rzeczy dopuszcza się właśnie totalna opozycja, któ-
ra nie przyjmuje do wiadomości werdyktu Polaków 
i ich oczekiwań wyrażonych w tym werdykcie wy-
borczym wydanym w październiku 2015 r., który 
dał obecnemu rządowi mandat do wprowadzania 
planowanych reform w kolejnych obszarach funk-
cjonowania państwa polskiego. W strategii opozycji 
totalnej mamy do czynienia z typową obroną przez 
atak. Środowiska, które traktowały III RP, włącznie 
z wymiarem sprawiedliwości oraz innymi instytucja-
mi państwowymi, jako swoją prywatną własność, czu-
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić kilka uwag. Nasunęły 

mi się à propos tej dyskusji, która jest tutaj pro-
wadzona.

Pierwsza to uwaga o statusie organizacji poza-
rządowych jako takim. Proszę państwa – zwracam 
się do lewej strony sali – nie należy się podlizywać 
organizacjom pozarządowym, twierdząc, że one 
są… Tu chyba zacytuję zgodnie z wypowiedzią: 
„organizacje pozarządowe jako najwyższa forma 
rozwoju społeczeństwa”. To po prostu jest nieetycz-
ne, tak nie powinno się twierdzić. Ja już słyszałem 
takie twierdzenia, że to np. klasa robotnicza jest 
najwyższą formą rozwoju społeczeństwa, że spo-
łeczności regionalne zamieszkujące jakiś dany teren 
poza państwem – tam pojęcia „państwo” nie używa-
no – są najwyższą formą. Nie powinniśmy się takim 
pojęciem posługiwać. Oczywiście organizacje po-
zarządowe są ważne, ale to nie jest cel sam w sobie. 
To jest po prostu środek do osiągnięcia celu bardziej 
ogólnego, bardziej podstawowego i korzystnego dla 
wszystkich. 

Mam proste pytanie do państwa: czy wszyscy 
obywatele Rzeczypospolitej muszą być członkami 
jakiejś organizacji pozarządowej? Czy ten, kto nie 
należy do organizacji pozarządowej, jest obywate-
lem drugiej kategorii? Bo z państwa głosów tutaj 
niekiedy wynikało, że jest pewnego rodzaju przymus 
przynależności.

(Senator Mieczysław Augustyn: Imperatyw mo-
ralny.)

O, bardzo dobre określenie, imperatyw moralny.
Więc prosiłbym, żeby traktować – zgodnie 

z rzeczywistością – organizacje pozarządowe jako 
pewnego rodzaju środek do osiągnięcia celu. Przez 
kogo? O tym mówi nasza konstytucja. Ta, którą pań-
stwo przecież tak szermujecie, którą wymachujecie 
w wielu przypadkach. „W trosce o byt i przyszłość 
naszej Ojczyzny, my, Naród Polski – wszyscy oby-
watele Rzeczypospolitej”… I tu wyjaśniamy kwe-
stię pojęcia „naród” i to, dlaczego posługujemy się 
pojęciem „naród”. Ono nie ma konotacji etnicznych, 
tylko ono określa jednowyrazowo wszystkich oby-
wateli Rzeczypospolitej. Taka jest definicja konsty-
tucyjna tego pojęcia. Dobro wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej, także tych nienależących do or-
ganizacji pozarządowych, jest ważne. A jeśli orga-
nizacje pozarządowe działają na rzecz wszystkich 
obywateli, to tym lepiej. Tym bardziej oczywiście 
należy taką działalność wspierać.

Wskazała, że wykonane działania były zbieżne z ro-
syjskimi celami, takimi jak marginalizacja kraju na 
arenie między narodowej. Z kolei dr Adam Lelonek, 
prezes Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji 
stwierdził, że wpływanie na proces decyzyjny i każdy 
szczebel funkcjonowania państwa polskiego wpisuje 
się w chętnie stosowaną przez Moskwę „teorię kon-
trolowanego chaosu”. Wskazał na wpisy z hasztagami 
dotyczącymi demonstracji w Polsce w internecie, któ-
re były identyczne i nadawane w tym samym czasie. 
Anonimowe konta podawały je często, z niemożliwą 
dla człowieka częstotliwością przez boty, czyli pro-
gram komputerowy zachowujący się jak prawdziwy 
użytkownik. Innymi słowy, jest to algorytm udający 
żywego człowieka. Twitter został w jednym momencie 
dosłownie zalany takimi sztucznie wykreowanymi 
wiadomościami, które sprawiały wrażenie sponta-
nicznych. To jest analiza specjalistów. Polecam lekturę 
panom i paniom z Platformy, ponieważ cytuję ją za 
Onetem, a więc źródłem informacji, z którego państwo 
również chętnie skorzystacie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Widać wyraź-
nie, że przy okazji tej ustawy mamy do czynienia 
z tym, co powiedziałem na wstępie, a więc próbą 
wykorzystania organizacji pozarządowych, które 
w demokratycznym systemie mają do odegrania 
istotną rolę. Wypełniają pewną przestrzeń między 
władzą rządową czy samorządową a obywatelem, 
działając na różnych płaszczyznach jako organizacje 
o charakterze społecznym. Z kolei opozycja próbuje 
oczywiście te organizacje spolityzować, wykorzystać 
do swoich celów, ponieważ do dnia dzisiejszego nie 
może pogodzić się z wynikami wyborów. Nie jest 
w stanie nawet tego ukryć i to okazuje, co wykazałem 
w moim tekście.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, 
mianowicie na kwestię dotyczącą finansowania róż-
nych projektów. Otóż, jak się okazuje, co wykazały 
badania Ordo Iuris, organizacje pozarządowe, nie 
mówię tutaj… Z tak zwanych funduszy norweskich 
korzystały przede wszystkim organizacje w dużych 
miastach. Na liczbę podmiotów, które były benefi-
cjentami…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czas upłynął.)

Kończę już, Panie Marszałku.
Zdecydowana większość organizacji, które były 

beneficjentami dużych projektów, była w dużych 
miastach. Mało tego, instytucja, która ma za zadanie 
udzielać informacji publicznej, Ordo Iuris odmówiła 
udzielenia informacji na temat szczegółów tych postę-
powań, co jest naruszeniem funkcjonującego w Polsce 
prawa. W związku z powyższym mądremu dość… 
Dziękuję. (Oklaski)
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(senator J. Czerwiński) cji pozarządowych, a nie pewnego rodzaju oligopol 
społeczny, w którym 3–4 organizacje mają monopol 
na prawdę, monopol na kasę, monopol na dostęp do 
środków masowego przekazu. Jeśli to ma być system, 
to powinno być tych organizacji jak najwięcej. I do 
tego państwo jest predestynowane. Jak to się uda, 
będziemy mówić o systemie.

Ostatnia kwestia związana jest z językiem, który 
był tutaj używany. Proszę państwa, słowo „klam-
kowanie” jest bardzo brzydkie. Na szczęście to nie 
myśmy go używali w tej dyskusji. Powiem tak: a któż 
do tego klamkowania doprowadził? Kto zmusił or-
ganizacje pozarządowe do tego, żeby klamkowały 
w rządzie? To nie myśmy to zrobili. Uderzcie się 
w piersi. Nie obrażajcie organizacji pozarządowych. 
Część z nich nie potrzebuje pieniędzy rządowych, 
a te, które potrzebują, na pewno wskutek tej ustawy 
nie stracą. Wprost przeciwnie, podział będzie bardziej 
sprawiedliwy, bardziej równomierny. Ja w tej ustawie 
– nawiązuję do głosu jednego z moich przedmówców 
– nie widzę żadnych zagrożeń dla samego systemu 
organizacji pozarządowych. Nie widzę żadnych ogra-
niczeń dotyczących ustawy o fundacjach, o stowa-
rzyszeniach, nie widzę żadnych zmian. Są tu tylko 
przepisy techniczne… no i dotyczące finansowania.

(Głos z sali: Świetny pomysł!)
Ale my mówimy w sposób jasny: będziemy fi-

nansować te organizacje, które działają zgodnie 
z prawem, tak żeby jak najwięcej z nich dostało do-
finansowanie, żeby to był system organizacji, a nie, 
jak mówiłem, oligopol kilku wybranych podmiotów 
i ich przedstawicieli, którzy się pokazują w mediach 
i wyrażają jakoby niezależne opinie. Po prostu naród 
nie składa się tylko z tych kilku tysięcy wybrańców. 
Organizacje pozarządowe nie ograniczają się tylko do 
tych kilku pupilków władzy. Tych organizacji powin-
no być jak najwięcej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.
(Senator Bogdan Klich: Można sprostować?)
Proszę, w trybie sprostowania.
(Senator Jerzy Czerwiński: A cóż ty chcesz pro-

stować?)

Senator Bogdan Klich:
Kilka prostych…
Przepraszam, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Tak, tak.)
Przepraszam, ale jeszcze odniosę się do tego, 

o czym pan senator Jackowski powiedział. Pan se-
nator powołał się na część materiału z Onetu, który 
niektórzy z nas bardzo dobrze znają już od momentu, 
kiedy został opublikowany. Ja się tym zajmuję zawo-

Druga kwestia to stosunek państwa do organizacji 
pozarządowych. Organizacje pozarządowe to grupy 
obywateli, więc to powinien być taki sam stosunek, 
jak do pojedynczego obywatela. Obywatelowi wolno 
wszystko oprócz tego, co jest zabronione. Tak samo 
organizacji pozarządowej. Państwo powinno stać na 
straży swobodnej działalności organizacji pozarzą-
dowych. Także na straży braku uzależnień tej orga-
nizacji od czynników zewnętrznych. Ta organizacja 
powinna – zgodnie ze swoim statutem, z celami, które 
na pewno ma określone w statucie – działać nadal 
na rzecz dobra wszystkich, ale niezależnie, niestety 
także od rządu.

I tu jest kolejna sprawa. Dlaczego państwo spłyci-
liście tę dyskusję, tak naprawdę sprowadzając to do 
kategorii kasy? Bo mówiliście głównie o zasilaniu 
kasowym, pieniężnym w środki, fundusze organizacji 
przez rząd. Proszę państwa, jak się bierze pieniądze, 
to się część swojej dziewiczości traci niestety. Tak 
to jest.

Wracając do głównej myśli… Co powinno zrobić 
państwo? Zapobiec możliwości ograniczenia wolności 
działalności organizacji pozarządowych. Wszystkich. 
I tych, które chcą być finansowane przez rząd, i tych, 
które nie chcą być finansowane przez rząd, i tych, któ-
rych rząd nie chce finansować. Pytanie: czy mogą być 
takie, których rząd nie chce finansować? Oczywiście. 
Bo rząd dba o ogólny porządek prawny w państwie. 
I na pewno nie będzie finansował tych organizacji, 
które się np. do faszyzmu czy – nie wiem – innych 
ustrojów totalitarnych, do komunizmu, odwołują.

Czego nie wolno obywatelowi? Naruszać prawa. 
Także organizacjom pozarządowym tego nie wol-
no. Niby oczywistość, ale nie wszędzie rozumiana. 
Pewne organizacje działają tak, jakby mogły naru-
szać ustawę o zgromadzeniach, bo akurat im wolno. 
Dlaczego? Czy ktoś mi potrafi na to odpowiedzieć? 
Pojedynczemu obywatelowi nie wolno, ale jak jest 
zorganizowany, to już można. Tak jak powiedziałem, 
sprowadzając tę dyskusję o organizacjach pozarzą-
dowych do kwestii zasilania tych organizacji przez 
rząd, w pewnym sensie je obrażacie. Niestety tak jest. 
Twierdzicie, że one musza być zasilane przez rząd, 
a przecież tak nie jest. Większość organizacji działa 
samodzielnie, niezależnie od rządu, co wcale nie zna-
czy, że przeciw rządowi. Nie muszą działać zgodnie 
z linią rządu czy zgodnie z tym, co rząd postuluje, 
ale muszą się stosować do prawa, a w szczególności 
do konstytucji.

Co jeszcze powinien rząd robić? To samo, co robi, 
jeśli chodzi o obywateli. Stara się pomóc tym, któ-
rzy są najsłabsi. Najlepszy przykład, jeżeli chodzi 
o obywateli, to program 500+. Trzeba wspomóc naj-
słabsze organizacje, tak żeby to był system organiza-
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(senator B. Klich) improwizował na inne tematy i zakończył również 
organizacjami pozarządowym. A co było w środku? 
Otóż w środku… Pamiętamy film „Rejs”. I w filmie 
„Rejs” inżynier Mamoń wypowiedział słynne słowa, 
że najbardziej lubimy te piosenki, które znamy. I pan 
senator Jackowski rzeczywiście przypomniał mi ten 
czas. Przypomniał mi ten czas, mówiąc o tym, że 
ludziom, którzy protestowali przeciwko ustawom 
sądowym, tylko się wydawało, że protestują spon-
tanicznie – tak powiedział: tylko im się wydawało. 
Jak rozumiem, prezydentowi wetującemu te ustawy 
też się wydawało, że spontanicznie to robi, chyba 
ktoś za tym stał, warto to odkryć. Otóż to mi przy-
pomina – niestety, Panie Senatorze, pan jest młodym 
człowiekiem, to może pan tego nie pamięta – słynne 
wystąpienie Władysława Gomułki, zwanego także 
towarzyszem Wiesławem. On wtedy, kiedy studenci 
zaprotestowali przeciwko cenzurze, przeciwko brako-
wi wolności słowa, i protestowali chyba spontanicz-
nie, w swoim słynnym przemówieniu powiedział, 
że oni może i są jakoś tam wewnętrznie uczciwi, ale 
te ich wystąpienia to nie były spontaniczne, oni byli 
inspirowani – pan też mówił o inspiracjach – przez 
wrogie ośrodki dywersyjne…

(Senator Jan Maria Jackowski: Imperializm.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Zagraniczne…)
…przez imperializm, jak najbardziej, wrogie 

ośrodki dywersyjne, Wolną Europę. Według pana 
wspomniane osoby były inspirowane przez jakieś 
inne źródła, rosyjskie itd. Tylko zmieniają się wekto-
ry. Wtedy Rosjanie ich inspirowali, to prawda, tylko 
inaczej. A potem, kiedy byli relegowani z uczelni, 
to pewnie im się wydawało, tak mówiono, że chodzi 
o to, żeby ich odseparować od tych złych wpływów. 
A wreszcie ci, którzy poszli do więzienia, to tylko 
dla ich bezpieczeństwa.

Tak więc muszę powiedzieć, Panie Senatorze 
Jackowski, że byłem zmartwiony tym pańskim re-
feratem. Nie wiem, kto panu to napisał, ale uważam, 
że powinien pan jednak…

(Senator Mieczysław Augustyn: Z czyjej inspi-
racji?)

…dobierać copywriterów, bo czasami to jak kulą 
w płot.

I jeszcze do drugiej wypowiedzi chciałbym nawią-
zać, do wypowiedzi pana senatora Cichonia, który 
tutaj zajął się gramatyką logiczną albo logiką grama-
tyczną, mianowicie, skupił się na tej koniunkcji – nie-
koniunkcji, na tym, że państwo popiera wolnościowe 
i chrześcijańskie ideały i że to tak naprawdę nie jest 
koniunkcja, nie należy tego traktować łącznie, bo 
łącznie to się traktuje w zupełnie innych sytuacjach, 
a tu trzeba to traktować absolutnie rozłącznie.

Ja się z panem zgadzam, całkowicie. Tylko 
w uszach mi jeszcze brzmi, a przed oczami stoi pan 
minister Ziobro, który z tej mównicy przekonywał 

dowo, w związku z tym chciałbym przypomnieć, że 
to, co pan przedstawił, to tylko połowa prawdy. Otóż 
materiał na Onecie nie mówił wyłącznie, co pan suge-
ruje, o zastosowaniu tzw. astroturfingu, czyli wpisów 
tzw. botów, które miały wzmóc nastrój demonstra-
cyjny w Polsce – sztucznych wpisów, bo taki bot robi 
to masowo. Ten materiał, o czym chcę przypomnieć, 
mówił też o reakcjach takich jak pańska, którym za-
rzuca się stosowanie astroturfingu w stosunku do 
oskarżenia o astroturfing. Proszę przeczytać raport 
renomowanej amerykańskiej Atlantic Council. To ci, 
którzy opowiadali się za przystąpieniem Polski do 
NATO, i ci, którzy opowiadają się w dalszym ciągu 
za wzmocnieniem wschodniej flanki. Oni przebada-
li kilka tysięcy kont, z których opinie takiego typu 
jak te, które pan wypowiedział, były wysyłane, żeby 
zarzucić przeciwnikom rządu, że stosują, że astrotur-
fing. I doszli do wniosku, że sami stosowaliście astro-
turfing. To jest w raporcie Atlantic Council, niezależ-
nym od wszystkiego, ale omówionym w tym artykule 
Onetu, na który się pan powołuje. W związku z tym, 
gwoli sprostowania, uzupełniłem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Borowski. Proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Stoję tutaj przed państwem, żeby wygłosić pewne 

wyzwanie. To mnie nurtowało już od dawna, muszę 
powiedzieć, ale jakoś nie miałem śmiałości. Ale dzi-
siaj to zrobię. Kocham Senat. Kocham Senat i wszyst-
kich senatorów, nawet pana senatora Bonkowskiego, 
chociaż z pewną rezerwą.

(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Trudna miłość.)
A dlaczego? Dlaczego, proszę państwa? Ano dla-

tego, że u nas jaka by nie była dyskusja, jaki by nie 
był temat, to po pewnym czasie, z uwagi na wysoki 
potencjał intelektualny senatorów, odpływamy w zu-
pełnie inne rejony.

(Wesołość na sali)
I tam są kwestie… (Oklaski) Proszę bardzo, proszę 

brawa. …Filozoficzne, socjologiczne, teoria państwa 
i prawa – wszystko jest. Naprawdę miło posłuchać. 
A ponieważ mam także bogate doświadczenie sej-
mowe, to chapeau bas. I właśnie przed chwilą pan 
senator Jackowski wygłosił taki referat, który był, mó-
wiąc delikatnie, luźno związany z tematem naszych 
dyskusji. Powiedziałbym, że przypominał dobry 
utwór jazzowy. To znaczy na samym początku pan 
senator zahaczył o organizacje pozarządowe, potem 
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(senator M. Borowski) Ja jestem trochę zmartwiony, bo nie będę mógł się 
zgodzić z panem senatorem Borowskim. Teraz po-
wiem, dlaczego nie będę mógł się zgodzić. Bo bardzo 
lubię, cenię i poważam pana senatora Jackowskiego, 
bardzo wiele rzeczy nas łączy i jednak z tego wywo-
du, o którym pan marszałek Borowski mówił, że jest 
taką jazzową improwizacją, postaram się, pokuszę się 
o wyciągnięcie pewnych logicznych wniosków. Otóż 
jeżeli miałbym spróbować wyciągnąć takie logiczne 
wnioski, to zwróciłbym uwagę na to, że w kontekście 
funkcjonowania organizacji pozarządowych pan se-
nator Jackowski mówił o wpływach zagranicznych, 
tak, o wpływach zagranicznych, o tym, że wpły-
wy zagraniczne widać było przy okazji protestów 
w sprawie sądów i jeżeli chodzi o organizacje poza-
rządowe, to też możemy się spodziewać wpływów 
zagranicznych.

Otóż ja do tej pory chyba nigdy, aż do wczoraj, nie 
używałem porównań, które różne rzeczy dziejące się 
w obozie PiS odnosiły do sytuacji w Rosji. Uważałem, 
że to jest w dużej mierze przerysowany chwyt re-
toryczny. Wczoraj złamałem tę zasadę, odwołując 
się do Piotra I, co się chyba wielu z państwa dosyć 
podobało, a dzisiaj pan senator Jackowski utwierdził 
mnie w przekonaniu, że to jest ta droga, bo dziś ze 
strony pana senatora Jackowskiego pojawia się taki 
głos, jaki zwykle w rosyjskiej Dumie pojawia się 
ze strony Władimira Żyrinowskiego. Jak za chwilę 
rząd rosyjski chce coś zrobić, to wychodzi Władimir 
Żyrinowski i mówi, i dokonuje pewnej przedwstępnej 
egzegezy działań rosyjskiego rządu. Dlatego uważam, 
że ten głos pana senatora Jackowskiego jest logiczny 
i jest bardzo niepokojący.

Jakie są następne kroki, jeśliby uznać, że to będzie 
kontynuacja tego procesu? No, pan senator Jackowski 
użył konkretnych określeń, mówił o tych wpływach 
na Facebooku i Twitterze. Czy to oznacza, że za 
chwilę będziemy rozmawiali tutaj o ustawie, która 
ograniczy dostęp do Facebooka i Twittera? Bardzo 
niepojąco to zabrzmiało. Wydaje mi się, że możemy 
z taką sytuacją mieć do czynienia. I oby nie było 
tak, że wypowiedź pana senatora Jackowskiego była 
właśnie zapowiedzią tych kolejnych kroków.

Panu senatorowi Czerwińskiemu chciałbym po-
wiedzieć tak: oczywiście, że nie ma przymusu przy-
należności do organizacji pozarządowych. Ja się tylko 
powołałem na przykład mojego okręgu wyborczego 
i mojego doświadczenia z młodości. Otóż chciałbym 
powiedzieć, że nie ma przymusu tego, żeby ludzie 
przynależeli np. do Milickiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które 
zaczynało w 1993 r. w 15 osób i z 1 tysiącem zł ze-
branym pod kościołem. Dzisiaj to stowarzyszenie ma 
200 etatów i ponad 1 tysiąc osób niepełnosprawnych 
pod swoją opieką. Ja się nie zajmuję tym, czy to byłby 
ewentualnie jakiś przymus przynależenia do tego 

nas, że do Trybunału Konstytucyjnego trzeba wybrać 
nowych ludzi, a tych wszystkich, których wybrał Sejm, 
trzeba wyrzucić, z tego prostego powodu, że zostali 
wybrani nieprawidłowo. A dlaczego zostali wybrani 
nieprawidłowo? Ano dlatego, że wniosek, w którym 
zostali oni zgłoszeni jeszcze w poprzedniej kaden-
cji jako kandydaci, był sporządzony nieprawidłowo. 
A na czym polegała ta nieprawidłowość? Ano na tym, 
że w ustawie czy w regulaminie było napisane, że 
kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego zgłasza 
Prezydium Sejmu i 50 posłów. I pan minister Ziobro 
wywiódł z tego – to wybitny prawnik – że pod ta-
kim wnioskiem powinno być podpisane prezydium 
i jeszcze 50 posłów. A ponieważ były podpisy tylko 
członków prezydium albo tylko 50 posłów, taki wnio-
sek był nieważny. I na tej podstawie trzeba było obalić 
Trybunał Konstytucyjny. Tak działa logika, nie chcę 
powiedzieć, że pańska, ale tak działa logika pana mini-
stra Ziobry, a za panem ministrem Ziobrą również tego 
rządu. Wtedy nie słyszałem, być może pana senatora 
nie było na sali, protestu w tej sprawie. Przeciwnie, 
wszyscy przyjęli, że to jest świetny argument do tego, 
żeby zniszczyć, zdemolować Trybunał Konstytucyjny. 
No i tyle, tym się chciałem podzielić z państwem, ale 
swoją deklarację dotyczącą moich uczuć do Senatu 
absolutnie podtrzymuję. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Libicki.
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania.)
Proszę, w trybie sprostowania, maksimum 3 mi-

nuty.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W trybie sprostowania. Otóż chciałbym panu sena-

torowi Borowskiemu powiedzieć, że wcale nie jestem 
takim młodym człowiekiem. Byłem dorosłym czło-
wiekiem w okresie PRL, ale w przeciwieństwie do 
pana do PZPR się nie zapisywałem. I dziękuję za te po-
uczenia, jeżeli chodzi o język Władysława Gomułki, 
pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(senator J.F. Libicki) się przerodziło w indywidualne wycieczki, wycieczki 
jednego do drugiego. To naprawdę nie daje powagi 
Senatowi Rzeczypospolitej. 

Jedni atakują naszego prezesa, pana Jarosława 
Kaczyńskiego…

(Senator Jan Filip Libicki: To ja.)
…atakują ogromnie ojca Tadeusza Rydzyka i Radio 

Maryja, atakują Kluby „Gazety Polskiej”. A za mało, 
Drodzy Państwo, skupiamy się wszyscy na tej ustawie. 
Drodzy Państwo, Pan Bóg tak dał, że ja też kieruję 
bardzo dużą organizacją pozarządową. To, co tu po-
wiedział pan premier Gliński… Nikt tego nie wysłu-
chał spokojnie, nie przeanalizował słów pana premiera 
Glińskiego, ino atak, bo to premier Gliński z rządu 
Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, uderzmy 
się wszyscy w piersi, zwłaszcza za te 8 lat poprzed-
niej koalicji. Było prawdą to, co mówił pan premier 
Gliński. Jeżeli były środki na szczeblu marszałków 
województw… Sprawdźmy, czy tam nie było ogrom-
nej polityki, czy nie było tak, że środki otrzymywali 
ci, którzy byli bardzo przychylni poprzedniej koalicji. 
Proszę to sprawdzić w całej Polsce. A ci, którzy byli 
z Prawa i Sprawiedliwości… Już tu kiedyś powiedzia-
łem, jak słynna pani minister od śledzi, pani minister 
Pitera, wysyłała do organizacji pozarządowej, którą ja 
kierowałem, 23 kontrole, bo trzeba było szukać haków, 
coś znaleźć. Dzięki Panu Bogu nic nie znalazła, bo 
organizacja działa wyśmienicie.

Drodzy Państwo, następne rzeczy. Nie ukrywaj-
my… Pan senator Żaryn tu wymieniał niektóre or-
ganizacje. Faktycznie tylko oni dostawali pieniądze 
z pieniędzy norweskich. Ktoś tu wspomniał, chyba 
pan senator Augustyn, o 1%… Nie, przepraszam, to 
pani senator Zdrojewska wspomniała. A kto by zbierał 
ten 1%? Czy te słabe organizacje? Nie, te bardzo silne, 
zwłaszcza te fundacje, które mają telewizję, bo w tej 
telewizji promują swój KRS i swoją zbiórkę. Ustawa, 
która teraz jest wprowadzana, naprawdę wspomoże te 
małe organizacje. Te niektóre duże… Ja głośno mówi-
łem na posiedzeniu komisji – pan senator Augustyn 
może potwierdzić – że wielu było kombinatorów, któ-
rzy tylko udzielali subkonta, a jak przychodził człowiek 
w potrzebie, to mówili: tak, dam ci subkonto, ale jak 
10% pójdzie na moją organizację pozarządową. Na 
moją – mówił. Przecież te analizy, które są prowadzone 
w naszej komisji senioralnej, jednoznacznie pokazały, 
że to oni mieli największe pieniądze.

Czego my się obawiamy? Dla mnie te krzyki, 
ten płacz, jak to będzie źle, że wolność naruszona… 
Drodzy Państwo, jak ta wolność będzie naruszona? Kto 
w tej Polsce robi zamach na demokrację? Czy przez 
tę ustawę demokracja w Polsce będzie naruszona? 
Manifestować każdy może. Już nie będę wchodził, 
robił wycieczek jak jeden do drugiego… Protestować 
można. Nie używa się działek wodnych, policja nikogo 
po bruku nie włóczy, milicja przedtem, a teraz policja. 

stowarzyszenia. Ja się po prostu niepokoję o to, czy 
tego typu instytucje będą mogły dalej funkcjonować 
i swobodnie ubiegać się o fundusze publiczne.

(Senator Jerzy Czerwiński: Będą mogły.)
Bo prawdą jest… To jest prawda, ja się z państwem 

zgadzam. Rozmawiamy tu o pewnej niesymetrycz-
ności, o tym, że małe stowarzyszenia często są po-
żerane, jeżeli chodzi o środki publiczne, przez duże. 
Tak, tak jest. 

Tylko znowu to jest w ten sposób… Państwo, jak 
uchwalaliście ustawę medialną, to mówiliście o pew-
nej nierówności w debacie publicznej. Ja nawet byłem 
gotowy zgodzić się z tym, że w pewnych elementach 
ta nierówność istniała. Czy równość w związku z tym 
została dzisiaj przywrócona?

(Senator Wiesław Dobkowski: Tak.)
Moim zdaniem nie. No, pan senator Dobkowski 

mówi, że tak. Panie Senatorze, zasadniczo się w tej 
sprawie różnimy. 

Obawiam się, że państwo znowu widzicie pewną 
niesymetryczność w rozwoju organizacji pozarządo-
wych, ale jak przywrócicie symetryczność, to ta nie-
symetryczność będzie dużo większa i to w przeciwną 
stronę… Bardzo serdecznie dziękuję.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ja chciałbym po-
wiedzieć tylko jedno zdanie w trybie sprostowania.)

Wicemarszałek Michał Seweryński: 
Proszę w trybie sprostowania… Maksimum 

3 minuty.

Senator Waldemar Bonkowski:
Nawet minutę.
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana se-

natora Borowskiego.
Jestem przekonany, że pan senator Borowski kocha 

wszystkich senatorów miłością bliźniego… O mnie 
wspomniał, że ma do mnie rezerwę. Ja się o to nie 
gniewam, ja się cieszę, ale tak dla bezpieczeństwa 
chciałbym poinformować, że jestem heteroseksualny. 
To tylko tyle.

(Głosy z sali: Aleś powiedział…)
(Senator Stanisław Kogut: No po co…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Przysłuchuję się tej debacie cały czas, wczoraj 

i dzisiaj. Drodzy Państwo, mam taką refleksję, że to 
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(senator S. Kogut) Pan senator Kogut rzeczywiście poruszył kwestię, 
która w parlamentarnym zespole i w komisji była 
podnoszona, kwestię nieprawidłowości – w naszym 
przekonaniu, zgodnym przekonaniu – w zakresie 
tego, gdzie dociera 1%. Bo są takie organizacje, jest 
ich 10%, które zbierają 90% całej puli, a 90% organi-
zacji, ma dostęp do tej reszty. To jest nieprawidłowość. 
Ale sprostowanie moje dotyczy czegoś innego. Otóż te 
organizacje, które mają subkonta, były badane przez 
ministerstwo pracy i polityki społecznej i stwierdzono, 
że wszystkie pieniądze darczyńców przekazują na cel, 
który był wskazany. Tyle tylko, że robią to dużo póź-
niej, w międzyczasie przechodzą odsetki, nie wszyscy 
wykorzystują wszystko i z tych odsetek i z tej resztówki 
one się utrzymują. Więc tu też chodzi o to.

Puentując, powiem, Panie Marszałku, że to, co pan 
poruszył, to dobrze… Jednak naprawy tej sytuacji 
w ustawie nie widzimy. Pan jeszcze do tego koszyka, 
o którym ja mówiłem w swoim wystąpieniu, dołożył 
kolejną sprawę. Jest dużo rzeczy do zrobienia, ale ich 
się właśnie nie robi. Za to robi się to, czego organizacje 
nie chcą.

Panie Profesorze, mówiąc o własnych pie-
niądzach, chyba nie wyraziłem się szczęśliwie. 
Chodziło o pieniądze, które nie pochodzą ze źródeł 
publicznych: ani z samorządu, ani z rządu, a te sta-
nowią blisko 70% wszystkich pieniędzy, które docie-
rają do organizacji. Powinno być odwrotnie. Gdyby 
tutaj zaproponowano przepisy zwiększające ulgi dla 
tych, którzy przekazują pieniądze na organizacje 
pozarządowe, gdyby właśnie zmodernizowano kwe-
stię 1%, to cel ustawy być może byłby osiągnięty. 
Tymczasem mówi się, że chodzi o organizacje małe, 
a nawet w preambule o nich nie wspomniano, nigdzie 
o nich nie wspomniano. W tej ustawie one nie istnie-
ją. Istnieją tylko w, moim zdaniem, niestety pustych 
deklaracjach słownych, bo nikt tego ani w żadnym 
przepisie tej ustawy, ani konkretnie w uzasadnieniu 
nie napisał. Pokazano problem, ale nie przystąpio-
no do jego rozwiązania. Dlatego właśnie mówiłem 
o tym, że dobre są stwierdzenia w uzasadnieniu, ale 
ustawa jako rozwiązanie całkowicie mija się z za-
rysowanym w tym uzasadnieniu celem, całkowicie. 
Dlatego należy na nią patrzeć podejrzliwie. I tak 
właśnie na nią patrzymy. Jak zwykle chodzi o coś 
zupełnie innego, niż się mówi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Stwierdzam, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Ryszka, Szymański i Komarnicki złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Gdzie to jest naruszone? No czego my się wstydzimy? 
Tego słowa „narodowy”? Państwo Drodzy, za to słowo 
„narodowy” ludzie życie oddawali. I nie upolitycz-
niajmy tego, i naprawdę szanujmy słowo „narodowy”.

Państwo Drodzy, niektórzy mylą tu świętego 
Franciszka, apel o ubóstwo… Ja naprawdę cenię 
wszystkie organizacje pozarządowe, które pomaga-
ją człowiekowi, ale od serca, a nie dla własnej kasy. 
Jest tyle tych organizacji, a niektóre są ino po to, żeby 
ktoś miał – bo to czasem ino jeden tworzy organizację 
– zarobek dla siebie. Czy nie jest prawdą, że niektó-
rzy grzebyki, wycieczki za granicę opłacali sobie 
z pieniędzy organizacji pozarządowej? Nie będę się 
wypowiadał na temat uchodźców, bo naprawdę, jak 
ktoś nie przeżył piekła, tego, co wyprawiają islamiści 
– a ja to przeżyłem w Barcelonie – to lepiej niech się 
nie wypowiada. No ale nie będę zbaczał z tematu. 
Naprawdę uważam, że ta ustawa jest bardzo dobrą 
ustawą. I skończmy z tymi krzykami, że wszystko, 
co robi Prawo i Sprawiedliwości, to jest złe, złe, złe. 
To dlaczego ten naród nie zagłosował na państwa 2 
lata temu, ino wybrał Prawo i Sprawiedliwość? Bo 
może, tak jak powiedział pan Gliński, była za mała 
kontrola nad Amber Gold, wtedy, gdy powstał Amber 
Gold? A może była za mała kontrola nad tymi, co byli 
u Sowy? I co źle powiedział pan premier Gliński? 
Powiedział prawdę. A z drugiej strony wszyscy krzy-
czą: no, ludzie, protestują! Ja nie widzę takich pro-
testów organizacji. Bo jak były konsultacje, to były 
w Małopolsce i bardzo poważnie organizacje poza-
rządowe podeszły do sprawy zmian. I powiedziały: 
tak, jest dobrze.

Ale o jedno, Panie Ministrze Lipiński, proszę. Nie 
upolityczniajcie organizacji. Jak będą składane wnio-
ski, nie patrzcie tak, jak patrzyli na moją organizację 
PO, PSL i pani Pitera. Bierzcie wszystkich jednakowo. 
Ale organizacje, które działają od serca, a nie, tak jak 
powiedział pan senator Czerwiński, organizacje… To 
co, będziemy promować tych, co głoszą faszyzm? Ja 
mam inne zdanie niż wielu kolegów z PO, ale w spo-
sób kulturalny dyskutujemy, np. z panem senatorem 
Florkiem. Spieramy się i dyskutujemy. I ja apeluję, 
żeby naprawdę, gdy chodzi o pomoc człowiekowi, to 
tego nie upolityczniać, ino żeby to było poza polityką. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Augustyn w trybie sprostowania.
Proszę – maksimum 3 minuty.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dwukrotnie przywoływano moje nazwisko, więc 

chcę do tego się odnieść.
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(wicemarszałek M. Seweryński) na oczywiście negować, mówić, że komitet nie ma 
wyższej rangi… Według mnie ma wyższą rangę. 
Generalnie chodzi o to, że podnieśliśmy rangę współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Można nam 
zarzucać, że chcemy to źle wykorzystać, ale fakt jest 
taki, że tę rangę podnieśliśmy.

Kolejna sprawa. W świetle zmian, które proponu-
jemy, nie ingerujemy w to, co się dzieje między re-
sortami i organizacjami pozarządowymi. Powtarzam: 
nie ingerujemy. Tak jak było, tak jest i tak będzie. 
Mam nadzieję, że opozycja to akceptuje i przyjmuje 
do wiadomości. Tu się też nic nie zmienia. Więcej, 
nie ingerujemy we współpracę między samorząda-
mi i organizacjami pozarządowymi. Tu też nie ma 
absolutnie żadnych zmian. Samorządy będą w tym 
zakresie robiły to, co chcą robić.

I tutaj ciekawa informacja, którą przedstawiłem 
na posiedzeniu Sejmu, o tym chyba niewiele osób 
wie, bo jakby clou tego problemu… Środki, które 
będą w dyspozycji instytutu, to jest – uwaga – 1%, 
które są przeznaczane na organizacje pozarządowe 
w Polce. 1%! My cały czas na tych 8 debatach dysku-
tujemy o dyspozycji 1%. Proszę mi powiedzieć, jak to 
jest możliwe, żeby – nawet gdybyśmy mieli złą wolę 
i chcieli źle ten 1% wykorzystać – to mogło zdemolo-
wać cały trzeci sektor, czyli około 120 tysięcy orga-
nizacji pozarządowych. Proszę mi to wytłumaczyć, 
bo to jest główne pytanie, które sobie stawiam. Skąd 
takie emocje, takie zarzuty, takie oskarżenia, jeżeli 
chodzi tylko o jakiś niewielki udział w tym, co się 
dzieje między administracją publiczną a organizacja-
mi pozarządowymi?

Owszem, powołujemy Komitet do spraw Pożytku 
Publicznego, ale on się składa z przedstawicieli 
ministerstw. Chodzi o to, żeby wymieniać się do-
świadczeniami i wprowadzać zasady dobrych prak-
tyk, żeby mieć jakiś kontakt na linii: administracja 
rządowa – organizacje pozarządowe. Przenosimy te 
środki z FIO, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
z ministerstwa rodziny do instytutu, ale – i tu też 
ciekawa sprawa – przedstawiciele opozycji bronią 
tego, żeby nie przesuwać tych środków. Dobrze, 
ale FIO jest w dyspozycji ministra, a generalnie 
– dyrektora departamentu. Gdybyśmy mieli złą 
wolę, to dlaczego nie mielibyśmy źle tych środ-
ków wykorzystywać? Np. przekazywać naszym, 
w cudzysłowie, organizacjom, a nie przekazywać, 
nie wiem, np. Fundacji Batorego. Dlaczego? Teraz 
mamy takie same instrumenty. Dlaczego bronicie 
państwo rozwiązania, które jest obecnie i które też 
można źle wykorzystać, jeżeli uważacie, że mamy 
złe intencje? A przecież mamy pełne panowanie 
nad FIO.

(Senator Jan Rulewski: Nie, bo…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Jak nie, Panie Senatorze?

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożyli państwo senatorowie: 
Duda, Borusewicz, Bonisławski, Kobiak, Wcisła, 
Rulewski, Klich, Rotnicka, Florek i Wach.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Adam Lipiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie wiem, czy jestem w stanie się wkomponować 

w tę atmosferę intelektualno-estetyczną, jaka panuje 
w Senacie, ale podejmę próbę, choć chyba nieudaną.

Szanowna Wysoka Izbo!
To już jest ósma debata na temat tej ustawy w par-

lamencie – 5 było w Sejmie, 3 w Senacie. Skarżyłem 
się trochę kolegom senatorom z PO, że już jestem tą 
ustawą zmęczony. Istotnie, ale mam zamiar ją prze-
prowadzić do końca. Mam takie wrażenie po tych 8 
debatach, że 2 obozy polityczne, które funkcjonują 
teraz w parlamencie, nie są w stanie się dogadać. Ja 
wprawdzie zgodziłem się na przyjęcie kilku popra-
wek PO, ale one dotyczyły spraw drugorzędnych. 
W sprawach zasadniczych nie byliśmy się w stanie 
dogadać. Przykro mi to mówić. Może jakieś błędy 
zostały popełnione albo po stronie rządowej, albo 
po stronie opozycji. No nie byliśmy w stanie się 
dogadać.

Tak się zastanawiałem nad tym, co tu powie-
dzieć… Odpowiem na niektóre pytania, ale raczej 
będę się starał mówić o sprawach, które nas łączą. 
Dobrze? Zrobię taki eksperyment polityczno-inte-
lektualny i będę się starał o tym mówić. Po pierwsze, 
nie można zarzucić nam, że zmniejszyliśmy środki 
na organizacje pozarządowe. Jest wręcz przeciwnie 
– zwiększyliśmy je. Wprowadziliśmy korektę ustawy 
o grach hazardowych. Te środki dodatkowe na po-
ziomie około 40 milionów zł będą zasilały fundusz, 
którym będzie dysponowało centrum. Zwiększyliśmy 
te środki. Zgadzacie się państwo? To jest dobre roz-
wiązanie, Panie Senatorze Rulewski? Bo pan też to 
popierał. No to się cieszę. Mamy pierwszą sprawę, 
która nas łączy.

Po drugie, przenieśliśmy dysponowanie tymi 
środkami z jednej agendy rządowej do drugiej agen-
dy rządowej. No, zasadniczo nic nie ulega zmianie. 
Pewnie można powiedzieć, że ta druga jest gorsza od 
tej pierwszej, tylko że… Ta pierwsza to Departament 
Pożytku Publicznego w ministerstwie rodziny, a ta 
druga to Komitet Pożytku Publicznego. No, moż-
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Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (cd.)

(sekretarz stanu A. Lipiński) Przepraszam, przepraszam bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Augustyniakiem jesz-

cze nie byłeś.)
Pan senator Augustyn. Przepraszam bardzo.
No to ja przeczytam. Art. 24 ust. 1 umożliwi 

wsparcie organizacji, które chcą aktywnie uczest-
niczyć w kreowaniu polityki lokalnej, np. organi-
zacji zaangażowanych w działalność lokalnych rad 
działalności pożytku publicznego oraz gminnych rad 
seniorów. Art. 24 ust. 2 umożliwi udzielenie wsparcia 
lokalnym organizacjom strażniczym oraz mediom 
obywatelskim. Art. 24 ust. 3 umożliwi realizację pro-
gramu wsparcia wolontariatu, a zwłaszcza jego naj-
trudniejszych form, czyli wolontariatu systematycz-
nego i długotrwałego, chodzi o korpus solidarności. 
Są zapisy, Panie Senatorze. Jednoznacznie wskazują 
one na to, że będziemy w stanie takim organizacjom 
pomagać.

I ostatnia sprawa. Były zarzuty odnośnie do na-
szych złych zamiarów dotyczących tego, komu poma-
gać, komu nie. No to może ja złożę taką deklarację 
w Wysokiej Izbie…

(Senator Jan Rulewski: No właśnie.)
Ja nie jestem konserwatystą. Ja zawsze byłem 

związany z nurtem centrowym. Byłem – pani senator 
Zdrojewska może to potwierdzić – działaczem opo-
zycji przedsierpniowej, potem Solidarności. Potem 
zakładałem różne organizacje, założyłem Centrum 
Demokratyczne, w którym byliśmy razem z panią 
senator, potem Porozumienie Centrum. I to jest nurt, 
z którym ja się identyfikuję. W mojej partii oczy-
wiście są konserwatyści, ale ja – a będę miał spory 
wpływ na to, co się dzieje w tym centrum – konser-
watystą w takim klasycznym rozumieniu nie jestem 
i nie sądzę, żebyśmy byli narażeni na to, żeby dzielić 
organizacje na prawicowe i lewicowe. Jeżeli organi-
zacje działają zgodnie z prawem, mają szanse skła-
dać aplikacje i mam nadzieję, że będą otrzymywały 
środki. My chcemy tylko pomóc tym, którzy mają 
kłopoty z przygotowaniem tych aplikacji, bo tutaj 
istotnie trzeba mieć pewną wiedzę prawniczą, trzeba 
mieć pewną infrastrukturę itd., itd. Im chcemy po-
móc. I to jedynie to chcemy tak realnie zrobić w tych 
sprawach. Oczywiście jak im pomożemy, to będzie 
większa konkurencja. Ale ja nie sądzę, żeby duże 
organizacje, które mają wieloletnie doświadczenie, 
były w jakikolwiek sposób poszkodowane w związku 
z tym, co będziemy robili. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 

Teraz tak: jest zarzut o zróżnicowanie pozy-
cji organizacji pozarządowych, że będą nasze i nie 
nasze. Jasne, taki zarzut zawsze może się pojawić. 
Organizacje są, przynajmniej niektóre, upolitycznio-
ne. Za bardzo nie wierzę w to, że nie ma różnicy mie-
dzy Fundacją Batorego a Klubem „Gazety Polskiej”. 
Jakieś są, drobne, bo drobne. Oczywiście jedni dążą 
do tego, żeby robić dobre rzeczy dla Polski, i drudzy 
też dążą, jednak bym się upierał, że drobne różnice są.

Przesuniecie z funduszu FIO do komitetu też tro-
szeczkę zmieni możliwości korzystania z tych środ-
ków pieniężnych, bo jak FIO było w ministerstwie ro-
dziny, to siłą rzeczy projekty społeczne były bardziej 
promowane, kosztem innych projektów, w przypadku 
których wnioski i aplikacje składały organizacje po-
zarządowe. Uważam, że to też jest dobre rozwiązanie.

Ustawa nie nakłada żadnych nowych obowiąz-
ków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 
Żadnych nowych obowiązków nie nakładamy. Wręcz 
przeciwnie, wprowadziliśmy np. zapisy dotyczące 
warunków uzyskiwania środków finansowych i przy-
jęliśmy 4 warunki. W przypadku FIO tych warunków 
było bodajże 26. Jak są 4, to łatwiej sprawiedliwie 
dzielić te środki. Jak było 26, to poziom uznaniowości 
był o wiele, o wiele większy. Czyli tu też zrobiliśmy, 
według mnie, dobry ruch.

Tutaj do pani senator Zdrojewskiej, bo pani… 
O, jest, Pani Senator. Bo pani mówiła o tym, że my 
coś chcemy zmieniać, kiedy w innych krajach są już 
rozwiązania, które się sprawdziły. Coś takiego pani 
wspomniała. No, mniejsza o to. W każdym razie po-
wołanie tego centrum jest zgodne z praktykami w in-
nych krajach zachodnich. My tutaj żadnej Ameryki 
nie odkrywamy. To są rozwiązania powszechnie 
znane i powszechnie stosowane. W wielu krajach są 
takie instytucje, które się zajmują współpracą miedzy 
administracją publiczną a organizacjami pozarządo-
wymi.

Były tutaj jeszcze zarzuty dotyczące tego, że 
niektóre organizacje mają kłopoty z uzyskiwaniem 
tych środków, bo są skomplikowane procedury. My 
przyjmiemy projekt znacznego uproszczenia procedur 
przyznawania grantów. Tu chodzi o te mityczne małe 
organizacje. Mówię „mityczne”, ponieważ niektórzy 
podważają, że są małe, bo niektóre z nich są liczbowo 
małe, ale mają duże pieniądze, a niektóre mają dużo 
członków, a bardzo mało pieniędzy. To pan senator 
Kogut chyba wie coś na ten temat.

Był zarzut, że brakuje rozwiązań, które umożli-
wiają dofinansowanie mniejszych lokalnych organi-
zacji obywatelskich. To pan senator…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tu jestem.)
Tak, tak, pan Augustyniak mówił…
(Senator Mieczysław Augustyn: Augustyn.)
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

(senator M. Koc) inny uprawniony do tego przedmiotu przewidywał, że 
ten przedmiot mógł służyć lub być przeznaczony do 
popełnienia przestępstwa, albo mógł to przewidzieć 
przy zachowaniu staranności wymaganej w danych 
okolicznościach. Tu jest propozycja dodania §7a do 
art. 44 kodeksu karnego. No i analogiczna regulacja 
jest proponowana, jeżeli chodzi o art. 30 §2 kodeksu 
wykroczeń, po którym proponuje się dodać analogicz-
nej treści §2a, tak żeby zawęzić tę odpowiedzialność 
właścicieli albo ludzi w inny sposób uprawnionych do 
owych przedmiotów, które miały ulec przepadkowi, 
do tych jedynie przypadków, kiedy te osoby, tak jak 
powiedziałem, mogły przewidywać, że te przedmio-
ty mogą służyć lub być przeznaczone do popełnie-
nia przestępstwa, albo mogły to przewidzieć przy 
zachowaniu staranności wymaganej w określonych 
okolicznościach. 

Oczywiście ta propozycja została przyjęta. Jeśli 
dobrze pamiętam, 100% senatorów było za, a więc 
unisono została przegłosowana. Proszę o przyjęcie 
projektu tej ustawy, która wykonuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również senatora 
Zbigniewa Cichonia.

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

Dziękuję.
Jest z nami pan minister Michał Woś, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedze-
niu przedstawiciela rządu, związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

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

Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest on w druku nr 354 a sprawozdanie komisji – 
w druku nr 354 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa o ciszę.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Proponowana inicjatywa ustawodawcza jest od-

zewem na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 
stwierdził, że dotychczasowe regulacje, które przewi-
dywały przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, 
które służyły do…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo!)
…popełnienia wykroczenia, naruszają konstytu-

cję, oczywiście w tym zakresie… w sytuacji, gdy tego 
typu odpowiedzialność narusza odwieczną zasadę 
nullum crimen sine poena, czyli nie ma przestępstwa 
czy wykroczenia bez winy. Rzeczywiście regulacja 
przewidująca przepadek narzędzia, które było użyte 
do popełnienia przestępstwa, nie brała pod uwagę 
tego, że często właściciel owego narzędzia nie wie-
dział o tym, że np. jego samochód jest wykorzysty-
wany do popełnienia przestępstwa, dajmy na to, przez 
syna, który zajął się handlem narkotykami czy innego 
rodzaju działalnością przestępczą.

W związku z tym wprowadzamy zmiany w ko-
deksie karnym i w kodeksie wykroczeń poprzez 
regulację, która przewiduje, że przepadek może zo-
stać orzeczony jedynie wtedy, gdy właściciel tego 
przedmiotu, który ma ulec przepadkowi, lub ktoś 
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Komunikaty. Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 597 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

proponuje przyjąć zmianę ustawy o pomocy społecz-
nej bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Senator Jan Filip Libicki i senator 
Mieczysław Augustyn?

(Głos z sali: Nie chcą.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 50 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem 
Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwały, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 592 A oraz 592 B.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Szanowni Państwo! Ponieważ wyczerpaliśmy 
porządek obrad, teraz czekają nas tylko głosowania 
i przerwa na posiedzenie komisji. 

Jest godzina 12.43. Ogłaszam przerwę do godziny 
13.45.

Ale najpierw komunikaty.

Senator Sekretarz  
Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie!
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w spawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
druk senacki nr 588, odbędzie się 15 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 182. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do 13.45.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 44  
do godziny 13 minut 45)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 596 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 72 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta-

li senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Przypomnę, którzy to są senatorowie: sena-
tor Władysław Komarnicki, pan marszałek Bogdan 
Borusewicz, pan senator Piotr Wach, senator Ryszard 
Bonisławski, Jan Rulewski, pani senator Jadwiga 
Rotnicka, senator Andrzej Kobiak, senator Piotr 
Florek, senator Bogdan Klich, senator Jerzy Wcisła, 
senator Jarosław Duda. Ponadto sprawozdawcami 
komisji byli: pan senator Mieczysław Augustyn – 
mniejszość Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej; pan senator Jan Filip Libicki – mniejszość 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; 
senator Andrzej Mioduszewski – mniejszość Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; pan se-
nator Aleksander Pociej – mniejszość Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji; i senator Jan 
Rulewski – mniejszość Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Pan marszałek Borusewicz, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ponieważ zgłosiłem wniosek o odrzucenie… 

Podtrzymuję ten wniosek. Uważam, że ta ustawa jest 
ustawą fatalną. Preambuła uniemożliwi szeregowi 
organizacji pozarządowych ubieganie się o środki, 
które zostaną pomieszczone w tej nowej instytucji, 
instytucie wolności. Tak więc uważam, że to jest ko-
lejna ustawa, która podporządkowuje rządowi PiS 
całą sferę organizacji pozarządowych…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Całą? 
Przepraszam, całą?)

Tak, całą, całą.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Całą. Dobrze. 

Proszę.)
…Chociaż sądzę, że te organizacje dadzą sobie 

radę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy jeszcze ktoś z wymienionych państwa sena-

torów chciałby zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo.
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 zosta-
nie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone obydwa 
wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem mniejszości Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, mniejszości Komisji 

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem 
Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, 
sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 
2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 591 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację 
UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 
października 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 588 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej po wspólnym posiedzeniu występują do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.
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(marszałek S. Karczewski) Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 583 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Łukasz Mikołajczyk:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu 
w dniu wczorajszym rozpatrzyły wnioski zgłoszone 
w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks 
wykroczeń i przedstawiają Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: przyjąć ustawę bez poprawek. 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jan Rulewski lub se-

nator sprawozdawca Rafał Ambrozik chcą jeszcze 
zabrać głos?

(Senator Rafał Ambrozik: Nie. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 53 – za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wykroczeń.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 594 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz se-
natora Władysława Komarnickiego, pana marszałka 
Bogdana Borusewicza i senatora Piotra Wacha o od-
rzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 26 – za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy…
(Senator Aleksander Pociej: Wniosek formalny.)
Słucham?
(Senator Aleksander Pociej: Wniosek formalny.)
Ale w trakcie głosowania? W jakiej…
(Senator Aleksander Pociej: Pan marszałek nie 

wyczytał mojego nazwiska, nie powiedział, że ja też 
byłem wnioskodawcą.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Było. Czytał.
(Senator Czesław Ryszka: Czytał, czytał.)
Czytałem.
(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
Panie Senatorze, czytałem.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam.)
Nie słyszał pan. Czytałem. To zresztą nie jest 

wniosek formalny, Panie Senatorze, Panie Mecenasie. 
No, jaki to jest wniosek formalny? Przepraszam bar-
dzo.

(Senator Waldemar Sługocki: To nie jest wniosek?)
Nie no, Panie Senatorze. Proszę przeczytać re-

gulamin. Powołujecie się na prawo i przepisy, a nie 
znacie przepisów ani prawa.

(Rozmowy na sali)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 52 – za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks wykroczeń.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
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Głosowało 76 senatorów, 26 – za, 50 – przeciw, 1 
się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 precyzuje zawarte w przepisie ode-

słanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 stanowi konsekwencję wprowa-

dzenia nowelizacją zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 eliminuje błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka nr 9 określa maksymalny 12-miesięczny 

czas obowiązywania dotychczasowego rozporządze-
nia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka nr 11 przewiduje, że opłata recyklingo-

wa pobierana będzie od 1 stycznia 2019 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 26 – za, 51 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 58 – za, 1 – przeciw, 

20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Senator Sprawozdawca  
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisja Środowiska, wnoszą o przyjęcie poprawek 
nr 4, nr 5, nr 8 i 9 i odrzucenie pozostałych poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: 
pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator Andrzej 
Stanisławek i pan senator Robert Mamątow. Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 obniża wysokość maksymalnej 
stawki opłaty recyklingowej do 20 gr za sztukę lekkiej 
torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 27 – za, 49 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 1 została odrzucona.
Nad poprawkami nr 2 i 6 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad 
poprawkami nr 3 i 7.

Poprawki nr 2 i 6 przewidują, że pobrana opłata 
recyklingowa stanowić będzie przychód Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i będzie przeznaczona na przedsięwzięcia związane 
z ochroną powietrza oraz wdrażaniem gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 2 – za, 77 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 3 i 7 przewidują, że wpływy z opła-

ty recyklingowej będą przychodami Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
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(marszałek S. Karczewski) Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił sena-
tora Zbigniewa Cichonia do prezentowania stanowi-
ska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad czterdziestego siód-

mego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Informuję też, że porządek obrad kolejnego po-

siedzenia, planowanego na dni 18 i 19 października, 
zostanie państwu przesłany pocztą elektroniczną.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli 5 minut. Nad oświadczeniem sena-
torskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos? Wiem, że tak.

Pierwszy pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie składam i kieruję do ministrów: 

pana Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki mor-
skiej i żeglugi śródlądowej, oraz pana Mariusza Gajdy, 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Szanowni Panowie Ministrowie!
W nocy z 17 na 18 września ulewne deszcze zalały 

część miasta Elbląga i powiatów elbląskiego i bra-
niewskiego. Wysokość strat oszacowano na co naj-
mniej 15 milionów zł. Najwięcej – w mieście Elblągu. 
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, 
że sporą część tych strat będą musiały pokryć sa-
morządy. Ważniejsze jest jednak ujawnienie faktu, 
że gminy żuławskie, a przede wszystkim leżące na 
skraju Żuław i Wysoczyzny Elbląskiej, nie są przy-
gotowane do sytuacji powodziowej. Żuławy są regio-
nem antropomorficznym, który powstał w wyniku 
symbiozy działania sił przyrody i człowieka i którego 
istnienie uzależnione jest całkowicie od infrastruk-
tury stworzonej przez człowieka. Tylko na obszarze 
tych dwóch powiatów i Elbląga znajduje się ponad 
1 tysiąc 400 km rzek i kanałów, ponad 400 km wałów 
przeciwpowodziowych, ponad 1 tysiąc 800 budowli 
mających wpływ na bezpieczeństwo powodziowe 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek – druk senacki nr 595 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 79 senatorów, 78 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii.

Przypominam, że dziś zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 354 S. 

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił 
pana senatora Zbigniewa Cichonia do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy, zawartym 
w druku nr 354 S, oraz projektem uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 74, a więc wszyscy, za. 

(Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń i podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
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(senator J. Wcisła) w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 23 dla osób nie-
pełnosprawnych. Zwróciła się do mnie z tą sprawą 
pewna pani, która wskazała – przysłała mi również 
zdjęcia – że podjazd do bankomatu, który tam jest 
zrobiony, z jednej strony nie spełnia swojej funkcji, 
a z drugiej strony blokuje część chodnika, którym 
poruszają się także osoby sprawne. Ja przejrzałem te 
zdjęcia. Rzeczywiście sprawa wygląda przynajmniej 
niejasno i dlatego chciałbym się zwrócić za pośred-
nictwem pana premiera Morawieckiego do pana pre-
zesa Jagiełły o to, żeby sprawę zbadał i przedstawił 
stanowisko swoje w tej sprawie, a jeśli uzna, że to 
wskazanie, że ta moja interwencja jest zasadna, to 
tak udostępnił to miejsce osobom niepełnospraw-
nym, żeby ono było bezkolizyjne. Ja sam wielokrotnie 
korzystałem z usług tego banku i wiem, że to jest 
bank osobom niepełnosprawnym generalnie przyja-
zny. Jeśli rzeczywiście w tym jednym przypadku coś 
jest nie tak i władze banku podejmą działania, żeby 
to zmienić, będę niezmiernie zobowiązany. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Szwed, bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, chciałbym wygłosić oświadczenie 

skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

W dniu 21 września 2017 r. w Lądku-Zdroju miała 
miejsce wielka tragedia. W pożarze, który strawił 3 
kamienice miejskie w okolicy zabytkowego rynku, 
dach nad głową i dorobek życia straciło kilkadziesiąt 
osób. Ludzie zostali pozbawieni swoich majątków 
w ciągu zaledwie kilku godzin, pomimo profesjonal-
nej i zaangażowanej akcji ratunkowej straży pożarnej.

Dziękuję służbom, straży pożarnej i policji, za 
sprawną akcję ratunkową oraz służbom wojewody za 
pomoc i wsparcie dla osób poszkodowanych w tym 
trudnym momencie. Jednakże w obliczu tak wielkie-
go dramatu chciałbym zgłosić pytanie kierowane do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
dotyczące wskazania wszelkich możliwych form 
pomocy, która przynajmniej w części materialnie 
zrekompensowałaby straty poniesione przez miesz-
kańców Lądka-Zdroju. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Artur Warzocha. Bardzo proszę.

i dziesiątki kilometrów rowów melioracyjnych. Wiele 
z tych cieków, obiektów i urządzeń zostało odbudo-
wane w ramach zakończonego w 2015 r. pierwszego 
etapu kompleksowego programu zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego Żuław, którego wartość wyniosła 
około 520 milionów zł. Niestety zaledwie kilkunasto-
godzinny deszcz pokazał, że ten ogromny majątek 
nie zapewnił bezpieczeństwa mieszkańcom Żuław 
Elbląskich ani mieszkańcom Elbląga.

Zwracam się do panów ministrów z prośbą, po 
pierwsze, o dokonanie przeglądu infrastruktury pod-
ległej ministerstwom, łącznie z ciekami i zbiornikami 
wodnymi, mającej wpływ na bezpieczeństwo powo-
dziowe i spowodowanie szybkiego doprowadzenia 
jej do właściwego stanu, po drugie, o opracowanie 
procedur postępowania na wypadek zagrożenia po-
wodziowego w porozumieniu z samorządami gmin 
i starostw powiatów braniewskiego i elbląskiego oraz 
miasta Elbląg, po trzecie, o powołanie struktury za-
rządzającej sytuacją kryzysową w okresie powodzi 
i zagrożenia powodziowego na całym obszarze Żuław 
Elbląskich, po czwarte, o wykonanie infrastruktury 
umożliwiającej alarmowy zrzut wody z cieków wod-
nych w sytuacjach osiągnięcia stanów alarmowych 
na obszary, których zalanie spowoduje minimalne 
straty, ograniczając tym samym zagrożenie terenów 
zurbanizowanych i zamieszkałych. Proszę o informa-
cję o podjętych decyzjach i ewentualnych terminach 
realizacji działań, które mogą zaowocować zmniej-
szeniem zagrożenia powodziowego.

Proszę też o informację, czy drugi etap programu 
żuławskiego jest realizowany zgodnie z harmono-
gramem, a jeżeli nie, to jakie są powody opóźnień. 
Proszę też o rozważenie, czy podobne działania nie 
powinny być podjęte w przypadku Żuław Wielkich 
i Gdańskich. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Filip Libicki, bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, ja swoje oświadczenie senator-

skie kieruję do ministra finansów, pana Mateusza 
Morawieckiego, oraz do pana Zbigniewa Jagiełły, pre-
zesa PKO Banku Polskiego SA. Pozwalam sobie od 
czasu do czasu wykorzystywać formułę oświadczeń 
senatorskich do pewnych interwencji, o których pod-
jęcie proszą mnie osoby, które się do mnie zwracają.

Ta interwencja dotyczy kwestii dostępno-
ści placówki Banku PKO BP SA zlokalizowanej 
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zostają w sprzeczności ze stanem faktycznym i na-
ruszają dotychczasowy stan własnościowy.

W jednej ze spraw karnych wydział karny sądu 
w Częstochowie uznał rzekomego „biegłego” za win-
nego popełnienia zarzucanego mu czynu polegającego 
na opracowaniu opinii geodezyjnej, w której poświad-
czył nieprawdę, i orzekł wobec niego karę. Wyrok 
ten został jednak zmieniony przez Sąd Okręgowy 
w Częstochowie, w drugiej instancji, który to sąd 
ostatecznie uniewinnił rzekomego „biegłego” od za-
rzucanego mu czynu.

W pozostałych sprawach, w których osoby 
skrzywdzone zgłosiły doniesienia do prokuratury 
na działalność fałszywego „biegłego”, Prokuratura 
Okręgowa w Gliwicach umorzyła postępowanie. 
Z kolei Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ 
w Częstochowie postanowieniem z 2014 r. odmówiła 
wszczęcia śledztwa przeciwko rzekomemu „biegłemu”.

Po uzyskaniu informacji o przedstawionej pań-
stwu w dniu dzisiejszym sprawie od osób, które 
zwróciły się do mojego biura, wystąpiłem do proku-
ratury, generalnego geodety kraju, ministra sprawie-
dliwości – prokuratora generalnego oraz Kancelarii 
Prezydenta RP celem wyjaśnienia tej bulwersującej 
sprawy. Niestety moje działania nie przyniosły spo-
dziewanego rezultatu.

Swoje oświadczenie kieruję za pośrednictwem 
pana marszałka do ministra sprawiedliwości, prosząc 
o przyjrzenie się opisanej sprawie. Osoby skrzyw-
dzone znalazły się obecnie w trudnej dla siebie sytu-
acji majątkowej i życiowej na skutek działania osoby 
nieposiadającej tytułu biegłego sądowego, a mimo to 
wydającej rozstrzygnięcia rzutujące w sposób istotny 
na życie tych obywateli. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do prezes Rady 

Ministrów, pani Beaty Szydło.
Szanowna Pani Premier!
Chcę zabrać głos w sprawie ostatnio gorącej pu-

blicznie i medialnie, w sprawie reparacji i odszkodo-
wań należnych Polsce i Polakom od Niemiec za straty 
poniesione w czasie II wojny światowej. Zwracam się 
do pani premier, a nie np. do ministra spraw zagra-
nicznych, bo sprawa reparacji to zagadnienie naro-
dowe, ogólnopaństwowe, a nie resortowe. MSZ może 
tu pełnić funkcję narzędzia, ciała wykonawczego, np. 
w trakcie negocjacji z Niemcami, ale decydentem po-
winien być cały rząd, a pani premier w szczególności.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwracam się w bulwersującej sprawie dotyczącej 

tego, że Sąd Rejonowy w Częstochowie przez kilka lat 
wydawał orzeczenia na podstawie opinii składanych 
do akt sądowych przez fałszywego „biegłego”.

Do mojego biura zwróciły się o pomoc osoby, 
które zostały skrzywdzone rozstrzygnięciami sądu 
wydawanymi na podstawie takich opinii. Osoby te 
od kilku lat bezskutecznie walczą o sprawiedliwość 
i starają się podważyć działania podjęte w ich spra-
wach sądowych przez osobę nieuprawnioną. Od lat 
jednak natykają się na niezrozumienie i obojętność 
w swojej niewątpliwie trudnej sytuacji.

Przez kilka lat w sprawach prowadzonych w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie, w Wydziale Cywilnym 
i Wydziale Cywilnym Nieprocesowym, jako biegły 
sądowy występowała osoba, która nie była wpisana na 
listę biegłych sądowych i w istocie biegłym sądowym 
nie była. Osoba ta pracowała w jednym z wydziałów 
Urzędu Miasta Częstochowy, a żona tej osoby była 
sędzią orzekającym w częstochowskim sądzie.

Mimo braku wpisu na listę biegłych sądowych 
prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego osoba 
ta posługiwała się tytułem „biegły sądowy z zakresu 
geodezji”, uczestnicząc w rozprawach i sporządzając 
opinie geodezyjne w niezwykle istotnych dla stron 
sprawach, związanych z nieruchomościami, w któ-
rych dowód z opinii biegłego geodety jest najczę-
ściej dowodem przeważającym, takich jak zasiedzenie 
czy zniesienie współwłasności. Co więcej, osoba ta 
posługiwała się również pieczątką z takim tytułem, 
wprowadzając w błąd co do posiadanego tytułu osoby 
uczestniczące w procesach sądowych.

Fałszywy „biegły” wydawał opinie geodezyjne 
na zlecenie sądu, w sposób stanowczy prezentując 
w nich swoje stanowisko. Opinie te stawały się pod-
stawą rażąco niekorzystnych wyroków. Efektem tych 
wyroków było np. zobowiązanie do zapłaty – obecnie 
dużych sum – niekorzystny podział nieruchomości 
czy też utrata własności nieruchomości należącej do 
jednej rodziny od wielu lat.

Działalność fałszywego „biegłego” miała znaczą-
cy, negatywny wpływ na życie wielu osób, miesz-
kańców Częstochowy i okolic, którzy walczą z kon-
sekwencjami pracy tego rzekomego „biegłego” do 
dnia dzisiejszego.

Osoby skrzywdzone rozstrzygnięciami sądu wy-
dawanymi na podstawie opinii fałszywego „biegłego” 
skarżyły rozstrzygnięcia sądu na drodze cywilnej, 
a także występowały do organów ścigania o wszczę-
cie postępowań karnych. Pokrzywdzeni podnosili 
w toku postępowań karnych, że opinie geodezyjne 
były sporządzane nierzetelnie, nie zostały oparte na 
wszystkich dostępnych dokumentach, a ponadto po-
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(senator J. Czerwiński) miejscu. Z przyczyn oczywistych nie mogą funk-
cji takiej placówki pełnić muzea, pomniki historii 
rozproszone na terenie kraju, w miejscach zagłady, 
w byłych obozach koncentracyjnych, pracy czy je-
nieckich. Roli ekspozycyjnej naszych strat nie spełnia 
również Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
które związane jest z szerszą tematyką historyczną, 
dotyczącą wysiłku zbrojnego, przebiegu walk toczo-
nych nie tylko w Polsce i przez Polaków. Charakter 
naszego polskiego muzeum strat wojennych powinien 
być podobny do charakteru instytutu Yad Vashem. Co 
najważniejsze, od momentu jego otwarcia w progra-
mie każdej oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej 
w Polsce obowiązkowy powinien być punkt doty-
czący zwiedzania tego muzeum. Oczywiście obok 
funkcji edukacyjnej skierowanej na zewnątrz kraju 
muzeum pełniłoby również funkcję dokumentują-
cą nasze straty wojenne skierowaną do Polaków, 
w szczególności do młodzieży – w ramach wycho-
wania patriotycznego w szkole.

Opisane wyżej 2 przedsięwzięcia wydają mi się 
konieczne do zrealizowania nawet wtedy, kiedy nie 
zdecydujemy się jako państwo na oficjalne zażądanie 
od Niemiec reparacji wojennych. Na pewno zwięk-
szą one skuteczność akcji medialnej i propagandowej 
co do bieżących działań politycznych w stosunkach 
dwustronnych z Niemcami, w ramach których podno-
szenie kwestii reparacji jest jak najbardziej oczywiste 
wobec prób nowego podziału ról – ofiary i agresora 
– podejmowanych przez stronę niemiecką.

Z wyrazami szacunku – Jerzy Czerwiński, se-
nator RP.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista osób chętnych do zabrania głosu została 

wyczerpana.
Informuję, że Prezydium… Za chwileczkę, bez-

pośrednio po zamknięciu posiedzenia, rozpoczniemy 
posiedzenie Prezydium Senatu.

Informuję, że protokół czterdziestego siódme-
go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Moje oświadczenie usprawiedliwia fakt, że to ja 
wprowadziłem pojęcie reparacji do przestrzeni par-
lamentarnej: 28 sierpnia 2003 r. jako przedstawiciel 
grupy posłów wnioskodawców złożyłem do laski 
marszałkowskiej projekt uchwały Sejmu w sprawie 
reparacji Niemiec na rzecz Polski. Tekst tej uchwały 
w wersji rozbudowanej Sejm uchwalił 10 września 
2004 r. praktycznie jednogłośnie. Niestety ówczesny 
SLD-owski rząd nie wykonał nałożonych na niego 
w uchwale obowiązków, wręcz kontestując główne 
stwierdzenia tej uchwały i przyjmując optykę nie-
miecką. Ówczesny rząd w szczególności nie podliczył 
strat Polski i Polaków wynikłych z agresji Niemiec 
w czasie II wojny światowej. Tych strat nie obliczono 
do dziś.

Szanowna Pani Premier, analizując obecny stan 
dyskusji na temat reparacji, chciałbym przekazać kil-
ka uwag. Po pierwsze, oczywiste jest, że strona nie-
miecka będzie na wszelkie możliwe sposoby broniła 
się przed ich wypłatą, a nawet przed wprowadzeniem 
tematu do sfery stosunków międzynarodowych. My 
powinniśmy dobrze się do tego przygotować i wyko-
nać pewne działania przed umiędzynarodowieniem 
tego tematu, a nawet przed oficjalnym postawie-
niem kwestii reparacji w stosunkach dwustronnych 
z Niemcami. Do działań tych zaliczam, po pierwsze, 
szczegółowe, dokładne i wiarygodne obliczenie strat, 
jakie w poszczególnych kategoriach – straty ludzkie; 
straty materialne: państwa, samorządów, organizacji 
i osób, Polaków; utracone korzyści i możliwości roz-
wojowe – ponieśliśmy ze strony Niemiec w trakcie 
i wskutek II wojny światowej. Dokonanie takiego ra-
chunku krzywd było zresztą postulowane w uchwale 
z 2004 r. Aby rzetelnie i szybko wykonać to zadanie, 
konieczne jest stworzenie specjalnej komórki składa-
jącej się z wyspecjalizowanych naukowców. Może być 
to komórka samodzielna, podległa bezpośrednio np. 
pani premier, albo afiliowana przy Instytucie Pamięci 
Narodowej.

Po drugie, w celu stworzenia odpowiedniego naci-
sku należy według mnie już teraz rozpocząć działania 
organizacyjne mające na celu stworzenie muzeum 
martyrologii i strat Polski i Polaków w czasie II woj-
nie światowej. Powinna to być placówka nowoczesna, 
tak jak powstałe niedawno muzea, umiejscowiona 
w stolicy kraju – w Warszawie. Jej zadaniem byłoby 
wyeksponowanie danych, o których mowa wyżej, 
w jednym, centralnie położonym i łatwo dostępnym 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 20)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  2 A.M. Anders + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 M. Augustyn + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  4 A. Bielan . + . . . . - + + + + + + + - + - + + +
  5 G. Bierecki + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + - + + + - + + + - + + + + +
  10 M. Borowski + . + + - + + - + + - + + ? + - + ? ? +
  11 B. Borusewicz + - + + - + + - - + + - + + + - + ? + +
  12 B. Borys-Damięcka + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  13 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14 J. Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń . + + + + + - + + + . + + + - ? - + + +
  16 L. Czarnobaj + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  19 D. Czudowska + . + + + + - + + - + + + + - + - + + +
  20 W. Dobkowski + . . . + + - + + - - + + + - + - + + +
  21 J. Dobrzyński + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  22 R. Dowhan + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  23 J. Duda . . + + - + + - ? . + ? + + + - + ? + +
  24 J. Fedorowicz + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  25 P. Florek + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  26 R. Gaweł + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  27 A. Gawęda + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  29 M. Golba . . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  30 A. Grabowski + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  31 T. Grodzki + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? ? ?
  32 M. Grubski + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  33 J. Hamerski + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  34 J.M. Jackowski + . + + + + - + + + + + + + - + - + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  37 W. Kilian + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38 K. Kleina + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  39 B. Klich + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  40 A. Kobiak + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + + + +
  41 M. Koc + + + + + + - + + + + + + + - + - + + +
  42 S. Kogut + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  43 W. Komarnicki . - + + - + + - ? ? + ? + + + - + + + +
  44 T. Kopeć + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  45 M. Kopiczko + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  46 W. Kraska + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  47 J.F. Libicki . - + + - + + - ? ? + ? + + + - + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  50 R. Majer + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
 



47. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.
Wyniki głosowań 365

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  57 G. Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski . + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska . + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  60 A. Pająk + . + + + + - + + - . + + + - ? - + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  62 G. Peczkis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  63 M. Pęk + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  64 W. Piecha + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  65 L. Piechota + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  66 A. Pociej + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  69 K. Probierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  70 Z. Pupa + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki . - + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  73 T. Romańczuk + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  74 J. Rotnicka + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  75 J. Rulewski + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + - ? +
  76 J. Rusiecki + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  77 S. Rybicki + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  78 C. Ryszka + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  79 J. Sagatowska + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80 M. Seweryński + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + . + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  82 W. Sługocki + - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  84 L. Staroń + . + + ? + - ? + + - + + + ? ? ? + + +
  85 G. Sztark + . + + - + + - ? ? + + + ? + - + - ? ?
  86 A. Szwed + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  87 A. Szymański + + + + + + - + + . - + + + - + - + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  89 P. Termiński . . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  90 P. Wach + - + + - + + - ? ? + ? ? + + - + ? + +
  91 A. Warzocha + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  92 J. Wcisła + - + + - + + - ? ? + ? + + + - + - + +
  93 K. Wiatr + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  94 J. Włosowicz + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + - + + + - + + + - + - + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + ? ? + + - + + ? ? ? ? + + +
  98 B. Zdrojewska + . + + - + + - ? ? + ? + + + - + ? + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  Głosujących 79 61 76 76 77 77 78 78 78 76 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78
  Za 79 43 76 76 47 77 29 47 50 47 32 51 77 75 29 45 30 54 74 76
  Przeciw 0 18 0 0 29 0 48 29 1 3 44 1 0 0 47 29 46 3 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 0 1 2 27 26 0 26 1 3 2 4 2 21 4 2
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Wyniki głosowań366

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  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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Wyniki głosowań 367

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  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 22 72 76 78 78 78 78 79 77 79 77 77 78 79 79 78 79 79 74
  Za 13 72 50 78 78 26 52 53 27 2 26 77 78 79 79 26 58 78 74
  Przeciw 9 0 26 0 0 52 26 26 49 77 50 0 0 0 0 51 1 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 20 1 0
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oddajemy cześć bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi „Solidarności”, wielkiemu Polakowi i kapłanowi, 

który został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa tylko 
za to, że – jak głosi uchwała – propagował chrześcijańskie wartości, a złu w życiu publicznym przeciwstawiał 
pokojowe ewangeliczne przesłanie „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21).

W naszej uchwale przypomnieliśmy, że ks. Jerzy odegrał historyczną rolę w najnowszych dziejach Polski. 
Od sierpnia 1980 r. był związany ze środowiskami robotniczymi, a w okresie strajków w Hucie Warszawa 
odprawiał msze św. dla protestujących. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał prześladowanych i orga-
nizował akcje charytatywne dla potrzebujących. Od 28 lutego 1982 r. odprawiał w żoliborskim sanktuarium 
św. Stanisława w Warszawie comiesięczne msze św. w intencji Ojczyzny, które gromadziły tysiące wiernych 
z całej Polski. 19 maja 1983 r. celebrował pogrzeb Grzegorza Przemyka, a we wrześniu 1983 r. zorganizował 
pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. W jednym ze swoich kazań mówił: „Aby pozostać człowie-
kiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Życie w prawdzie, to dawanie prawdzie świadectwa na 
zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy 
nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą”.

O ks. Jerzym jako kapelanie „Solidarności” wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy pamiętają, że jego beatyfika-
cja odbyła się w Roku Kapłańskim 2010 ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI. Ks. Jerzy został ukazany 
jako wzór kapłańskiej posługi, zaangażowana nie tylko w sprawy Kościoła, ale jako obrońca prawdy, wolności 
i praw człowieka. Właśnie wspomniany rok beatyfikacji, Rok Kapłański w Kościele katolickim, skłania do 
historycznej refleksji o zasługach wielu polskich kapłanów, którzy od zarania dziejów angażowali się w pracę 
na rzecz rozwoju naszego państwa: uczyli miejscową ludność uprawy ziemi, hodowli, rzemiosła. Otwierali 
szkoły parafialne i przyklasztorne, widząc w oświacie możliwość rozwoju społeczeństwa, a tym samym budowy 
silnego, nowoczesnego państwa i odpowiedzialnego, świadomego narodu. Dobitnym tego przykładem było np. 
Collegium Nobilium i działalność księży: Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja czy Stanisława Staszica. 
Kapłani byli głównymi twórcami Komisji Edukacji Narodowej i wypracowanej przez nią reformy oświaty, 
która miała tworzyć podstawy nowoczesnego państwa.

Kiedy przyszły zabory i czasy niewoli, jedyną formą zachowania wartości kulturowych był przekaz w ra-
mach kultu religijnego. Dzięki Kościołowi i kapłanom przetrwała w pamięci Polaków świadomość Konstytucji 
3 maja, ponieważ obchodzono ten dzień jako święto kościelne.

Zawsze w historii kiedy sprawy państwa i narodu groziły upadkiem, kapłani Kościoła katolickiego apelowali 
do Polaków o przebudzenie, stali na straży moralności, zasad i wartości. Wybitnym tego przykładem u zarania 
dziejów był św. Stanisław ze Szczepanowa, który krytykę władcy kierującego się własnymi korzyściami przypła-
cił życiem. Inny obrońca wartości i tradycji narodowych, ks. Piotr Skarga, w „Kazaniach sejmowych” piętnował 
narodowe wady, bronił Rzeczypospolitej. W podobny sposób postępowało wielu duchownych, którzy dobro 
państwa i narodu, dążenie do prawdy i wolności stawiali na równi z duszpasterską troską o zbawienie wiernych.

Do takich wybitnych postaci z pewnością należy św. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup, którego dewizą 
życia i „jedyną ambicją było pozostawać zawsze w prawdzie, być moralnie jak brylant przezroczystym”. Trudno 
nie wspomnieć kardynała Aleksandra Kakowskiego, który włączył się w tworzenie państwa po uzyskaniu nie-
podległości w 1918 r. Z kolei Prymas Polski kardynał August Hlond tworzył struktury Kościoła na ziemiach 
zachodnich Polski po II wojnie światowej, dając Polakom tam osiadłym poczucie stabilności. Podobnie kardynał 
książę Adam Sapieha był ceniony za odwagę zarówno wobec okupanta niemieckiego, jak i później wobec władz 
komunistycznych. Nie sposób nie wymienić kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, dzięki 
któremu Polska, Polacy byli w stanie przeciwstawić się komunistycznemu zniewoleniu, kardynała Władysława 
Rubina czy arcybiskupa Józefa Gawliny, umacniających słowem Ewangelii Polaków poza granicami Ojczyzny.

Kapłani Kościoła katolickiego wpisali się złotymi zgłoskami w rozwój kultury, literatury i sztuki. Nie tylko 
przez mecenat, przez budowanie świątyń i pałaców, które do dziś są powodem narodowej dumy, ale również 
poprzez samodzielną twórczość artystyczną. To dzięki Janowi Długoszowi poznajemy początki tworzenia się 
państwa i narodu. Wybitny poeta, biskup Ignacy Krasicki, w swej twórczości piętnował wady Polaków, a wielki 
poeta od biedronek, ks. Jan Twardowski, uczył „kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.

Kapłani Kościoła katolickiego nigdy nie opuścili narodu w jego najtrudniejszych chwilach. Poprzez śmiałe 
wyznawanie swej wiary i wierność Ewangelii, dawali jednocześnie wyraz swego patriotyzmu. Często przypłacali 
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to niewolą, zsyłką, cierpieniem, a nawet śmiercią na polu walki. Wystarczy wymienić tu św. Andrzeja Bobolę, 
dla którego wyrzeczenie się wiary było tożsame z wyrzeczeniem się polskości. Zginął on okrutną śmiercią 
męczeńską. Podobnie ks. Stanisław Brzóska, generał, nieugięty bojownik sprawy narodowej w czasie powstania 
styczniowego, został skazany na karę śmierci poprzez powieszenie. Bohaterską śmierć na polu walki w czasie 
wojny bolszewickiej poniósł ks. Ignacy Skorupka, który w stule i z krzyżem w ręku poprowadził polski oddział 
do ataku. Arcybiskup Nowowiejski nie skorzystał z propozycji władz niemieckich, nie opuścił swej diecezji, 
zginął w obozie koncentracyjnym.

Kapłani, stojąc w obronie prawdy, wolności, sprawiedliwości, rozwoju moralnego, często narażali swoją 
osobistą wolność czy nawet życie. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński oraz wielu innych biskupów 
i kapłanów w okresie niewoli komunistycznej gotowych było poddać się torturom, prześladowaniom, więzie-
niom, aby pozostać wiernym Kościołowi i narodowi. Męczennikami naszych czasów, obok ks. Jerzego, są: 
ks. Władysław Gurgacz, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Sylwester Zych, ks. Stefan Niedzielak i wielu innych. 
Oddali życie, przeciwstawiając się złu, domagając się prawdy, wolności i sprawiedliwości. Bez ich bohaterstwa 
nie byłoby wielkiego ruchu „Solidarności”, nie bylibyśmy dziś wolnym, suwerennym narodem w Europie.

Bez tak pięknej karty życia polskich kapłanów nie byłoby wielkiego, największego z kapłanów i Polaków, 
chluby naszego narodu, niekwestionowanego autorytetu moralnego o wymiarze światowym: Karola Wojtyły 
– Ojca Świętego Jana Pawła II.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Unia Europejska wkroczyła w obecny rok w stanie największego kryzysu, jakiego jeszcze nie znała. Za 

przewodnictwa Malty w Radzie Unii Europejskiej do pogłębienia kryzysu znacznie przyczyniła się wypowiedź 
Jeana-Claude’a Junckera, który na jednej sesji Parlamentu Europejskiego przedstawił 5 pomysłów na wyjście 
UE z impasu. Pierwszy, minimalistyczny projekt Junckera mówi: nie robimy nic, może sprawy same się roz-
wiążą w oparciu o obecny system działania. Drugi: dbajmy o wspólny rynek, podtrzymujmy UE jako projekt 
ekonomiczny bez współpracy politycznej. Trzeci pomysł, wskazany przez niemiecką kanclerz, to tzw. Europa 
różnych prędkości, gdzie UE decydowałaby, które państwa i w jakiej formie uczestniczą w życiu instytucji 
UE, skutkiem czego miałyby więcej lub mniej praw w podejmowaniu decyzji. Czwarty scenariusz Junckera 
jest próbą wskrzeszenia zasad traktatu lizbońskiego i zakłada zwiększenie centralizacji, choć bez jawnej idei 
budowania państwa federalistycznego: robimy mniej, ale dobrze; centralizacja tak, ale powoli. W zasadzie jest 
to tylko pomysł dla krajów strefy euro. Piąty projekt jest już wyraźnie federalny i zakłada wzmocnienie UE, 
restrykcje w egzekwowaniu decyzji Unii (np. w sprawie imigrantów) i pozostawienie poza organizacją tych, 
którzy ich nie przestrzegają, sankcje dla opornych, łącznie z wykluczaniem krajów z UE lub pozbawianiem ich 
prawa głosu. Nie ulega wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami realizacji piątego scenariusza, a konkretnie 
wyboru modelu Europy dwóch prędkości, czego dowodzi m.in. ścisłe porozumienie kanclerz Merkel z prezy-
dentem Francji Macronem. Proponuje się już niemal oficjalnie nie tylko wspólną walutę i bank centralny, ale 
również wspólne służby śledcze, wspólną armię, wspólnego ministra finansów nadzorującego budżety krajów 
członkowskich, a nawet jednego ministra spraw zagranicznych.

Sprzeciwia się ta wizja jednoczeniu się krajów Grupy Wyszehradzkiej, a więc wizji bardziej wolnościowej, 
opierającej się na wzmocnieniu roli państw i parlamentów narodowych i formule konfederacji państw.

Przypomnę, że 9 maja 1950 r. minister spraw zagranicznych Francji i przewodniczący Rady Europy Robert 
Schuman (1886–1963) zaproponował federację europejską na konkretnej bazie ekonomicznej i doprowadził do 
ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (traktat paryski, 1951). Na tej, jak można napisać, ekono-
micznej bazie 25 marca 1957 r. w Rzymie podpisano dwa dalsze traktaty, powołujące Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Potem dołączono inne traktaty, 
które ujmowały zjednoczone państwa jako Wspólnotę Europejską. 7 lutego 1992 r. w Maastricht został podpi-
sany Traktat o Unii Europejskiej, który zmienił niemal zasadniczo strukturę tego nowego tworu ze Wspólnoty 
na Unię, mającą już wyodrębnioną podmiotowość prawną, od czego zaczęło się usilne dążenie do utworzenia 
z Europy jednego państwa, z własną konstytucją zaproponowaną w 2004 r. (nie przeszła z powodu sprzeciwu 
Francji i Holandii). 3 lata później, po jej niewielkich retuszach, została podpisana w Lizbonie w roku 2007 jako 
traktat lizboński (Polska ratyfikowała traktat w roku 2009).

Od traktatu lizbońskiego UE zaczęła odchodzić od koncepcji wspólnoty państw, a coraz bardziej zaczęła 
ograniczać ich suwerenność. W rezultacie wielu eurokratów traktuje państwa członkowskie Europy Środkowej 
i Wschodniej niemal jak kolonie dla Zachodu.

Podczas przewodnictwa Malty w UE odbył się w Rzymie 25 marca szczyt UE z okazji 60. rocznicy podpisania 
traktatów rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Ze szczytem wiązano nadzieje, że wy-
tyczy kierunek, w którym będzie podążać UE po Brexicie, a także w wyniku kryzysu migracyjnego. W specjalnej 
deklaracji napisano: „Zbudowaliśmy wyjątkową Unię o wspólnych instytucjach i mocnych wartościach, wspólnotę 
pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka i praworządności, jedną z największych gospodarczych potęg” 
[…] „Unia przezwyciężyła dawne podziały”. Ale dalej czytamy: „przed Unią Europejską stoją bezprecedensowe 
wyzwania, globalne i wewnętrzne: konflikty regionalne, terroryzm, rosnąca presja migracyjna, protekcjonizm, 
nierówności społeczno-ekonomiczne”. Otóż to. W deklaracji jest mowa o „niezwykłej presji migracyjnej”, ale nie 
napisano o wycofaniu się z błędnej idei multi-kulti. Przeciwnie, odpowiedzią ma być „więcej Unii w Unii”. Jak 
głosi deklaracja, „uczynimy Unię silniejszą i odporniejszą dzięki jeszcze większej jedności i solidarności oraz 
poszanowaniu wspólnych zasad. Jedność jest i koniecznością, i naszym wspólnym wyborem”. Deklaracja rzymska 
mówi też: „Będziemy działać wspólnie – w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem – po-
dążając w tym samym kierunku”. „Nasza Unia jest niepodzielona i niepodzielna”.

Niestety, szczyt – poza wielkimi słowami deklaracji – nie wniósł nic nowego. Co więcej, można mówić, 
używając języka medycznego, o przedzawałowym kryzysie Unii. Nie chodzi wyłącznie o wymiar społeczno-
-gospodarczy, ale przede wszystkim o stan ideowo-duchowy, który deklaracja rzymska zupełnie pominęła.
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Należy przypomnieć, że wielcy twórcy Wspólnoty Europejskiej – Robert Schuman (1886–1963), Alcide de 
Gasperi (1881–1954), Konrad Adenauer (1876–1967), Charles de Gaulle (1890–1970) i liczni inni byli katolikami, 
u podstaw ich idei Europy leżała Ewangelia z jej wszystkimi duchowymi i wzniosłymi wartościami. Dlatego 
taką jedność Europy poparł zdecydowanie także papież św. Jan Paweł II jako Europę ojczyzn, narodów i kultur. 
Dlaczego obecni decydenci Unii całkowicie odrzucają wizję twórców Europy? Według obecnej propagandy 
unijnej, ma to być Europa ateistyczna, ma budować „nowego człowieka”, Europejczyka, „nową społeczność 
bezpaństwową i beznarodową” i „nową Europę”. Dowodem na to może być fakt, że Europa ateistyczna pu-
blicznie nie broni tysięcy chrześcijan mordowanych na Bliskim Wschodzie, a nawet tych prześladowanych tuż 
przy jej granicach.

Dzisiejsza UE cierpi na pustkę duchową i religijną, którą zapełnia skwapliwie świat muzułmański. Zwalcza 
się rodzinę, małżeństwo, świętość życia, a promuje się in vitro, związki homoseksualne, eksperymentowanie 
na embrionach, próbuje się mieszać geny ludzkie ze zwierzęcymi, zabija się dzieci dla przeszczepów. W pier-
wotnym tekście deklaracji rzymskiej w punkcie 3 „Europa o charakterze socjalnym” proponowano, że Unia 
ma „promować gender” – na szczęście premier Beata Szydło wymusiła inną redakcję, a mianowicie: „Unia 
promująca równość kobiet i mężczyzn”.

Do czego to wszystko doprowadzi? Zadziwia, że przywódcy Unii zapowiadają – jak czytamy w deklaracji 
rzymskiej – ekspansję takiej Unii na cały świat. Będzie to „Unia nadal rozwijająca istniejące partnerstwa, bu-
dująca nowe oraz promująca stabilność i dobrobyt w najbliższym wschodnim i południowym sąsiedztwie, ale 
także na Bliskim Wschodzie, w całej Afryce i w wymiarze globalnym”.

Oby te buńczuczne zapowiedzi nie tylko się nie spełniły, ale należy sobie życzyć, aby UE wróciła do chrze-
ścijańskich korzeni, które ją utworzyły i przez ponad tysiąc lat rozwijały.



375
47. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Honorujemy męczeństwo wsi polskiej z czasów II wojny światowej, ale nie zapominamy, że chłopi już 

w czasach potopu szwedzkiego, następnie insurekcji kościuszkowskiej czy powstania styczniowego dali dowód 
patriotyzmu, przelewając krew za ojczyznę. Oczywiście, największą ofiarę mieszkańcy polskiej wsi ponieśli 
w czasach II wojny światowej, i to właśnie chcemy upamiętnić poprzez ustanowienie święta państwowego. 
Chcemy przypomnieć tym samym, że mieszkańcy polskich wsi byli rozstrzeliwani bez wyroków, wyrzucani 
z domów, ograbiani z majątków, wywożeni do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty tylko dlatego, 
iż czuli się Polakami.

Należy podkreślić, że z narażeniem własnego życia, także życia swojej rodziny, pomagali partyzantom, 
walczyli w Batalionach Chłopskich, pomagali uciekinierom ukrywającym się przed prześladowaniami. To 
właśnie mieszkańcy wsi przyjmowali pod swój dach – za co groziła kara śmierci – Żydów. Przykładem jest 
chociażby rodzina Ulmów z podkarpackiej wsi Markowa, która poniosła męczeńską śmierć z rąk Niemców za 
ukrywanie Żydów.

Polska wieś pomagała oddziałom polskiego wojska, wspierała ludność cywilną, która miała opuścić miasta. 
Mieszkańcy wsi działali w konspiracji, walczyli o swoją ziemię. Jednym słowem, polska wieś zawsze była ostoją 
miłości ojczyzny i postaw patriotycznych.

Przykładów potwierdzających te słowa jest mnóstwo, wspomnę ponad 800 specyfikowanych, spalonych wiosek, 
miejscowości, setki tysięcy osób poddanych eksterminacji i ogrom cierpień. I tak na przykład wieś Lipniak-Majorat 
koło Długosiodła na północnowschodnim Mazowszu: 448 osób zamordowanych w ostatnim dniu okupacji niemiec-
kiej, już pod bokiem nadchodzącego następnego okupanta – Armii Czerwonej. Kolejny przykład to Aleksandrów 
w powiecie biłgorajskim – 580 zamordowanych przez Niemców mieszkańców tej wsi. W latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych na Podkarpaciu działał oddział byłego żołnierza Batalionów Chłopskich Józefa Cieśli „Topora”. 
Za pomoc dla niego było prześladowanych ponad 200 mieszkańców polskich wsi. Jeśli dodać do tego pacyfikacje 
niemieckie na Kresach Wschodnich, liczba wymordowanych polskich wsi może sięgać blisko tysiąca.

Poza tym Niemcy od początku okupacji wysiedlali ludność polskich wsi z ziem bezpośrednio włączonych 
do III Rzeszy. Stało sią tak w przypadku około 900 tysięcy gospodarstw. Z kolei z końcem 1942 r. rozpoczęło 
się masowe wysiedlanie Polaków z Zamojszczyzny. I wreszcie trzeba pamiętać o masowym wysiedlaniu czy 
wywożeniu mieszkańców polskich wsi na przymusowe roboty do Niemiec.

Pamiętając o martyrologii polskiej wsi, wnioskodawcy ustawy musieli posłużyć się jakimś symbolicznym 
kluczem, który obejmowałby wszystkie tragiczne wydarzenia. Nieprzypadkowo wybrano datę 12 lipca. Łączy 
sią ona z tragedią Michniowa, świętokrzyskiej wsi, którą Niemcy spalili razem z mieszkańcami. Dodam, że 
w pobliżu Michniowa znajduje się Wykus, leśna kwatera powstańców styczniowych i partyzantów ze zgru-
powania „Ponurego”, czyli majora Jana Piwnika, przed wojną policjanta, uczestnika kampanii wrześniowej, 
cichociemnego – skoczka spadochronowego z Anglii, a następnie dowódcy zgrupowania partyzanckiego AK 
w Górach Świętokrzyskich. To wówczas polanę na Wykusie nazywano domem partyzantów. To dlatego rozka-
zem naczelnego dowództwa przeniesiony na Nowogródczyznę major Piwnik poległ pod Jewłaszami w 1944 r. 
Konając, wyszeptał: „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”.

Należy również wspomnieć, że 1 kilometr od Wykusu znajduje się piękna polana zwana Polaną Langiewicza, 
na której w czasie powstania styczniowego stacjonował gen. Marian Langiewicz. On to 12 lutego 1863 r. stoczył 
bitwę z oddziałami carskimi na Świętym Krzyżu.

Wracając myślą do mieszkańców Michniowa, a także Gębic i Żuchowca, należy przypomnieć, że oddali 
oni daninę krwi za to, że bronili i żywili: współpracowali z polskim ruchem oporu, przede wszystkim ze 
świętokrzyskimi zgrupowaniami Armii Krajowej dowodzonymi przez wspomnianego majora Jana Piwnika.

W odwecie za ich wierność ojczyźnie 12 lipca 1943 r. niemiecka ekspedycja spaliła część miejscowości, 
zamordowała ponad 100 mieszkańców. W odwecie za to bestialstwo tej samej nocy żołnierze Jana Piwnika 
zaatakowali w rejonie Podłazia pociąg, zabijając i raniąc kilkunastu Niemców. Niestety nie powstrzymało to 
okrucieństwa Niemców, którzy kolejnego dnia wrócili do Michniowa, wymordowali wszystkich mieszkańców, 
a wieś spalili. Bestialsko zamordowano 204 osoby, w tym 54 kobiety i 48 dzieci, w tym Stefanka Dąbrowę, 
9-dniowe niemowlę wrzucone do płonącego domu.

Przypomnę, że w lipcu 2008 r. posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli w Sejmie projekt uchwa-
ły dla uczczenia 65. rocznicy pacyfikacji Michniowa jako symbolu martyrologii wsi polskiej. Projekt uzyskał 
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poparcie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale niestety, ówczesny marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski zablokował ten projekt. Dobrze, że obecnie, po 9 latach, będzie nie tylko uchwała, ale też święto 
państwowe dla uczczenia ofiar niemieckiego ludobójstwa na mieszkańcach polskiej wsi.

Warto dodać, że obecnie trwają prace nad rozbudową istniejącego w Michniowie mauzoleum, z zachowaniem 
i wpisaniem w architektoniczną kompozycję istniejącej Golgoty Michniowa.

I na zakończenie: swój dzień męczeństwa mają Żołnierze Wyklęci, ma polskie duchowieństwo, ma ludobój-
stwo mieszkańców Wołynia, gdzie w większości zginęli polscy chłopi. Teraz honorujemy w całości męczenników 
polskiej wsi, aby nie tylko uczcić ich ofiarę, ale także dowartościować kulturę wiejską, przypomnieć wszystkim 
o tym, że polska wieś miała ogromny wpływ na naszą historię, wydała wybitnych mężów, wielkich patriotów.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się sejmowej debacie na temat projektu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 

oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę mi wierzyć, wydawało mi się, że słucham 
posłów z czasów przed zaborami: niektórzy uważali wówczas, że jeśli polska armia będzie słaba, nie będzie 
zagrażała nikomu, to i Polsce nikt nie zagrozi. Cóż za obłędny pogląd, kompletnie niezgodny z rzymską mak-
symą si vis pacem, para bellum (chcesz pokoju, gotuj się do wojny).

Także dzisiaj zbroimy się nie po to, by komuś zagrażać, tylko po to, by zapewnić państwu polskiemu bez-
pieczeństwo. A temu właśnie służą zapisy obecnej ustawy: podnosimy wydatki na obronność, zwiększamy 
liczbę wojska, zwiększamy wysokość jednorazowej zaliczki do 33% wynagrodzenia wykonawcy, aby Polacy 
poczuli się bezpieczniej.

Aż prosi się, aby po tylu tragicznych doświadczeniach historycznych Polacy w sprawach obronności mówili 
jednym głosem. Mamy ministra obrony narodowej, który całe swoje doświadczenie polityczne postawił na jedną 
kartę: obronność jest dla niego najważniejszą sprawą dla Polski. Tymczasem totalna opozycja wprost nienawidzi 
Antoniego Macierewicza, wyciera się jego nazwiskiem wszystko co najgorsze, o czym świadczy powoływanie 
się na pełną fałszu książkę Tomasza Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”. Jest czymś wyjątkowo oburzają-
cym, ba, wstrętnym zarzucanie ministrowi obrony narodowej rosyjskiej agentury. Tylko ktoś nierozumny w to 
uwierzy, ale nie brakuje pożytecznych idiotów, którzy to powielają w zagranicznych piśmidłach.

Jednak, jak rozumiem, kiedy w grę wchodzą ogromne pieniądze, to budzą się upiory zazdrości. A chodzi 
faktycznie o bardzo duże pieniądze przeznaczane na wojsko, na obronność. Cóż, bezpieczeństwo musi kosztować, 
zwłaszcza że po latach rządów PO-PSL zastaliśmy polską armię zdezorganizowaną i ograniczoną liczbowo, 
armię, która wymaga modernizacji, ogromnych zakupów, zrealizowania takich programów jak „Wisła”, „Narew”, 
„Kruk”, „Orka”, „Rak”, „Krab”, zakupu nowych samolotów wielozadaniowych, helikopterów, łodzi podwod-
nych, karabinów… Chodzi także o jak najszybsze udostępnienie i zakup dla polskiej armii dwóch rodzajów 
broni: rakiet „Patriot” oraz systemu artylerii rakietowej „Homar”. Wiele tych zamówień będzie realizowanych 
w polskich zakładach, a nie, jak było dawniej, za granicą. Najsilniejsze gospodarki kupują broń wytworzoną 
przez siebie, inwestując tym samym we własny rozwój gospodarczy.

Jeśli ktoś myśli, że obecny rząd przejął dobrą armię po wyborach, to przypomnę, że całą polską armię dałoby 
się zmieścić na jednym stadionie sportowym. Co więcej, polska armia w minionych latach funkcjonowała od 
godziny 7.00 do godziny 15.00, a w pozostałych godzinach – od godziny 15.00 do godziny 7.00 rano – była 
pilnowana, ochraniana przez agencje ochrony. Z takim wyzwaniem zmaga się obecnie Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

To tylko kilka kwestii uzasadniających niniejszą ustawę o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mającą na celu poprawienie bezpieczeństwa Polski. 
Niniejsza ustawa pozwoli na zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do 200 tysięcy żołnierzy, przy założe-
niu, iż sam komponent zawodowy będzie liczył 130 tysięcy. Novum jest uzupełnienie struktury armii o nowy 
rodzaj sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, które liczyć mają 50 tysięcy żołnierzy. Ta formacja 
oprócz tego, że będzie realizowała swoje zadania społeczne w latach pokoju, wzmocni liczebnie strukturę armii 
o piechotę, uważaną za podstawę dobrej armii.

Aby te zamierzenia zrealizować, będziemy stopniowo zwiększać finansowanie Sił Zbrojnych aż do osią-
gnięcia poziomu 2,5% PKB w roku 2030. Mówimy o wydatkach rzędu 550 miliardów zł w ciągu 14 lat. Na te 
wydatki składają się nie tylko zakupy nowoczesnej broni, ale oczywiście także wydatki bieżące, czyli pieniądze 
na pensje, podwyżki, emerytury. Nasza dobrze wyszkolona i wyposażona armia ma funkcjonować w ramach 
Sojuszu Północnoatlantyckiego w myśl podjętych ustaleń na szczycie w 2014 r. w Newport, potwierdzonych 
na kolejnym szczycie w 2016 r. w Warszawie oraz w deklaracji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych.

Nikt nie zaprzeczy, że sytuacja geopolityczna w Europie, a więc i wokół Polski, staje się coraz bardziej 
napięta. Wystarczy wskazać Rosję jako kraj, który nie tylko nie pomaga rozwiązywać światowych kryzysów, 
ale sam jest agresorem, o czym świadczy najazd na Gruzję czy zajęcie Krymu. Ktoś nazwał bardzo łagodnie 
politykę Rosji nieustannym testowaniem międzynarodowego porządku prawnego. Powiedzmy otwarcie: dla 
Polski wschodnie sąsiedztwo nie jest samym testowaniem, ale złamaniem norm międzynarodowych. Inwazja 
na dwóch sąsiadów, Gruzję i Ukrainę, jest prawdziwym wypowiedzeniem wojny, nawet jeśli Rosja temu cał-
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kowicie zaprzecza. Nie trzeba być politykiem, aby dostrzec, że Rosja stara się podważyć europejską jedność 
energetyczną, że dokłada wszelkich starań, by odzyskać swoje dawne sfery wpływu. Dowodem na to były 
manewry „Zapad 2017” na Białorusi, podczas których ćwiczono symulację bombardowania celów na terenie 
Polski za pomocą broni jądrowej. Aby uniknąć obecności obserwatorów międzynarodowych, zaniżono liczbę 
żołnierzy faktycznie biorących udział w manewrach.

Oprócz polityki rosyjskiej ogromnym wyzwaniem dla pokoju światowego są działania Korei Północnej, 
która otwarcie używa groźby prób jądrowych i kontynuuje wysiłki na rzecz rozwoju swych militarnych możli-
wości w tym zakresie. Wielkim wyzwaniem dla świata, a także dla Polski, jest zjawisko terroryzmu, związane 
z działalnością tzw. Państwa Islamskiego. Z tego powodu powstał chaos nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też 
w Europie, dokąd albo uciekły miliony uchodźców, albo też świadomie skierowano tysiące bojowników ISIS. 
Stąd Polska włączyła się w globalną koalicję przeciwko terroryzmowi: polskie myśliwce F-16 są w Jordanii 
w celu przeprowadzania misji rozpoznawczych, polska fregata uczestniczyła w misji morskiej NATO na Morzu 
Egejskim, utrzymujemy kontyngent w ramach szkoleniowo-doradczej i pomocowej misji w Afganistanie, a także 
wracamy do misji szkoleniowej NATO w Iraku.

To tylko niektóre z zagrożeń i ważnych spraw, które wymagają wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa 
Polski. Choć Polska dzisiaj, dzięki obecności wojsk amerykańskich, jest o wiele bezpieczniejszym krajem niż 
dawniej, to nie możemy pozostać bezczynni, przeciwnie, musimy uczynić wszystko, aby zwiększyć swe zdol-
ności obronne poprzez budowę dobrze wyposażonej i wyszkolonej nowoczesnej armii.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych 

z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Dzięki nowelizowanej ustawie o pomocy społecznej możliwe 
będzie realne wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają 
w domu pomocy społecznej lub ubiegają się o przyjęcie do takiej placówki. Rządowa pomoc adresowana jest 
do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju.

Cel jest niezwykle szczytny. Stwierdzam, że jest to sytuacja niecierpiąca zwłoki – ci ludzie od lat powinni 
mieć taki przywilej, właściwie powinni mieć za darmo wszystko. Nie znam większej odwagi niż ryzykowanie 
życia na wojnie. Weteranów jest przecież coraz mniej, a niektórzy żyją w pożałowania godnych warunkach. 
Tak nie powinno być i dlatego należy jak najszybciej wprowadzić w życie nowelizację. Jeśli będziemy zwlekać 
jeszcze trochę, to nie będzie kogo zwalniać z tych wszystkich opłat.

Nasi bohaterowie powinni mieć zapewnioną darmową opiekę na najwyższym poziomie do ostatnich dni, 
a później uroczysty pogrzeb na koszt państwa. Wszyscy, którzy z narażeniem własnego życia walczyli, przelewali 
krew, często ponosili najwyższą cenę za wolność naszej ojczyzny. Weterani w pełni na te przywileje zasłużyli. 
Za taki trud dla Polski, który ponieśli, należy im się to jak chłopu ziemia. W ostatnich dniach swojego życia 
powinni wiedzieć, że ojczyzna docenia ich poświęcenie dla niej.

Pomoc dla osób starszych i chorych potrzebujących opieki była dotychczas wręcz żadna. Ci ludzie płacili 
podatki, a dziś są zdani na łaskę i niełaskę dzieci, które muszą przecież pracować, by utrzymać siebie i swoje 
rodziny. Bohater jest często sam w swoim mieszkaniu lub w mieszkaniu dzieci przez wiele godzin, podczas gdy 
potrzebuje całodobowej opieki. Weterani mogliby uzyskać ją w domu opieki, ale jest to dla nich zbyt kosztowne 
rozwiązanie. W szczególnie dramatycznej sytuacji finansowej są dawni żołnierze AK, którzy byli prześladowani 
po wojnie przez władze komunistyczne, wyrzucani z pracy. Często ciążyły na nich wyroki śmierci zamienia-
ne później na wieloletnie więzienie. Ich emerytury są zbyt niskie, aby mogli skorzystać z oferty domu opieki 
społecznej. Dostać się tam obecnie graniczy z cudem albo wymaga wręczenia „grubej koperty”. Najwyższa 
pora, by się tymi osobami zająć, bo jest ich z nami naprawdę coraz mniej. Tym bardziej pilnie trzeba im pomóc.

Dlatego też uważam, że to chwalebny projekt, zwłaszcza w kraju, w którym wszelkiej maści zdrajcy, mordercy, 
ubecy i osoby z nimi współpracujące dostają czy raczej dostawały do tej pory emerytury haniebnie wysokie. 
Jeśli komuś to się nie podoba, to wyłącznie potomkom oprawców. Weterani żyją na skraju nędzy, w zasadzie 
ledwo żyją, a potomkowie zdrajców mają się świetnie i jeszcze śmią w ogóle się odzywać.

Uważam, że dużym plusem proponowanego rozwiązania jest to, że przyznaje się pomoc każdemu, kto brał 
udział w walkach o wolną Polskę. Zgodnie z założeniami każdy weteran walk o niepodległość uzyska możli-
wość zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, bo 
w przeciwieństwie do wcześniejszych inicjatyw nie ogranicza się tylko do jednej grupy kombatantów. Musimy 
zatroszczyć się o wszystkich. Nie należy dzielić kombatantów w zależności od miejsca, w którym przelewali 
krew za ojczyznę.

Ponadto zaletą nowelizacji jest wprowadzenie minimum formalności. Opłata może być zniesiona z urzędu 
lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o tym należy do samorządów. Żeby móc skorzy-
stać z takiego uprawnienia, wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję 
o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

W związku z powyższym jestem oczywiście za nowelizacją tej ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj, debatując nad ustawą o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności, musimy sobie zadać fundamen-

talne pytanie. Czy ustrój demokratyczny może funkcjonować bez niezależnych organizacji pozarządowych? Bo 
czym jest właśnie omawiany projekt? Niestety, to nic innego jak nałożenie nadzoru rządowego na organizacje 
pozarządowe. To jest po prostu próba ich likwidacji. Zacznę od tego, że cała ustawa jest pełna sprzeczności. 
Trudno jest dopatrzyć się w niej jakiegokolwiek nawiązywania do diagnozy i uzasadnienia zawartych w jej 
opisie. W uzasadnieniu ustawy możemy przeczytać, że powołuje się nową instytucję z dodatkowymi 60 etatami, 
której utrzymanie będzie kosztować ok. 30 milionów zł rocznie, aby wzmocnić małe organizacje pozarządowe 
w ich rozwoju. Otóż chcę jasno podkreślić, że społeczeństwo obywatelskiej jest budowane w Polsce od 30 lat 
i najważniejszym elementem tej budowy jest zaangażowanie samych organizacji właśnie w ten proces. Jak 
sama nazwa wskazuje, budowanie odbywa się poza rządem, opiera się ono na aktywności obywatelskiej. Rząd 
ma tworzyć warunki i nie przeszkadzać, a same organizacje wskazują, w jaki sposób, czego oczekują: zleca-
nia zadań, uczestniczenia w procesie decydowania, upraszczania procedur, jawności, równości, przejrzystości 
w działaniu państwa wobec tego sektora. Niestety, ta ustawa nie spełnia żadnego z tych oczekiwań.

Szanowni Państwo, znakomita większość organizacji pozarządowych, które brały udział w naprędce przy-
gotowywanych konsultacjach społecznych, uznała stworzenie tego instytutu za zbędne, a kierowanie rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego za jakiś totalny absurd. Powstały druzgocące opinie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy np. Związku Miast Polskich. Myślę, że to doskonałe 
podsumowanie próby wprowadzenia w życie tej nieszczęsnej ustawy.

Dlatego zwracam się do senatorów z prośbą o odrzucenie ustawy. 
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początek jedna informacja, może stronnicza, ale z mojego punktu widzenia bardzo ważna. Otóż z raportu 

Ordo Iuris, podsumowującego podział funduszy norweskich przez Fundację Batorego w ostatnich 5 latach, 
wynika, że przy alokacji środków dla organizacji pozarządowych faworyzowano duże ośrodki miejskie, bar-
dzo tendencyjnie interpretowano pojęcia dyskryminacji i wykluczenia, brakowało poszanowania dla polskiego 
porządku konstytucyjnego.

Raport dotyczy co prawda dystrybucji środków w ramach tzw. funduszy norweskich, ale przecież podlegają 
one ocenie tak samo, jak wszystkie inne wydatki z funduszy publicznych, ponieważ stanowią środki uzyskiwane 
przez Polskę na zasadzie zbliżonej do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Nie jest to więc charytatyw-
na darowizna przekazywana Polsce przez bogatsze od niej kraje, ale jest to forma ekwiwalentu za konkretne 
korzyści, jakie uzyskują te państwa dzięki możliwości swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału.

Konkretnie Fundacja Batorego w ramach programu pod nazwą „Obywatele dla Demokracji” rozdysponowała 
w latach 2013–2017 ponad 130 milionów zł. Oprócz tego, że beneficjentem większości środków była Warszawa, 
która pochłonęła aż 51,6% środków przeznaczonych na program w całej Polsce, to 43% całej puli otrzymały 
organizacje o liberalnym i lewicowym profilu światopoglądowym, w większości takie grupy, jak członkowie 
i aktywiści subkultur LGBTQ, kobiety chcące dokonać aborcji, imigranci, feministki. W tym samym czasie 
organizacje chrześcijańskie uzyskały dofinansowanie w kwocie około 1,5 miliona zł i to na projekty, które nie 
miały na celu propagowania doktryny religijnej, ale np. na wsparcie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Przechodzę do meritum, czyli do ustawy o powołaniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Otóż ustawodawca chciałby bardziej sprawiedliwie rozdzielać fundusze w po-
szczególnych regionach Polski, co pozwoliłoby na wzmocnienie organizacji spoza dużych miast, którym znacznie 
trudniej uzyskać wsparcie od podmiotów prywatnych, to po pierwsze, a po drugie, powierzyć funkcję operato-
ra, ewentualnie operatorów programu podmiotom, które znając realne problemy społeczne w regionach, będą 
w stanie rozdzielać wsparcie w sposób bardziej zrównoważony niż dotychczas, bez ideologicznej stronniczości.

Ile organizacji działa w trzecim sektorze w naszym kraju, trudno powiedzieć, z pewnością jest ich wiele 
tysięcy, jednak o środki finansowe aplikuje każdego roku do 5 tysięcy organizacji. W konsultacjach na temat 
niniejszej ustawy wypowiedziały się 854 organizacje. W porównaniu z innymi krajami organizacje pozarzą-
dowe w Polsce są jednymi z najsłabszych i relatywnie najmniej licznych w Europie. Odważę się powiedzieć, że 
odgrywają marginalną rolę w naszym życiu społecznym. Powodem głównym są skąpe środki na działalność: 
1/3 organizacji dysponuje budżetem poniżej 10 tysięcy zł, kolejne 40% organizacji ma budżet w granicach 
100 tysięcy zł, tylko 5% z nich dysponuje budżetem powyżej 1 miliona.

Nie podważam ani nie zaniżam wartości działań, jakie wykonują te organizacje. Bardzo często wykonują 
ważne zadania za państwo w dziedzinie edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i nie-
pełnosprawnym. Organizacje te, by otrzymać dofinansowanie, muszą nie tylko przygotować dobre projekty, 
ale konkurować między sobą, wykazać się kreatywnością, a nawet niskimi kosztami. Tak naprawdę pieniądze 
dostaje 1/4 tych organizacji, które składają dobre projekty, 3/4 odchodzi z kwitkiem. Ale i tak za niewielkie 
pieniądze potrafią one zrobić więcej dla lokalnej społeczności niż niejedna instytucja państwowa.

Ponieważ większość tych organizacji ma problemy związane z aplikacją o środki publiczne, nie zawsze też 
układa się dobrze współpraca z samorządami, należało powołać centralną instytucję, która pomogłaby roz-
wiązywać problemy trzeciego sektora. Tą instytucją ma być Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Przyjęte w ustawie rozwiązanie dotyczące utworzenia Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego jako konstytucyjnego organu administracji rządowej, instytucji w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, powinno stworzyć nowe możliwości koordynowania prac resortów, opracowywania rządowych pro-
gramów wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma w tym zagrożenia dla dotychczasowej działalności, 
która odbywała się w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ fundusz inicjatyw będzie 
w całości przeniesiony do nowej instytucji.

Utworzenie tego instytutu, wyłączenie go z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spotkało się 
w trakcie uchwalania ustawy z ogromną krytyką opozycji. Zarzucono ustawie mnożenie administracyjnego 
chaosu, rozrost biurokracji, uznaniowe decyzje, marnowanie środków publicznych, a także próbę ideologizacji 
przy rozdziale środków. Ten ostatni zarzut oparto o zapis w preambule, a także w art. 24 ustawy, że wśród zadań 
instytutu ma być podtrzymywanie i upowszechnianie kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie 
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tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej.

Budzi zdziwienie, że to, co powinno być chlubnym atutem w działalności tych organizacji, spotkało się 
z zarzutem, że narzuca się odgórnie idee chrześcijańsko-narodowe, z pominięciem np. problemów nierówności 
społecznych i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną… Opozycja 
pytała: „Gdzie projekty wspierające tolerancję, różnorodność, otwartość? Gdzie projekty ekologiczne? Dlaczego 
nie nawiązujemy do szerokiego kanonu wartości europejskich, skupiając się głównie na tym, co jest lokalne, 
ludowe i wsobne? Czy naprawdę wzorem obywatela za kadencji Prawa i Sprawiedliwości ma być kółko różań-
cowe przy okazji śpiewające pieśni patriotyczne?”

Prawdą jest, że rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności negatywnie ocenili przedsta-
wiciele niektórych organizacji samorządowych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka czy np. Związku Miast Polskich. Jednak zważyć należy, że tak z powodu napiętej sytuacji 
w Europie, związanej z tzw. uchodźcami, pośród zamętu wartości, walki z rodziną i małżeństwem, z państwami 
narodowymi, należy bardziej odpowiedzialnie myśleć o sprawach narodu, o wspólnotach lokalnych, o soli-
darności z potrzebującymi. Powołanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego pozwoli na nadzór, koordynację i współpracę pomiędzy organami administracji publicznej 
a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Powołanie narodowego instytutu to nie tylko kwestia techniczna, dotycząca przeniesienia kompetencji mi-
nistra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do nowo tworzonej instytucji. W moim przekonaniu 
ten instytut pozwoli zracjonalizować politykę państwa wobec organizacji pozarządowych, doprowadzi do 
obudzenia większej świadomości społecznej na miarę naszych czasów, w których o przyszłości jeszcze bardziej 
zadecyduje łączność z tradycją, patriotyzm i poszanowanie dla historii.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem przekonany, że wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, iż nie ma autentycznej demokracji bez 

społeczeństwa chrakteryzującego się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji. Aktywność ta wynika ze 
świadomości obywateli oraz potrzeb wspólnoty narodowej i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne 
ojczyzny.

Oczywiście od odzyskania wolności w 1989 r. odbudowane zostały zręby polskiego społeczeństwa oby-
watelskiego. Mamy zarejestrowanych 86 tysięcy stowarzyszeń i 17 tysięcy fundacji; wielu społeczników jest 
zaangażowanych w wolontariat. Jednak to, co było sukcesem kilkanaście lat po 1989 r., dzisiaj już trudno uznać 
za wystarczające. Porównanie z krajami Europy Zachodniej pokazuje, że mniej jest w naszym kraju ludzi zaan-
gażowanych w działalność na rzecz innych, mniej jest zorganizowanych form ich działania – stowarzyszenia, 
fundacje czy grupy nieformalne. Większość organizacji jest bardzo słabych ekonomicznie, co utrudnia realizację 
zadań i rozwijanie skrzydeł innowacji społecznych. W wielu obszarach brakuje niezależnych organizacji kon-
trolujących władze na różnych szczeblach administracji. Mało jest niezależnych mediów prowadzonych przez 
takie organizacje. Generalnie jest duże uzależnienie działalności społecznej od podmiotów udzielających granty. 
Jednocześnie dziś już wiemy, iż rozwój nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego wymaga różnorodnego 
wsparcia takiej działalności przez administrację na każdym szczeblu decyzyjnym, od gminy aż po rząd.

Od początku transformacji ustrojowej trwała dyskusja wśród obywateli aktywnie działających na rzecz dobra 
wspólnego na temat tego, czy organizacjom pozarządowym potrzebna jest jednostka rządowa wspomagająca ich 
rozwój. Wiele doświadczeń pokazywało, iż brak takiej agendy w strukturach administracji rządowej powoduje 
określone problemy tego środowiska. Dlatego idea stworzenia Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
zapisana została w programie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wyborami. Ustawa o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest realizacją kolejnego punktu tego programu 
i być może dlatego budzi tyle kontrowersji w środowiskach nastawionych opozycyjnie do działań rządu. Trudno 
bowiem dopatrzyć się w ustawie realnych zagrożeń dla organizacji pozarządowych. Projekt ustawy zawiera 
wiele rozwiązań, które od dawna były oczekiwane przez znaczącą część sektora pozarządowego. Wzmacnia rolę 
tego sektora w formalnej strukturze administracji centralnej. Postulaty podniesienia roli i znaczenia aktywności 
obywatelskiej, szczególnie w strukturach organizacji pozarządowych, przewijały się również w wielu debatach 
podczas ostatniego Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Narodowy Instytut Wolności jako agencja wykonawcza ma wdrażać politykę państwa w zakresie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Jako wy-
specjalizowana agencja rządowa przejmuje odpowiedzialność za większość działań związanych z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego oraz zadania, za które do tej pory odpowiedzialny był Departament Pożytku 
Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następuje zatem pozytywne przesunięcie 
tych działań w kierunku centrum zarządzenia – będzie nadzór prezesa Rady Ministrów oraz obsługa ze strony 
kancelarii premiera Rady Ministrów. Takie ulokowanie zadań związanych z budowaniem wspólnot lokalnych 
i społeczeństwa obywatelskiego podnosi ich rangę i znaczenie we współczesnej rzeczywistości. Daje też szansę 
na stworzenie warunków do lepszej współpracy pomiędzy rozmaitymi ministerstwami, które często nie stosują 
we współpracy jednorodnych rozwiązań. Omawiany projekt stawia sobie zatem za cel stworzenie instytucji, 
której zadaniem miałoby być koordynowanie polityki różnych organów administracji publicznej w zakresie 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest to zaledwie przyczynek do stworzenia horyzontalnej 
polityki wobec organizacji pozarządowych i innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Ustawa przewiduje przesunięcie do Narodowego Instytutu Wolności większości spraw dotyczących pożyt-
ku publicznego i wolontariatu, będących dotychczas w kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, oraz nadanie mu funkcji instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję środków w tym zakresie. To 
bardzo ważne, bowiem sprawy dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przeniesione zostają z poziomu 
departamentu jednego z ministerstw na szczebel odrębnej instytucji rządowej. Co więcej, zostaje ona wyposażona 
w konkretne środki na realizację zadań dotyczących rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Warto w tym miejscu wyliczyć efekty utworzenia samodzielnej instytucji odpowiedzialnej za rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego. Przyczyni się to do: horyzontalnej koordynacji programów wspierania rozwoju trze-
ciego sektora i instytucji społeczeństwa obywatelskiego przez państwo; poprawy komunikacji poszczególnych 
środowisk aktywnych na polu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, takich jak ministerstwa, samorządy, 
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organizacje pozarządowe; stworzenia międzyresortowej pamięci instytucjonalnej kumulującej doświadczenia 
i dane znajdujące się obecnie w rozproszeniu i wyłącznie w zasobach poszczególnych ministerstw; uzyska-
nia zasobów materialnych i eksperckich umożliwiających utworzenie nowych instrumentów wsparcia, czyli 
Funduszu Grantów Instytucjonalnych i Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych oraz racjonalniejszego wykorzystania 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Ważnym argumentem za wprowadzeniem planowanych rozwiązań są wzorce z innych krajów Unii 
Europejskiej. W Wielkiej Brytanii istnieje stanowisko ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego. W sprawoz-
daniu obowiązków pomaga mu Biuro do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. W Niemczech pod nadzorem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działa Federalna Agencja do spraw Edukacji Obywatelskiej, do której 
zadań należy wsparcie dla przedsięwzięć osób prywatnych, organizacji pozarządowych i fundacji działają-
cych w obszarze edukacji obywatelskiej i politycznej. W Szwecji pod egidą ministerstwa edukacji funkcjonuje 
Agencja do spraw Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego, do której zadań należy realizacja polityki rzą-
du w zakresie polityki młodzieżowej i trzeciego sektora, w tym wolontariatu i poprawy warunków działania 
organizacji społecznych.

Narodowy Instytut Wolności będzie działał zgodnie z jasno określonym w statucie tej instytucji zakresem 
zadań i trybem pracy. Procedowana ustawa określa również precyzyjnie zakres odpowiedzialności i nadzoru 
nad tą jednostką administracji. Organami instytutu będą dyrektor i Rada Narodowego Instytutu Wolności. 
Wątpliwości opozycji budzi dobór składu rady. Jednak dzięki uwagom wyrażonym przez uczestników kon-
sultacji wprowadzono stosowne zmiany w tym względzie na etapie prac legislacyjnych w Sejmie RP. Obecnie 
rada składa się z 11 członków, z których tylko 3 powoływanych jest przez przewodniczącego komitetu, a 1 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z kolei organizacje pozarządowe mogą zgłosić do 
niniejszej rady 5 członków. Pozostałe 2 osoby reprezentują w radzie prezydenta RP i jednostki samorządu te-
rytorialnego. Trudno więc mówić o braku pluralizmu w tym organie nadzoru Narodowego Instytutu Wolności.

Ciekawym i ważnym z punktu widzenia spójności systemu współpracy jednostek samorządu terytorialnego 
z organizacjami jest możliwość powoływania pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami. 
Pełnomocnik wojewody posiadający kompetencje kontrolne może monitorować np. roczny program współ-
pracy, poczynania władz lokalnych w zakresie opracowywania i stosowania rozwiązań służących rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego i szerokiego zaangażowania mieszkańców.

Jedno jest pewne: silne państwo to nie tylko sprawne instytucje państwowe, dojrzałe samorządy, ale i silne 
społeczeństwo obywatelskie, silne swoim zorganizowaniem i zaradnością. W interesie społeczeństwa i państwa 
jest wzmocnienie sektora obywatelskiego poprzez ustawę umożliwiającą powstanie Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Problem, którym dzisiaj się zajmujemy, spowodowany jest zjawiskiem polegającym na bezzasadnym blo-
kowaniu numerów alarmowych, jak również nieuzasadnionym dzwonieniu pod numery alarmowe. Widząc 
potrzebę zmiany w tym zakresie, ustawodawca postanowił zaostrzyć sankcję karną za omawiane zachowanie.

Dyspozytorzy obsługujący poszczególne numery alarmowe niemal codziennie odbierają fałszywe zgłoszenia, 
nie wspominając o tym, że w tym samym czasie linia alarmowa jest zajęta, co uniemożliwia nawiązanie połą-
czenie telefonicznego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego osobom potrzebującym takiej pomocy. 
Blokowanie numerów alarmowych utrudnia pracę dyspozytorów, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu 
obywateli.

Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi po-
wszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników wymaga od państw 
członkowskich umożliwienia bezpłatnego, ale także sprawnego korzystania z numeru alarmowego 112.

Przez nieodpowiedzialne zachowanie części obywateli dostęp do numerów alarmowych i tym samym pomocy 
jest znacznie utrudniony, a niekiedy niemożliwy. Często pomoc, która jest potrzebna od razu, nie może zostać 
udzielona przez to, że służby zostają o zdarzeniu powiadomione z opóźnieniem. I niestety jest to spowodowane 
bezzasadnym blokowaniem numerów alarmowych.

Zaproponowana nowelizacja art. 66 k.w. wraz z jego rozszerzeniem mają przede wszystkim na celu do-
prowadzenie do zmniejszenia opisanych zjawisk, które wprowadzają instytucje i organy państwowe w błąd. 
Obowiązujące obecnie przepisy prawne w tym zakresie budzą wiele wątpliwości i są niejasne, nie przewidują 
przypadków, kiedy to numer jest blokowany przez samo wykonanie połączenia. Ich nowelizacja i zajęcie się 
tym problemem to zatem konieczność.

Przewiduje się, że dzięki rozszerzeniu przepisu art. 66. k.w. nastąpi poprawa jakości dostępności numerów 
alarmowych oraz poprawa świadomości społeczeństwa dotyczącej korzystania z numerów alarmowych.

Reasumując, powiem, że uważam, że proponowane zmiany są konieczne, jednakże trzeba sprawdzić, czy 
przyniosły zamierzone oraz oczekiwane rezultaty.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kiedy na polskim rynku w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiły się zagraniczne torby foliowe, 

plastikowe, zapanowała wręcz moda, żeby z taką kolorową torbą wybrać się na zakupy. Albo otrzymać czy 
kupić ją po zakupach. Przywoziliśmy te torby jak prawdziwe zdobycze z podróży na Zachód. To kiedyś był 
szpan. A teraz, niestety, jest problem, który urósł do gigantycznych rozmiarów.

Okazało się, że z powodu trudności z recyklingiem tych toreb należy je po prostu wycofać z użycia. 
Podobno proces ich rozkładu trwa nawet kilkaset lat, a w tym czasie zanieczyszczają środowisko, ziemię, 
wodę, trafiają do sieci kanalizacyjnej, do organizmów żywych, do organizmów morskich. Bardzo często 
torby te trafiają do pieców, są spalane, zanieczyszczając powietrze. Szacuje się, że Polacy zużywają rocznie 
do 1 miliarda takich toreb. Jest to więc poważny problem środowiskowy. Musimy z tym problemem się 
zmierzyć, coś postanowić.

Komisja Europejska w dyrektywie z 2015 r. zaleciła bardzo poważne ograniczenie zużycia tego typu toreb. 
Kilkanaście państw uchwaliło już ustawy ograniczające używanie takich toreb, głównie poprzez wprowadzenie 
opłat od toreb jednorazowych, a także poprzez kampanię reklamową na rzecz używania toreb wielokrotnego 
użytku, np. z bawełny, papieru czy innych materiałów. W efekcie w wielu państwach skutecznie ograniczono 
używanie toreb foliowych, w niektórych państwach nawet o 90%. Dla przykładu we Francji wprowadzono 
całkowity zakaz używania tego rodzaju opakowań.

Nie łudźmy się, że Polacy nagle przerzucą się na torby wielokrotnego użytku albo wzorem naszych babć 
zaczną nosić ze sobą siatki na zakupy. Już nie wrócą czasy, w których nie było plastiku. Ale wzrosła też świa-
domość społeczna co do zagrożenia plastiku dla środowiska, tego, że trudno poddawać go recyklingowi.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nad którą procedujemy, zawiera 
dwie zasadnicze części. Ta, o której najgłośniej się mówi, dotyczy tzw. opłaty recyklingowej. Powinna być 
ona dość wysoka, aby zachęcić konsumentów do tego, by używali toreb wielokrotnego użytku. Będzie to 
maksymalnie złotówka za każdą reklamówkę, ale nie będzie to jakiś nowy podatek, a jedynie sposób na to, 
aby zmniejszyć ilość toreb foliowych, które są dostępne w sklepach. Nie da się w tej chwili w inny sposób 
zrealizować prawa narzuconego przez Unię Europejską, jak tylko wprowadzając opłatę recyklingową. 
Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ona nie jest przymusowa, nie jest formą pewnej opresji, a jedynie ma 
nauczyć racjonalnego używania produktów jednorazowych. Każdy konsument ma prawo wyboru: albo 
będzie miał ze sobą własną torbę na zakupy, koszyk, który i tak wielu z nas nosi, albo będzie chciał za-
płacić za torbę jednorazowego użytku. Już w tej chwili część sklepów obarcza osobę robiącą tam zakupy 
opłatą za torebkę i jest to w tej chwili ich zyskiem.

Liczne wątpliwości opozycji budzi sposób gromadzenia tych środków, które mają trafić do budżetu 
państwa. Dlaczego nie od razu do funduszy w obszarze środowiska? Odpowiedź jest prosta: to państwo 
polskie realizuje te zadania za pośrednictwem narodowego funduszu ochrony środowiska, wojewódzkich 
funduszy, Banku Ochrony Środowiska. To jest ten polski model finansowania ochrony środowiska. To 
z budżetu państwa realizuje się szereg innych działań, w tym i takie, że 2% wartości opakowań, które 
są przez wprowadzających wprowadzane na rynek, ma być przekazywane na kampanie edukacyjne. Tak 
będzie i z tą opłatą.

Druga cześć ustawy, również ważna, dotyczy gospodarki opakowaniami, a więc ich zbiórki, odzysku 
i recyklingu. To bardzo dobry interes dla przedsiębiorców zajmujących się tą działalnością. W ustawie chodzi 
o uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, krótko mówiąc, ma to wyeliminować nieuczciwych 
przedsiębiorców, którzy nie w pełni odzyskują towary i opakowania z rynku, a raczej poprzez fałszowa-
nie dokumentacji próbują udowodnić, że takie działania prowadzą. Te elementy uszczelniające nakładają 
nieco nowych obowiązków na marszałków województw, ale w konsekwencji ułatwią im kontrolę rynku 
gospodarki odpadami, dają im konkretne uprawnienia do tego, aby sprawdzać, czy sprawozdania, które 
przedsiębiorcy składają, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, a także umożliwiają realne nałożenie kar.

Generalnie ustawa porządkuje rynek opakowań, ale dopiero w praktyce okaże się, jak ona się przyjmie. 
Z jednej strony mamy bowiem co najmniej 450 tysięcy polskich firm, głownie sieci sklepów, które będą musiały 
dokonać rozliczenia comiesięcznego opłat recyklingowych, czyli w pierwszym rzędzie zmodyfikować swoje 
systemy kasowe, a z drugiej strony są nowe zadania dla samorządu wojewódzkiego, który będzie swego rodzaju 
poborcą tych opłat na rzecz budżetu państwa.
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Każde rozwiązanie problemu jednorazowych opakowań będzie miało mocne i słabe punkty, jednak od czegoś 
należy zacząć. W większości państw Unii Europejskiej wprowadzenie podobnej ustawy przyniosło oczekiwane 
efekty, należy więc sądzić, że i w naszym kraju opłata recyklingowa zostanie przyjęta ze zrozumieniem. A tak 
na marginesie dodam, że otwiera się pole dla innowacyjności, pojawia się coś, co skłania do produkowania no-
wych materiałów, tak żeby były nowe produkty, które będą bardziej przyjazne dla konsumenta i dla środowiska.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić Pana uwagę na następującą sprawę i prosić o podjęcie działań w celu jej wyjaśnienia.
Do mojego biura zgłosiło się kilkunastu mieszkańców miasta i gminy Łęczyca z prośbą o zainteresowanie 

się przedstawioną przez nich kwestią i podjęcie działań w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy.
Zarówno ze złożonych przez zainteresowanych wyjaśnień, jak i z przedstawionych przez nich dokumen-

tów jasno wynika, iż doszło do popełnienia na ich szkodę przestępstw oszustwa, których miała dopuścić się 
mieszkanka (…), pani G. B. Wydaje się, iż organy ścigania nie zadziałały w sprawie właściwie, a obowiązujące 
przepisy prawa pozwoliły na doprowadzenie do pokrzywdzenia niewinnych obywateli. Ponownie nie sprawdziło 
się uproszczone elektroniczne postępowanie przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Sposób postępowania pani G. B. w każdym przypadku był niemalże taki sam: posługując się danymi oso-
bowymi innych mieszkańców gminy i miasta Łęczyca, w tym numerami PESEL, pani B. zawierała w formie 
elektronicznej umowy pożyczki.

Część wykorzystanych przez nią danych osobowych rzekomych wnioskodawców była nieprawidłowa. 
Nieprawidłowości dotyczyły co do zasady adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu 
komórkowego, adresu e-mail, serii i numeru dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Dodatkowo każda z umów 
opatrzonych była sfałszowanym podpisem wnioskodawcy.

Podejrzana za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej należącej do 
pożyczkodawcy dokonywała rejestracji, podczas której zobowiązana była do odznaczenia odpowiednich pól. 
Krokiem niezbędnym do zakończenia procesu rejestracji było uiszczenie opłaty 1 gr lub 1 zł na rachunek 
bankowy pożyczkodawcy (z tytułem „potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki”) wskazany 
w informacji zwrotnej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji i potwier-
dzającej fakt zarejestrowania wniosku.

Pożyczkodawca przesyłał na adres korespondencyjny podany przez rejestrującego podczas rejestracji na stro-
nie internetowej 2 egzemplarze umowy pożyczki. Jeden podpisany egzemplarz odsyłany był do pożyczkodawcy.

Na podstawie wykonanego przelewu pożyczkodawca dokonywać miał weryfikacji pożyczkobiorcy poprzez 
dane widniejące na przelewie zrealizowanym z rachunku bankowego.

Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na rachunku pożyczkodawcy i przeprowadzeniu odpowiednich 
czynności weryfikacyjnych środki we wnioskowanej wysokości były uruchamiane i wypłacane na rachunek 
bankowy, z którego nastąpiła wpłata opłaty rejestracyjnej.

Wobec braku zapłaty kolejnych rat pożyczki, po zastosowaniu procedury windykacyjnej – dobrowolnych 
wezwań do zapłaty kierowanych na niewłaściwy, fikcyjny adres zamieszkania – pożyczkodawca kierował 
sprawę do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, który wydawał nakaz zapłaty 
w postępowaniu upominawczym.

Wobec posłużenia się prawidłowym numerem PESEL, ale fikcyjnym adresem zamieszkania pozwanego rze-
komego dłużnika dochodziło do wydania tytułów wykonawczych, na podstawie których wierzyciele prowadzili 
egzekucje przeciwko rzekomym dłużnikom – pokrzywdzonym w sprawie. Osoby te na własny koszt musiały 
podejmować działania prawne w celu wstrzymania i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Co więcej, bardzo często komornikom sądowym udawało się wyegzekwować całość bądź część należności 
przed wyjaśnieniem sprawy przez pokrzywdzonych. Często osoby te z dnia na dzień pozostawały bez środków 
do życia – zajęte rachunki bankowe, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę. Z poczuciem bezpraw-
ności i pokrzywdzenia przez organy wymiaru sprawiedliwości musieli sami walczyć o ujawnienie prawdy i 
odzyskanie straconych środków finansowych.

Osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do mnie z prośbą o pomoc, nie były w stanie stwierdzić, w jaki 
sposób doszło do pozyskania przez podejrzaną ich danych osobowych, jednakże z całą stanowczością zapewniły, 
iż nigdy nie udostępniały swojego numeru PESEL ani innych danych osobowych pani G. B.

Jednym z podejmowanych kroków prawnych przez pokrzywdzonych było natychmiastowe zawiadomienie 
organów ścigania – funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oszustwa na ich szkodę.
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Pomimo iż organom ścigania udało się ustalić dane osobowe osoby podejrzanej o popełnianie zarzucanych 
czynów, do dnia obecnego nie udało się zapobiec popełnianiu przez nią kolejnych przestępstw.

Zaznaczam, iż proceder trwał od 2013 r., a podejrzana potrafiła zawrzeć na rzecz jednego pokrzywdzonego 
kilka umów pożyczek w bardzo krótkich odstępach czasu. Mimo to w 2017 r. sprawa w dalszym ciągu jest na 
etapie postępowania przygotowawczego.

Podejrzana przebywa na wolności i w dalszym ciągu krzywdzi niewinne osoby, zaś Prokuratura Rejonowa 
w Łęczycy jedynie zawiesza i podejmuje prowadzone od lat postępowania przygotowawcze. Z przedstawionych 
informacji wynika, iż wobec podejrzanej nie zastosowano żadnego środka zapobiegawczego.

W związku z tym proszę o podjęcie działań w celu wyjaśnienia:
1) czy Prokuratura Rejonowa w Łęczycy prawidłowo prowadzi postępowania przygotowawcze przeciwko 

G. B., podejrzanej o dokonanie szeregu oszustw na szkodę różnych osób fizycznych i instytucji finansowych, 
między innymi poprzez wprowadzanie w błąd różnych instytucji finansowych, posługiwanie się danymi oso-
bowymi poszkodowanych przy zawieraniu umów pożyczek, doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem instytucji finansowych i fałszowanie podpisów,

2) czy w sprawie podejmowane są działania w celu jak najszybszego zakończenia postępowania przygoto-
wawczego i złożenia w sądzie aktu oskarżenia,

3) czy w sytuacji, gdy podejrzana w dalszym ciągu popełnia kolejne przestępstwa oszustwa, z uwagi na 
stopień społecznej szkodliwości popełnianych przez nią czynów, w sprawie nie zachodzą przesłanki do zasto-
sowania środków zapobiegawczych,

4) czy Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy nie można zarzucić opieszałości w działaniu, prowadzenia postę-
powania w sposób przewlekły, zwłaszcza iż zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia kolejnych przestępstw 
składane są co najmniej od 2014 r., a postępowanie nie zostało zakończone. Co więcej pokrzywdzona dalej 
przebywa na wolności, jest sąsiadką wielu z pokrzywdzonych, którzy niemal każdego dnia zmuszeni są prze-
bywać z nią w tym samym środowisku i do dnia dzisiejszego nie zostali przez nią przeproszeni za wyrządzoną 
im krzywdę. Istotna jest też tu duża liczba pokrzywdzonych i rozmiar wyrządzonej im szkody.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
Do mojego biura zgłosiło się kilkunastu mieszkańców miasta i gminy Łęczyca z prośbą o zainteresowanie 

się przedstawioną przez nich sprawą i podjęcie działań w celu jak najszybszego jej wyjaśnienia.
Zarówno ze złożonych przez zainteresowanych wyjaśnień, jak i z przedstawionych przez nich dokumentów 

jasno wynika, iż doszło do popełnienia na ich szkodę przestępstw oszustwa, których miała dopuścić się miesz-
kanka (…), wykorzystując instrumenty przewidziane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną i ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Według posiadanych informacji sposób postępowania w każdym przypadku był niemalże taki sam. Posługując 
się danymi osobowymi innych mieszkańców gminy i miasta Łęczyca, w tym numerami PESEL, osoba nie-
uprawniona zawierała w formie elektronicznej umowy pożyczki. Część podawanych przez nią danych oso-
bowych rzekomych wnioskodawców była nieprawidłowa. Nieprawidłowości dotyczyły co do zasady adresu 
zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz serii i numeru 
dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Każda z umów opatrzona była sfałszowanym podpisem wnioskodawcy.

Nieuprawniona za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej należącej do 
pożyczkodawcy dokonywała rejestracji, podczas której zobowiązana była do odznaczenia odpowiednich pól. 
Krokiem niezbędnym do zakończenia procesu rejestracji było uiszczenie opłaty wynoszącej 1 grosz lub 1 zł na 
rachunek bankowy pożyczkodawcy (z tytułem „potwierdzam rejestrację i zgadzam się na umowę pożyczki”) 
wskazany w informacji zwrotnej przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji, 
potwierdzającej fakt zarejestrowania wniosku.

Pożyczkodawca przesyłał na adres korespondencyjny podany przez rejestrującego podczas rejestracji na stro-
nie internetowej 2 egzemplarze umowy pożyczki. Jeden podpisany egzemplarz odsyłany był do pożyczkodawcy.

Na podstawie wykonanego przelewu pożyczkodawca miał dokonywać weryfikacji danych pożyczkobiorcy 
widniejących na przelewie zrealizowanym z rachunki bankowego.

Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na rachunku pożyczkodawcy środki we wnioskowanej wysokości 
były uruchamiane i wypłacane na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata opłaty rejestracyjnej.

Z pism pożyczkodawców wynika, iż przed uruchomieniem środków finansowych mieli oni dokonywać 
odpowiednich czynności weryfikacyjnych, a nawet oceny wiarygodności pożyczkobiorcy poprzez sprawdzenie 
odpowiednich informacji, między innymi w Biurze Informacji Gospodarczej.

Wobec braku zapłaty kolejnych rat pożyczki, po zastosowaniu procedury windykacyjnej – dobrowolnych 
wezwań do zapłaty kierowanych na niewłaściwy, fikcyjny adres zamieszkania – pożyczkodawca kierował 
sprawę do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, który wydawał nakaz zapłaty 
w postępowaniu upominawczym.

Wobec posłużenia się prawidłowym numerem PESEL, ale fikcyjnym adresem zamieszkania pozwanego rze-
komego dłużnika dochodziło do wydania tytułów wykonawczych, na podstawie których wierzyciele prowadzili 
egzekucje przeciwko rzekomym dłużnikom – pokrzywdzonym w sprawie. Osoby te na własny koszt musiały 
podejmować działania prawne w celu wstrzymania i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Co więcej, bardzo często komornikom sądowym udawało się wyegzekwować całość bądź część należności 
przed wyjaśnieniem sprawy przez pokrzywdzonych. Często osoby te z dnia na dzień pozostawały bez środków 
do życia – zajęte rachunki bankowe, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę. Z poczuciem bezpraw-
ności i pokrzywdzenia przez organy wymiaru sprawiedliwości i aparat finansowy pokrzywdzeni musieli sami 
walczyć o ujawnienie prawdy i odzyskanie utraconych środków finansowych.

Zaznaczam, iż osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do mnie z prośbą o pomoc, zapewniły mnie, że nigdy 
nie udostępniały swojego numeru PESEL ani innych danych osobowych osobom nieuprawnionym.

Wśród ujawnionych mi pożyczkodawców są: Vivus Finance Sp. z o.o. w Warszawie (KRS nr 0000418977), 
Net Credit Sp. z o.o. w Warszawie, Takto Sp. z o.o. we Wrocławiu, Regita Sp. z o.o. w Warszawie, Ferratum 
Bank Limited w Warszawie, Meritum Bank ICB SA w Gdańsku, Payday Loans Sp. z o.o. SKA w Warszawie 
(KRS nr 0000485889).

Warto zwrócić uwagę, iż opisany proceder trwał od 2013 r., a osoba nieuprawniona potrafiła zawrzeć na 
rzecz jednego pokrzywdzonego kilka umów pożyczki w bardzo krótkich odstępach czasu.
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Z pewnością wielkim ułatwieniem w udzielaniu nieuprawnionej kolejnych pożyczek było to, iż zgodnie z 
umową pożyczkobiorca po uregulowaniu należności z pierwszej umowy pożyczki mógł składać kolejne wnioski 
o pożyczkę.

Zgodnie z postanowieniami umów pożyczki pożyczkobiorca przy tworzeniu profilu klienta powinien podać 
prawdziwe dane oraz wykonać przelew z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest pożyczkobiorca. 
Pożyczkodawca po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej oraz po zweryfikowaniu danych podanych podczas two-
rzenia profilu klienta na stronie internetowej miał prawo odmówić rejestracji.

Nie ulega wątpliwości, iż uregulowania prawne w opisanych sprawach zawiodły. Przy wykorzystaniu jedynie 
prawdziwego numeru PESEL oraz imienia i nazwiska doszło do udzielenia pożyczek osobie nieuprawnionej, 
posługującej się nieprawdziwym adresem zamieszkania i adresem do korespondencji, nieprawdziwym nume-
rem telefonu oraz adresem e-mail.

Proceder ten, według mojej wiedzy, dotyczy około 200 poszkodowanych osób w mieście Łęczyca, a sprawcą 
jest jedna pani. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w celu ustalenia, czy w świetle przedsta-
wionych informacji obowiązujące przepisy prawa zapewniają prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, 
a w szczególności:

1) czy wskazani pożyczkodawcy w sposób należyty korzystają z instrumentów służących do zawierania na 
odległość umów pożyczek, kredytu?

2) czy podmioty te należycie weryfikują podawane im dane pożyczkobiorców?
3) czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość/obowiązek zastosowania procedur 

wykluczających możliwość zawierania umów pożyczek na odległość, w formie elektronicznej, poza siedzibą 
pożyczkodawcy przez osoby nieuprawnione? Jeśli tak, proszę o wskazanie tych procedur.

4) jakie wymagania muszą spełnić zainteresowane podmioty, aby móc funkcjonować na rynku usług fi-
nansowych i bezpiecznie świadczyć usługi finansowe za pomocą środków porozumiewania się na odległość?

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 oraz do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o wskazanie dodatkowych środków na finansowanie wdro-

żenia reformy oświaty przez samorządy lokalne.
Wprowadzenie reformy oświaty bez wskazania źródeł finansowania zmian w systemie szkolnictwa przyczynia 

się do znacznego obciążenia sfery budżetowej samorządów. W roku 2017 samorządy mogą starać się o zwięk-
szenie części oświatowej jedynie o 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania remontów sanitariów, doposażenia 
w meble w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących 
w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielnie lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, 
a od września br. przekształconych w szkoły podstawowe.

Niestety aktualnie nie ma możliwości występowania o środki na doposażenie już istniejących szkół pod-
stawowych, które z dniem 1 września bieżącego roku stały się szkołami 8-klasowymi. Szkoły te muszą zostać 
doposażone w pomoce naukowe dla nowo powstałych klas. W myśl stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego nr 3/2017 z dnia 12 września 2017 r. sytuacja ta obliguje samorządy lokalne do dodatkowych wy-
datków na doposażenie szkół podstawowych ze środków własnych. Obecnie istnieje możliwość wnioskowania 
jedynie o środki na gimnazja. Przykładowo w województwie lubuskim w większości gmin jest więcej szkół 
podstawowych niż gimnazjów, co blokuje możliwość dostępu do środków na doposażenie szkół.

Obowiązujące przepisy prawne dotykają bezpośrednio budżetów samorządów gminnych. Wobec tego istnieje 
realna potrzeba wskazania konkretnych środków finansowych na adekwatne przygotowanie szkół podstawo-
wych, by zapewnić uczniom odpowiednie warunki do nauki.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia odpo-

wiednich regulacji, uszczelnienia przepisów prawnych, a także stworzenia dodatkowych możliwości egzekwo-
wania prawa w sprawie utylizacji niebezpiecznych odpadów składowanych na terenach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Utylizacja niebezpiecznych odpadów od lat jest sprawą, z którą borykają się samorządy, często informowane 
o nielegalnych składowiskach, za które nikt nie chce ponosić odpowiedzialności. Nawet jeśli gmina uzyska 
wsparcie ministerialne, koszty usunięcia składowisk są bardzo wysokie. Niestety prowadzone kontrole często 
wskazują na to, że tworzenie nielegalnych składowisk jest nieprzypadkowe. Jednocześnie problemem jest często 
brak jednoznacznego wskazania organu lub instytucji, której zadaniem miałoby być usunięcie odpadów. Odpady 
są nieoznaczone, często należy przeprowadzić dodatkowe kosztowne badania. Przepisy dotyczące utylizacji są 
„rozrzucone” po wielu różnych aktach prawnych. Procedury są przez to rozciągnięte w czasie i nieskuteczne. 
Problem ten dotyka w sposób bezpośredni także mieszkańców miejsc, gdzie składowane są niebezpieczne odpady.

Wobec powyższego zasadne jest uszczelnienie przepisów dotyczących drogi przekazywania i utylizacji 
odpadów tak, aby móc pociągnąć do odpowiedzialności dany podmiot. Jednocześnie zasadne jest stworzenie 
centralnej bazy danych podmiotów, które dopuściły się procederu nielegalnego składowania niebezpiecznych 
odpadów. Kolejnym rozwiązaniem jest także podwyższenie kar za ww. wykroczenia.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Florka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyskałem informację, na podstawie przekazów medialnych, iż spółka Skarbu Państwa PKP SA ogłosiła 

przetarg na ochronę dworca kolejowego w Poznaniu. W wyniku przetargu został wyłoniony podmiot, który 
zatrudnił osoby do ochrony bez uprawnień, tj. osoby niebędące kwalifikowanymi pracownikami ochrony fi-
zycznej. Zatrudnione do ochrony dworca w Poznaniu osoby posiadają jedynie uprawnienia do ochrony mienia, 
tym samym nie posiadają przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, 
samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony 
osób i mienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dworca i moż-
liwych zagrożeń m.in. terrorystycznych. Mając na uwadze powyższe kwestie, proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania.

1. Czy dworzec kolejowy w Poznaniu jest chroniony przez osoby będące kwalifikowanymi pracownikami 
ochrony fizycznej?

2. Czy PKP SA jest zobligowana do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dworców kolejowych w kraju 
poprzez zawarcie umów na ochronę osób i mienia? Czy taki obowiązek dotyczy wszystkich dworców na te-
renie kraju i z jakich przepisów ów obowiązek wynika? Czy przedmiotowe umowy mogą wykonywać osoby 
niebędące kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej?

3. Czy właściciele portów lotniczych i dworców autobusowych na terenie kraju są zobligowani do zapew-
nienia bezpieczeństwa na terenie portów i dworców poprzez zawarcie umów na ochronę osób i mienia? Czy 
przedmiotowe umowy mogą wykonywać osoby niebędące kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej?

Z poważeniem 
Piotr Florek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Do mojego biura senatorskiego zwracają się właściciele wynajmowanych mieszkań, w większości pra-
wowici nabywcy odzyskanych kamienic, w których są zasiedleni lokatorzy komunalni na podstawie tzw. 
dekretu Bieruta. Właściciele ci często odzyskali tylko część swej nieruchomości i po skomunalizowaniu stali 
się wtórnymi właścicielami, tworząc na mocy ustawy wspólnotę mieszkaniową. Ustawa obliguje pierwotnego 
właściciela do wpłacania na konto wspólnoty opłat. W konsekwencji jest w rozliczeniu obciążany zaległościa-
mi obecnych lokatorów, którzy wnoszą opłaty za C.O., wodę itp. z opóźnieniem. Jak twierdzą moi rozmówcy, 
rodzi to problem rozliczania podatku od przychodów na zasadach ogólnych, kiedy przekroczą one pułap 100 
tysięcy zł. Ten próg zdaniem właścicieli wynajmowanych kamienic może doprowadzić do kolejnej serii sprze-
daży odzyskanych kamienic ze względu na niemożność utrzymania swojej nieruchomości. A ten proces może 
z kolei doprowadzić do usunięcia obecnych lokatorów z nadania administracyjnego przez nowych nabywców, 
traktujących nieruchomość czysto komercyjnie.

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwe zwolnienie prawowitych właścicieli wynajmowanych 
kamienic z limitu ograniczającego prawo do opodatkowania zryczałtowanego.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Moi rozmówcy wskazują na nierówność świadczeń ‒ świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1406 zł przysługuje 
opiekunom dzieci niepełnosprawnych, którzy nie podjęli zatrudnienia lub z niego zrezygnowali, zaś opiekunom 
dorosłych osób niepełnosprawnych będącym w takiej samej sytuacji przysługuje kwota 520 zł.

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując tę kwestię, uznał to rozwiązanie za niekonstytucyjne. 
W związku z tym proszę o informację, czy jest rozpatrywane wprowadzenie wyrównania kwot świadczeń 

w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych do poziomu świadczeń dla opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz do dyrektora gene-
ralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witolda Strobela

Jest faktem powszechnie znanym, że złożone wydarzenia wojny i okresu powojennego doprowadziły do 
odebrania rodzinie Raczyńskich pałacu i parku oraz majątku ziemskiego w Rogalinie w ubolewania godnych 
okolicznościach. Obiekty te pozostawały niepodzielnie w rękach kilku pokoleń rodziny Raczyńskich, co umoż-
liwiło realizację szeregu przedsięwzięć korzystnych dla dobra publicznego. Poza powołaniem do życia Biblioteki 
Raczyńskich wymienić tutaj należy stworzenie ogólnodostępnej kolekcji dzieł sztuki oraz zachowanie krajobrazu 
przyrodniczego i historycznego okolic Rogalina. Wolą wybitnego męża stanu, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Edwarda hr. Raczyńskiego, było powołanie do życia fundacji (Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum 
Narodowym w Poznaniu) w celu zatroszczenia się o zachowanie zbiorów dzieł sztuki oraz pałacu i parku w 
Rogalinie i krajobrazu historycznego tamtejszych okolic, jak również w celu zapobieżenia rozproszeniu gruntów 
i ich nadmiernej urbanizacji. Fundacja jest jedynym wspólnikiem spółki Majątek Rogalin Sp. z o.o. Powierzone 
spółce Majątek Rogalin zadania polegają m.in. na utrzymaniu tradycyjnego, wiejskiego i rolniczego charakteru 
Rogalina, opiece nad zabytkowymi krajobrazem i zabudowaniami folwarcznymi oraz przyrodą.

W związku z tym proszę o informację, czy planowane jest przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej kom-
pleksu rolnego w Rogalinie, zawartej przez d. Agencję Nieruchomości Rolnych ze spółką Poznańska Hodowla 
Roślin Sp.  z o.o. oraz umowy poddzierżawy zawartej przez tę spółkę ze spółką Majątek Rogalin Sp. z o.o., a 
także kiedy planowane jest rozstrzygniecie tych kwestii. 

Proszę też o informację, na jakim etapie jest sprawa wniosku Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum 
Narodowym w Poznaniu o dokonanie darowizny nieruchomości wchodzących w skład dawnego majątku 
ziemskiego w Rogalinie i kiedy planowane jest rozstrzygnięcie tego wniosku.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

W dniu 23 września 2017 r. o godzinie 7.30 ukraińskie służby graniczne odmówiły zgody na wjazd na 
terytorium Ukrainy na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
prof. dr. hab. C. P.

Prof. C. P. przebywał na leczeniu sanatoryjnym w Iwoniczu-Zdroju i w sobotę 23 września 2017 r. wraz z 
małżonką chciał się udać na zorganizowaną przez biuro turystyczne jednodniową wycieczkę do Lwowa. Na 
granicy po zabraniu paszportów przez ukraińską służbę graniczną i dłuższym oczekiwaniu okazało się, że prof. 
P. ma zakaz wjazdu na terytorium państwa ukraińskiego do 11 maja 2020 r. Taką decyzję przekazał prof. P. 
ukraiński funkcjonariusz, starszy chorąży S. M. M., pokazując w telefonie komórkowym esemesa z decyzją o 
zakazie wjazdu na terytorium Ukrainy. Funkcjonariusz wręczył prof. P. decyzję na piśmie, z której wynika, że 
w bazie danych państwowej, przygranicznej służby Ukrainy znajduje się zapis zabraniający mu wjazdu na tery-
torium Ukrainy. Do paszportu została wbita pieczątka z adnotacją o zakazie wjazdu. Funkcjonariusz ukraiński 
nie był w stanie podać przyczyn odmowy wjazdu na terytorium Ukrainy. Prof. P. powrócił na terytorium Polski.

Profesor tytularny C. P. pracuje na etacie profesora zwyczajnego na (…). Od 1974 r. zajmuje się stosunkami 
polsko-ukraińskimi, historią Ukrainy, wieloaspektowo polityką ukraińską. Poruszając m.in. trudną problematykę 
zbrodni na Wołyniu, wykazuje się naukowym obiektywizmem. Należy do grona najwybitniejszych polskich 
autorytetów naukowych w zakresie problematyki ukraińskiej. Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji 
Ukrainistów Kijów-Harvard i Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akadami Umiejętności w Krakowie. 
Badania naukowe traktuje jako służbę dla Państwa i Narodu Polskiego.

Sprawa prof. P. to kolejny przykład złego traktowania w ostatnim czasie polskiego obywatela przez pań-
stwo ukraińskie, „strategicznego partnera” Rzeczypospolitej Polskiej. Bulwersuje ona środowisko naukowe i 
budzi zrozumiałe obawy naukowców polskich wyjeżdżających na badania do Lwowa i innych miejscowości 
Ukrainy. Należy dodać, że na terytorium Polski bez żadnego problemu wjeżdżają ukraińscy naukowcy – wielu 
z nich znajduje pracę na polskich uczelniach – którzy nie zawsze rzetelnie i obiektywnie w swoich publikacjach 
prezentują obraz stosunków polsko-ukraińskich. Nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, nie są poddawani 
żadnym szykanom ze strony polskiej.

Wnoszę o zbadanie sprawy i doprowadzenie do cofnięcia zakazu wjazdu dla prof. C. P.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbami o legislacyjną interwencję kierowanymi przez mieszkańców gminy Chybie (woj. 

śląskie, powiat cieszyński), wynikającymi ze skali uciążliwości i niedogodności wywoływanych przez nieustan-
ny, przekraczający normy i uniemożliwiający normalne funkcjonowanie hałas związany z trąbieniem przez 
przejeżdżające przez ww. gminę pociągi, zwracam się do Pana Ministra z następującą prośbą. 

Proszę o wyjaśnienie, czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje podjąć w najbliższym czasie 
jakiekolwiek działania zmierzające do rozwiązania problemu związanego z zaistniałymi niedogodnościami.

Zgodnie z informacjami, jakie otrzymałem od mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Objazdowej 
w Chybiu, skala trąbienia przejeżdżających pociągów uniemożliwia normalne funkcjonowanie ich rodzin. Są 
oni regularnie budzeni ze snu, co powoduje permanentne rozdrażnienie i nerwowość. W miejscu, gdzie miesz-
kają, na odcinku niespełna 1,5 km, znajdują się 3 przejazdy kolejowe, a pociągi trąbią przed każdym z nich. 
Mieszkańcy gminy stoją na stanowisku, iż oznakowanie obligujące maszynistów do wydawania określonych 
sygnałów dźwiękowych nie jest dostosowane do realiów miejsca, w którym mieszkają, gdzie widoczność jest 
bardzo dobra, a przejazdy są zabezpieczone sygnalizacją świetlną, rogatkami oraz znakiem stop. Jednocześnie 
pragnę zastrzec, iż w ocenie mieszkańców gminy Chybie ewentualna budowa ekranów tłumiących wzdłuż linii 
kolejowej nie jest rozwiązaniem godnym wdrożenia. Doświadczenia innych miejscowości, w których ekrany 
zostały ustawione, pokazują bowiem, iż jedynie zaburzyły one estetykę, nie przyczyniając się do obniżenia 
poziomu hałasu.

Proszę zatem o informację, czy do ministerstwa docierają z innych miejsc uwagi mieszkańców naszego 
kraju dotyczące uciążliwości, jakie powoduje wydawanie sygnałów dźwiękowych przez przejeżdżające pociągi. 

Proszę także o informację, czy planowane jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do modyfi-
kacji zapisów powszechnie obowiązującego prawa dotykających wspomnianej problematyki, tak by natężenie 
trąbienia było np. uzależnione od poziomu zagrożenia wypadkiem itd.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić uwagę na problem części rodziców starających się o uzyskanie świadczenia rodzicielskiego 

na podstawie art. 17c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2016 r. poz. 1518 
ze zmianami). Ust. 1 przywołanego artykułu mówi, że świadczenie rodzicielskie przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, a w ust. 2 wymienione są enumeratywnie przypadki, w których świadczenie to faktycznie może zostać 
wydane ojcu. Stosowana przez urzędy praktyka pokazuje, że pierwszeństwo przy otrzymywaniu świadczenia 
ma matka.

Z informacji uzyskanych przeze mnie od wójtów i burmistrzów gmin wydających decyzje o przyznaniu 
świadczeń rodzicielskich wynika, że obecnie sformułowane przepisy uniemożliwiają otrzymanie świadczenia, 
gdy matka jest obcokrajowcem (kraj pochodzenia spoza Unii Europejskiej), nie posiada obywatelstwa polskiego, 
a jedynie posługuje się wizą wydaną na czas określony.

Zapisy art. 1 ust 2. ww. ustawy jednoznacznie precyzują, w jakich przypadkach świadczenia rodzinne przy-
sługują cudzoziemcom. Od osób pochodzących spoza krajów, co do których stosuje się przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, wymagane jest posiadanie karty pobytu z właściwymi adnotacjami, tj. 
„dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na 
terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przy-
jętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 
podstawie wizy. Obowiązujące prawo wydaje się dyskryminować matki cudzoziemki pochodzące głównie z 
Ukrainy, Białorusi i Rosji, pragnące w sposób godny wychowywać dziecko w Polsce. Często posiadają one 
korzenie w Polsce i chętnie zakładają tutaj rodziny.

Proszę o informację, czy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są prowadzone lub będą 
prowadzone prace mające na celu zmianę zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w taki sposób, aby w 
przypadku, gdy ojciec posiada obywatelstwo polskie i wraz z matką przebywa na terytorium Polski, matka 
mogła świadczenie rodzicielskie uzyskać. 

Proszę o rozważenie, czy przy składaniu we właściwym urzędzie wniosku o wymienione świadczenie 
oświadczenie matki o przebywaniu w Polsce na stałe nie byłoby dokumentem wystarczającym do rozpatrzenia 
tego wniosku.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W nocy z 11 na 12 sierpnia br. w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Polską, dotkliwie ucierpiały gospo-

darstwa domowe i lasy, a szczególnie Bory Tucholskie.
Poszkodowanym obiecywano wieloraką pomoc. W praktyce takiego wsparcia nie udzielono, a nawet nie 

podano informacji, do kogo o taką pomoc należy się zwracać. Przedstawię to na przykładzie jednego z go-
spodarstw, znajdującego się w gminie Czersk, 7 km od Rytla i 5 km od jeziora Śpierewnik (miejsce tragedii 
w obozie harcerskim, które błędnie lokalizowano w miejscowości Suszek). We wspomnianym gospodarstwie 
znajduje się zabytkowy dworek i park. Wydawałoby się, że organy samorządowe i rządowe zechcą udzielić szybko 
pomocy, by zminimalizować straty. Tymczasem, pomimo pisemnych apeli do starosty, wojewody, marszałka 
województwa, lokalnych samorządów oraz konserwatora zabytków, nie uzyskano nawet wiadomości zwrotnej.

Panie Ministrze, do kogo należy zwrócić się o pomoc w opisywanej sprawie?
Z przekazów medialnych dowiadujemy się o milionach złotych przeznaczonych na pomoc z dotacji rządowych 

i milionach złotych uzbieranych w zbiórkach publicznych. Oglądaliśmy w telewizji piły spalinowe przekazane 
na pomoc poszkodowanym. Brakuje jednak informacji, gdzie należy się zwrócić z prośbą o ich wypożyczenie.

Brakuje jednego koordynatora, do którego poszkodowani mogliby zwracać się o wsparcie. Kryteria pomocy 
i osoby, do których pomoc trafia, nie są uczciwie określone.

Trudno sobie wyobrazić, aby mieszkańcy sami, bez pomocy z zewnątrz, uporali się z usuwaniem z posesji 
powalonych drzew o obwodzie np. 6 m. Straż pożarna pomaga jedynie w przypadkach zagrożenia życia.

Uważam, że należy powołać wojewódzkiego koordynatora do spraw usuwania skutków nawałnicy. W prze-
ciwnym wypadku ze skutkami kataklizmu mieszkańcy nie poradzą sobie przez wiele lat.

Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska ministerstwa w tej sprawie.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rośnie liczba sporów dotyczących ulgi mieszkaniowej. Skarbówka odmawia zwolnienia z podatku tym, 

którzy kupują nowe mieszkanie na podstawie umowy deweloperskiej i muszą poczekać na ostateczne przenie-
sienie własności. Takich spraw jest coraz więcej. Sprzyja temu boom na rynku mieszkaniowym.

Problem dotyczy wielu osób. Okres pomiędzy zawarciem umowy deweloperskiej a ostatecznym przeniesie-
niem własności mieszkania często przekracza 2 lata. Oznacza to, że osoby, które inwestują w korzystnie dla nich 
położony nowy lokal, mogą stracić prawo do ulgi mieszkaniowej. Poza tym termin przekazania nieruchomości 
może się przedłużyć. Wynika to z procesu budowlanego, na co nabywcy nie mają wpływu. W tej sytuacji warto 
rozważyć zmianę przepisów ustawy o PIT i wydłużyć okres pozwalający na dokonanie inwestycji – z 2 lat do 
np. 3 lat. Czy ministerstwo planuje zmiany ww. przepisów?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Gorzów Wielkopolski jest jedynym miastem wojewódzkim bez dostępu do zelektryfikowanej linii kolejowej. 

Obecnie nie ma możliwości dojazdu z Gorzowa do żadnego większego miasta w Polsce (w tym oczywiście do 
Warszawy) bez przełączania wagonów do innego składu z elektrowozem w Krzyżu. Brak elektryfikacji linii 
kolejowej sprawia, że zasadne próby organizowania połączeń dalekobieżnych na tej linii kolejowej są po kilku 
miesiącach zamykane ze względów technicznych, jak to miało miejsce w przypadku pociągu nocnego EN 
„Stanisław Moniuszko” z Berlina przez Gorzów do Gdańska i Kaliningradu oraz Warszawy i Krakowa. Po 
stronie niemieckiej rozważana jest elektryfikacja na odcinku Berlin-Lichtenberg – Kustrin-Kietz. Jej realizację 
Niemcy po części uzależniają od elektryfikacji polskiego odcinka Kostrzyn nad Odrą – Krzyż (dziś z Berlina 
do Kostrzyna jest kilkanaście połączeń, ale do Gorzowa – tylko jedno).

Elektryfikacja jest niezbędna nie tylko do zwiększenia liczby przewozów pasażerskich, ale przede wszystkim, 
co bardzo ważne, do rozwoju gospodarczego przewozów towarowych. Wiele firm zlokalizowanych w pobliżu 
tej linii chętnie będzie korzystać z transportu kolejowego, co potwierdza wstępne rozeznanie wśród firm działa-
jących w pobliskich podstrefach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firm członkowskich 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców. 

Inwestycję w oczywisty sposób uzasadniają także względy ekologiczne.
W związku z powyższym proszę o informację w przedstawionej tu sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki



404
47. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Spółdzielcze Związki Rewizyjne oraz Business Center Club informują, że nowelizacja ustawy o spółdziel-

niach mieszkaniowych zawiera szereg błędnych przepisów prawnych, trudnych do stosowania. Nowela przewi-
duje na przykład, że członkostwo w spółdzielni gwarantuje prawo. Nie trzeba składać deklaracji ani wpłacać 
udziałów i wpisowego, z których powstaje obowiązkowy fundusz udziałowy. Nowela nie wyłączyła wprost 
tego obowiązku. Pojawią się więc spory na tym tle.

W związku z tym proszę o informację w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Obserwowany od kilku lat exodus lekarzy z lecznictwa szpitalnego pogłębiła ustawa o sieci szpitali. Cześć 

medyków specjalizacji podstawowych (interna, chirurgia ogólna, pediatria) rozpoczęła specjalizacje szcze-
gółowe w obawie o to, że ich szpital nie trafi do sieci ze względu na brak oddziałów specjalistycznych, a oni 
stracą miejsce pracy.

Szpitale, szczególnie powiatowe, pustoszeją także dlatego, że lekarze wolą pracować w większych ośrodkach. 
Łatwiej im tam pozyskać pacjentów do prywatnych gabinetów. Szpitale często nie są w stanie przyciągnąć 
specjalistów mimo dużo wyższych płac i lepszych warunków pracy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź, w jaki sposób ministerstwo planuje zmienić opisaną sytuację.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Mimo apeli pacjentów i lekarzy leki dla osób po przeszczepach we wrześniu znów zdrożeją. Opakowanie 

tabletek ma kosztować blisko 2,5 tysiąca zł.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że odpłatność za leki się zwiększyła, bo zmieniła się cena leku, który był 

podstawą limitu finansowania. Resort twierdzi, że pacjenci mogą zastąpić drożejące leki tańszymi odpowied-
nikami generycznymi.

Chociaż generyk to teoretycznie ta sama substancja co lek oryginalny, to jednak wystarczy drobna różnica 
w samej produkcji tabletki, jej powleczeniu czy przygotowaniu, by chory tolerował ją źle – twierdzą eksperci i 
stwierdzają, że powinno się stworzyć legislacyjną furtkę umożliwiającą zmniejszenie odpłatności i zapewnienie 
tańszego leku.

Ekspertów niepokoi także kolejna podwyżka cen zawiesiny Valcyte, stosowanej u najmłodszych. Nie zgadzają 
się z wcześniejszym stanowiskiem resortu zdrowia, że rodzice mogą ją zastąpić tabletkami.

W związku z tym proszę o informację, co w tej sprawie zamierza zrobić ministerstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
14 czerwca 2017 r. prezes NFZ wydał zarządzenie nr 42/2017/DGL, zmieniające zarządzenie w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne 
(lekowe) (dalej: zarządzenie). Wprowadzono w nim rozwiązanie, iż nabycie leków niezbędnych do realizacji 
określonych w zarządzeniu programów lekowych, z wyłączeniem pewnej grupy pacjentów, odbywa się po 
przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: przetarg centralny). 
W tym celu świadczeniodawcy realizujący programy lekowe (dalej: szpitale) zobowiązani są do udzielania 
upoważnienia do przeprowadzenia przetargu centralnego podmiotom wskazanym w zarządzeniu (dalej: upo-
ważnienie). W przypadku programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C 
terapią bezinterferonową” szpital realizujący ten program zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia temu 
szpitalowi, który w roku poprzedzającym rok ogłoszenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego zre-
alizował świadczenia o najwyższej wartości w zakresie leków stosowanych w ramach tego programu lekowego.

30 czerwca br. prezes NFZ wydał komunikat, w którym jako szpital uprawniony do przeprowadzenia przetar-
gu centralnego na zakup leków na potrzeby realizacji wspomnianego programu lekowego wskazał Wojewódzki 
Szpital Zakaźny w Warszawie. Z kolei w piśmie z 7 lipca br. wystąpił do szpitali o udzielenie do 14 lipca temu 
właśnie szpitalowi upoważnień przewidzianych zarządzeniem.

W efekcie działań podjętych przez prezesa NFZ w ciągu miesiąca dokonał się przewrót w logice prowadzenia 
postępowań przetargowych przez szpitale, który pozostaje w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Do podstawowych reguł prawa zamówień publicznych (dalej: PZP) należy nie tylko zapewnienie racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych oraz konkurencyjnego procesu wyboru dostawców, ale także zagwaranto-
wanie zamawiającym prawa do wyboru produktów lub usług odpowiadających ich realnemu zapotrzebowaniu.

Szpitale zamawiające leki musza konstruować przedmiot zamówienia w taki sposób, by w jak najlepszym 
zakresie zabezpieczać interes pacjentów, którym świadczą usługi opieki zdrowotnej. Spośród wielu wyroków 
Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzających tę tezę można przywołać ten z 5 marca 2012 r. (KIO 341/12), 
w którym wskazano wprost: „Potrzeby zamawiającego sprowadzają się więc do konieczności zakupu leków 
optymalnych dla prowadzonego procesu leczenia, czyli właściwie zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia pacjentów”.

Konkretne szpitale leczą konkretnych pacjentów, którzy ze względów medycznych potrzebują konkretnych 
leków. Dlatego organizowane są przez poszczególne szpitale indywidualne i niezależne przetargi w celu zakupu 
leków odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu pacjentów. Fakt, iż szpitale wykonują usługi w ramach 
programów lekowych, na których realizację podpisują umowy z NFZ, nie modyfikuje w żaden sposób opisanej 
reguły wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w Polsce. 
Każdy lek refundowany jest świadczeniem gwarantowanym do limitu refundacji. NFZ zwraca szpitalom z 
tytułu zakupu leków maksymalnie kwotę równowartości leku wyznaczającego limit w grupie refundacyjnej, 
do której należy ten kupowany lek, jednak NFZ nie posiada kompetencji do pozbawiania szpitali prawa do 
wyboru leków ich zdaniem optymalnych dla leczonych przez nich pacjentów.

PZP pozwala na odstąpienie od reguły organizowania indywidualnych przetargów m.in. w art. 16 ust. 1, w 
którym wskazuje, iż zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyzna-
czając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 
w ich imieniu i na ich rzecz. Kluczowym warunkiem niezbędnym dla zastosowania tego przepisu jest zatem 
dobrowolność decyzji zamawiających co do przeprowadzenia wspólnego zamówienia. Co ważne, zamawiający 
przeprowadzający wspólne zamówienie nie godzą się w ten sposób na zakupienie na ich rzecz jakichkolwiek 
produktów, ale chcą produktów przez nich wskazanych.

Zarządzenie prezesa NFZ odwołuje się do art. 16 ust. 1 PZP, jednakże jest sprzeczne z treścią tego przepisu. 
Zastosowano karkołomną konstrukcję „zmuszenia szpitali do wyrażenia dobrowolnej zgody” na przeprowadzenie 
wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie można bowiem mówić o dobrowolnej zgodzie 
szpitali na udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia centralnego przetargu, jeżeli obowiązek udzielenia tej 
zgody został szpitalom narzucony w zarządzeniu prezesa NFZ. Taka konstrukcja jest sprzeczna z przepisami 
zarówno PZP, jak i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



408
47. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Zarządzenie zostało wydane m.in. na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, który stanowi, iż 
prezes NFZ określa „szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne”. Umowy są za-
wierane między NFZ a szpitalami, więc w świetle tego przepisu te szczególne warunki umów określane przez 
prezesa NFZ mogą określać jedynie dwustronną relację między tymi podmiotami, a nie relację szpitali z osobami 
trzecimi, np. z dostawcami leków. Prezes NFZ ma zatem prawo określić szczegółowe warunki wykonywania 
usług przez szpitale, np. godziny otwarcia placówki i odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usług. Nie 
może zaś rozszerzać swojego uprawnienia wynikającego ze wspomnianego przepisu na obszary, które powinny 
pozostawać wyłącznie w gestii szpitali. O słuszności takiej interpretacji świadczy nie tylko sens przepisu, ale 
także relacja do przepisów PZP. Gdyby zgodzić się z interpretacją prezesa NFZ, należałoby błędnie uznać, iż 
ma on prawo na drodze zarządzeń, niemających przecież statusu wiążącego prawa, wprowadzać rozwiązania 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP.

Negatywne dla pacjentów konsekwencje niesie też sama filozofia zarządzania, nakładająca na szpitale obo-
wiązek leczenia pacjentów lekiem zakupionym w ramach przetargu centralnego. Jedynie na zasadzie wyjątku 
od tej reguły zarządzenie dopuszcza możliwość zastosowania u pacjentów, ze względów medycznych, leku 
zawierającego inną substancję czynną niż lek zakupiony w przetargu centralnym. Szpitale mają prawo zakupu 
tego innego leku jedynie w ilości koniecznej do leczenia maksymalnie 20% pacjentów w okresie objętym po-
stępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiązanie to wprowadza więc dyskryminację pacjentów pod kątem dostępu do leków. Prezes NFZ 
przyznaje jednoznacznie w zarządzeniu, że z uwagi na względy medyczne niektórzy pacjenci nie będą mogli 
przyjmować leku zakupionego w ramach przetargu centralnego. W chwili wydania zarządzenia nie można było 
przewidzieć, ilu takich pacjentów zostanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji poszczególnych przetargów 
centralnych. Nie zważając jednak na tę niewiadomą, prezes NFZ odgórnie dopuścił zakup innego leku mak-
symalnie tylko dla 20% pacjentów. Zatem wszyscy pozostali, nawet jeżeli także w ich przypadkach względy 
medyczne nie uzasadnią stosowania u nich leku kupionego centralnie, będą i tak zdani tylko na ten lek, bo 
szpitale zostały zobowiązane do jego używania.

Z punktu widzenia interesu pacjentów pomysł jest tak kontrowersyjny, że rodzi wiele pytań o jego uzasad-
nienie i sposób praktycznej implementacji. W szczególności dlaczego nie wzięto pod uwagę faktu, iż pozbawia 
on pacjentów prawa do wyboru leków refundowanych gwarantowanych w programach lekowych? Nie można 
bowiem zgodzić się ze stanowiskiem opublikowanym na stronie internetowej szpitala zakaźnego, iż NFZ nie 
ingeruje zarządzeniem w treści programu lekowego, zakres świadczenia bowiem dopuszcza na równoważnym 
poziomie możliwość prowadzenia terapii pacjentów 4 lekami. Te 4 leki mają różne substancje czynne, nie są 
substytutami, mają inne zasady stosowania (długość terapii, bezpieczeństwo itp.), co potwierdza zresztą też 
fakt, iż są umieszczone w ramach różnych grup limitowych. Stąd dla lekarzy i pacjentów nie musi być obojętne, 
który z tych 4 leków zostanie zakupiony.

W związku z tym proszę o informację, co ministerstwo zamierza w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele aplikantów komorniczych, asesorów komorniczych 
i pracowników biurowych kancelarii komorniczych przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu celem przedstawie-
nia swojego stanowiska w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w ustawie o 
komornikach sądowych i egzekucji.

Swoje negatywne stanowisko co do zaproponowanych zmian uzasadniają w następujący sposób.
W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych 

oraz ustawy o kosztach komorniczych. Zaproponowane w wymienionych projektach zmiany wbrew zapewnie-
niom Ministerstwa Sprawiedliwości nie doprowadzą do zwiększenia liczby komorników, poprawy ich pracy 
czy też zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa. Istnieje obawa, że może dojść do licznych zwolnień 
pracowników kancelarii komorniczych. Osoby, które wykonują zawód komornika oraz pracują w kancelariach 
komorniczych, uważają, że ustawy zwiększają ochronę dłużników, ale nie tych, których doświadczyło życie, 
lecz tych, którzy z premedytacją zaciągnęli swoje zobowiązania bez zamiaru ich spłaty. Istnieje uzasadniona 
obawa, że przyznanie dłużnikom większych uprawnień spowoduje, że łatwiej będą oni unikać egzekucji długów.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do odbycia aplikacji komorniczej, wnioskodawcy mieli świadomość, że 
jest to zawód trudny, niewdzięczny, stresujący i obciążający psychicznie, wymagający dużego zorganizowa-
nia oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, a także szerokiej znajomości prawa. Asesorzy, czyli 
aplikanci komorniczy, mają świadomość, że wykonując należycie, z poszanowaniem prawa swoje obowiązki, 
w odpowiednim momencie będą mogli dobrowolnie podjąć decyzję o złożeniu wniosku o powołanie na stano-
wisko komornika.

W art. 16 projektu ustawy o komornikach sądowych ustawodawca nakłada obowiązek złożenia wniosku o 
powołanie na stanowisko komornika w terminie 5 lat od odbycia asesury. Wnioskodawcy pragną zauważyć, że 
w momencie podejmowania przez nich decyzji o wyborze aplikacji nie było obowiązku otwierania kancelarii. 
Co więcej, komornik prowadzi działalność na własne ryzyko finansowe i własną odpowiedzialność. W sytuacji 
niezłożenia wniosku we wspomnianym terminie asesor nie będzie miał możliwości złożenia go później. W 
świetle proponowanych zmian po stronie asesorów będzie istniała obawa dotycząca zainwestowania we własną 
działalność. Sam fakt otworzenia własnej kancelarii jest związany z poniesieniem ogromnych kosztów np. na 
zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu biurowego, programów do obsługi kancelarii czy najem lokalu.

Należy zwrócić uwagę, że proponowane zmiany prawdopodobnie doprowadzą do upadku egzekucji i niektóre 
ze sposobów egzekucji staną się zwyczajnie „martwe”. Wnioskodawcy podkreślają tutaj zwłaszcza przepisy 
art. 138 ust. 2 projektu ustawy o komornikach sądowych – katalog czynności, których asesor komorniczy nie 
może wykonywać. Tym samym zostaje on pozbawiony jakichkolwiek uprawnień. Mając na względzie szybkość 
oraz sprawność postępowania egzekucyjnego, trzeba stwierdzić, że praca asesorów jest nieoceniona. To oni wraz 
z komornikiem czuwają nad prawidłowością oraz rzetelnością podejmowanych czynności. Nie ma fizycznie 
możliwości, żeby wszystkie czynności były dokonywane wyłącznie przez komornika.

Wedle proponowanych zmian asesor komorniczy ma zostać pozbawiony uprawnień do dokonywania sprze-
daży ruchomości z wyjątkiem licytacji elektronicznej oraz ma go obowiązywać zakaz dokonywania czynności 
poza kancelarią komornika. Brak możliwości wykonywania tych czynności przez asesora doprowadzi do sy-
tuacji, w której większość czynności nie będzie wykonywana w przepisowym terminie. Niemożliwe jest, aby 
komornik wszystkie czynności terenowe wykonywał osobiście. W obecnie zaproponowanym projekcie asesor 
komorniczy miałby możliwość jedynie sprawdzenia, czy we wskazanym miejscu znajduje się majątek dłużnika. 
Wnioskodawcy obawiają się, że w sytuacji odnalezienia majątku do zajęcia asesor komorniczy miałby poinfor-
mować o tym komornika, a ten następnie miałby się udać ponownie na miejsce i podjąć czynności celem jego 
zajęcia. W tym czasie uprzedzony dłużnik może np. zbyć albo ukryć swój majątek.

Kolejna kwestia podniesiona przez wnioskodawców dotyczy braku możliwości wydawania lub wykonywania 
orzeczeń o zastosowaniu środków przymusu. Obecnie widać, jaki stosunek do zawodu komornika prezentuje 
społeczeństwo. Dłużnicy niejednokrotnie podczas czynności zachowują się pogardliwie oraz częściej naruszają 
nietykalność cielesną. Brak możliwości nałożenia kary grzywny na dłużnika przez asesora komorniczego do-
prowadzi do sytuacji, w której to prowadzenie egzekucji stanie się jeszcze bardziej uciążliwe.
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Odnosząc się do kwestii finansowania kancelarii, należy wskazać, że od wejścia w życie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji cały ciężar utrzymania sądowego aparatu przymusu 
przerzucony został na komorników sądowych. Zauważyć należy, że opłaty egzekucyjne nie stanowią wyna-
grodzenia komorników sądowych, ich wyłącznego dochodu, lecz stanowią jedynie źródło finansowania całej 
egzekucji. Ciągłe zmniejszanie wysokości opłat egzekucyjnych powoduje konieczność redukcji zatrudnienia, 
co w konsekwencji ogranicza możliwość prowadzenia działalności egzekucyjnej.

Kolejnym zagrożeniem dla stabilności egzekucji sądowej jest objęcie czynności dokonywanych przez komor-
ników podatkiem od towarów i usług decyzją ministra finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. Sądy administracyjne 
uznają obecnie komorników sądowych za podatników tego podatku, lecz wobec braku jakichkolwiek regulacji 
prawnych odnoszących się do podstawy opodatkowania przyjęto w orzecznictwie, że przewidziane w ustawie o 
komornikach sądowych i egzekucji opłaty egzekucyjne zawierają w sobie podatek VAT, co powoduje obniżenie 
opłat egzekucyjnych o wartość podatku VAT, a tym samym spadek przychodów prawie o 19%.

Obowiązujące od 1 lipca br. ograniczenia w zakresie egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych, uza-
sadnione ze względów społecznych, skutkują jednak znacząco obniżonymi wpłatami z potrąceń, a tym samym 
kolejnym spadkiem przychodów z opłat egzekucyjnych o około 15%.

Podobnie wzrost minimalnego wynagrodzenia, obowiązujący od początku roku, oznacza spadek wysokości 
potrąceń i w konsekwencji obniżenie przychodów w kancelariach przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów 
utrzymania kancelarii komorniczych.

Krajowa Rada Komornicza sygnalizuje, że nowe zmiany mogą spowodować masowe odejścia komorników, 
porzucanie kancelarii lub ich upadek, szczególnie tych najmniejszych. Ponadto proponowane zmiany zniechęcają 
do otwierania nowych kancelarii, co w konsekwencji może doprowadzić do zapaści egzekucji.

Krajowa Rada Komornicza zleciła zewnętrznej firmie dokonanie raportu w zakresie wpływu zapropono-
wanych zmian na funkcjonowanie kancelarii komorniczych. Jak monitoruje raport PWC, na skutek zapropo-
nowanych zmian pracę może stracić nawet 9 tysięcy osób zatrudnionych w kancelariach, a dochody finansów 
publicznych mogą spaść nawet o 249 milionów zł rocznie.

Zmiany w działalności komorniczej mogą prowadzić do istotnych utrudnień w odzyskiwaniu przetermi-
nowanych należności w kraju, a także do zatorów płatniczych, które już w tej chwili są istotnym elementem 
utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o zajęcie stanowiska w omawianej tu sprawie.

Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełno-
mocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza

Do mojego biura wpływają pisma z uwagami w sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architekto-
nicznych. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, określa jedynie podstawowe zasady realizacji przez powiat zadania obejmującego m.in. 
likwidację barier architektonicznych. Brak zamkniętego katalogu usług objętych dofinansowaniem budzi wiele 
negatywnych emocji u osób, które otrzymują decyzje odmowne w sprawie udzielenia dofinansowania.

Osoby składające wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wyrażają przekonanie, że 
zakres prac, z jakim się zwracają, mieści się w pojęciu „bariera architektoniczna”. Tak było w przypadku osoby 
niepełnosprawnej poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, która zwróciła się do PCPR w Kłobucku o 
dofinansowanie do: dobudowy pomieszczenia na kocioł grzewczy; wybudowania zadaszenia nad schodami oraz 
miejscem, gdzie stoi samochód; wybudowania nowego ogrodzenia z możliwością automatycznego otwierania 
bramy wjazdowej.

Mając w szczególności na uwadze dobro osób niepełnosprawnych, zwracam się do Pana Ministra o odnie-
sienie się do tego, czy tego typu zakres prac może się mieścić w pojęciu likwidacji barier, skoro zmiany te mają 
na celu ułatwienie życia osoby niepełnosprawnej.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się sportowcy trenujący kolarstwo amatorskie z postulatami 

dotyczącymi zmian obowiązującego prawa w zakresie jednośladów. Jako członek senackiej Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu pragnę podkreślić, iż od wielu lat kolarstwo jako dyscyplina sportu zyskuje coraz większą 
popularność wśród młodzieży. Do tej popularności przyczyniły się zapewne sukcesy naszych sportowców 
Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki.

Miasta budują infrastrukturę pieszo-rowerową, z której może korzystać każdy, zarówno pieszy, biegacz, jak 
i rowerzysta. Ścieżki rowerowe bardzo często układane są z kostki brukowej. Tymczasem kolarze to sportowcy, 
którzy trenując ten sport, bardzo często osiągają duże prędkości, niekiedy dochodzące do 40 km/h.

Mieszkańcy mojego okręgu wyborczego uprawiający kolarstwo podnoszą argumenty, iż nie mają możliwości 
sprzętowych, aby korzystać ze ścieżek rowerowych, które bardzo często zbudowane są z kostki brukowej oraz 
posiadają wysokie krawężniki. Wtedy przeprowadzenie treningu stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestni-
ków ruchu pieszego i rowerowego. Kolarz, nie korzystając ze ścieżki rowerowej w przypadku, gdy ona istnieje, 
naraża się na złamanie prawa, co wiąże się z sankcją w postaci mandatu karnego. Zawodnicy, którzy trenują 
zawodowo kolarstwo, ale również amatorzy, którzy do swoich treningów używają roweru szosowego, uznają 
tę sprawę za bardzo poważny problem. Ścieżki rowerowe to miejsca, których głównym przeznaczeniem jest 
rekreacja. Trening kolarski rekreacją nie jest, w związku z czym kolarze nie korzystają ze ścieżek rowerowych.

Uprzejmie proszę o rozważenie tego problemu oraz zastanowienie się nad ewentualnymi propozycjami praw-
nymi, które pomogą rozwiązać ten problem. Myślę, że można utworzyć specjalny dokument poświadczający 
uprawnienie kolarza do korzystania z drogi.

Z góry dziękuję za odpowiedź 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator RP oraz wieloletni działacz samorządowy w związku z trwającymi pracami w zakresie zmiany 

ustawy o działalności leczniczej chciałbym zwrócić się z wnioskiem, aby w trakcie prac nad nowelizacją usta-
wy rozważyć również rozwiązanie problemu wliczania do straty netto samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej wierzytelności z tytułu tzw. nadwykonań niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wskazany problem ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania szeregu samorządów terytorialnych, a szcze-
gólnie dla powiatów i miast na prawach powiatu będących organem tworzącym dla szpitali prowadzonych w 
formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W obecnym stanie prawnym teoretycznie finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej (dalej także jako SP ZOZ) powinno następować ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej 
jako NFZ). Jednakże w praktyce umowy zawierane przez NFZ z podmiotami leczniczymi zawierają tzw. limity 
określające maksymalny wymiar udzielonych świadczeń, do finansowania których zobowiązuje się NFZ. W 
sytuacji, w której SP ZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej z przekroczeniem ustalonych w umowie limi-
tów (tzw. nadwykonania), NFZ jest zobowiązany do pokrywania poniesionych wydatków w zakresie świad-
czeń udzielanych w stanach nagłych, do których odnosi się art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Wprawdzie SP ZOZ dysponuje roszczeniem w stosunku do NFZ o 
wypłacenie kwot należnych związanych m.in. ze świadczeniami udzielanymi w stanach nagłych, jednakże w 
praktyce ich wypłata następuje dużo później lub w niepełnym wymiarze (z powodu ugód zawieranych między 
przez SP ZOZ a NFZ). W przypadku skierowania sprawy do sądu regułą jest, że prawomocne rozstrzygnięcie 
zapada po kilku latach, a tymczasem pokrycie straty finansowej powinno nastąpić w następnym roku, i to 
przez podmiot trzeci (samorząd). Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której po kilku latach po wydaniu 
wyroku sądowego powinna nastąpić korekta straty wraz ze zwrotem wydatkowanych środków. Konsekwencje 
tej sytuacji ponoszą bezpośrednio samorządy będące organem tworzącym. Wynika to wprost z treści przepisów 
ustawy o działalności leczniczej (art. 59) i implikuje stan, w którym kwota straty netto poniesiona w danym 
roku rozrachunkowym przez SP ZOZ jest pokrywana przez podmiot tworzący. W związku z tym powstaje 
sytuacja, w której jednostka samorządu terytorialnego będąca podmiotem tworzącym finansuje świadczenia 
opieki zdrowotnej, co wydaje się niezgodne z systemem finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.

W tym miejscu dodatkowo należy wskazać, że samorządy, które są organami tworzącymi dla szpitali dzia-
łających w formie SP ZOZ-ów, są w gorszej sytuacji niż szpitale, które działają jako spółki prawa handlowego. 
Stwierdzenie to wynika z faktu, iż pokrycie straty finansowej SP ZOZ-u jest dla samorządu wydatkiem bieżącym, 
co powoduje obniżenie wskaźników finansowych gminy. Dodatkową konsekwencją traktowania straty jako 
wydatku bieżącego jest ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminy. Strata szpitala działającego w formie 
spółki prawa handlowego mogłaby zostać pokryta poprzez dokapitalizowanie, co jest wydatkiem majątkowym. 
Należy zaznaczyć, że chociaż teoretycznie istnieje możliwość przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę prawa han-
dlowego, to takie operacje powodują, że samorząd przejmuje większość zobowiązań likwidowanych jednostek.

Z uwagi na powyższe argumenty w pełni uzasadnione jest dokonanie zmian, które spowodują, że wydatki zwią-
zane ze świadczeniami w stanach nagłych, o których mowa w art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, nie będą w żaden sposób obciążały budżetów samorządów terytorialnych.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się o rozważenie zmiany art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności 
leczniczej i nadanie mu brzmienia:

1) „9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu pomniejszoną o wartość świadczeń 
opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), udzielo-
nych, a za które świadczeniodawca nie otrzymał wynagrodzenia od podmiotu zobowiązanego do finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, 
jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo”.

Andrzej Mioduszewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W internecie można kupić tzw. dokumenty kolekcjonerskie. Sprzedawcy oferują możliwość nabycia m.in. 

dowodów osobistych, praw jazdy, legitymacji studenckich. Po przesłaniu zdjęcia, wzoru podpisu oraz swoich 
danych osobowych dokumenty te można spersonalizować. Do złudzenia przypominają one dokumenty ory-
ginalne – są odwzorowane w stosunku do oryginału w 99,9%. Za dopłatą można mieć nawet dokument ze 
stosownym hologramem.

Mało prawdopodobne jest, aby tego typu dokument, za który trzeba zapłacić kilkaset złotych, służył wszyst-
kim nabywającym go osobom jako pamiątka kolekcjonerska, a tak zapewniają sprzedawcy. W najlepszym razie 
dokumenty takie służą młodzieży do okazywania np. przy zakupie alkoholu (dowód osobisty) czy w komunikacji 
miejskiej (legitymacja studencka). Często jednak są one wykorzystywane przy zawieraniu różnego rodzaju umów.

Polskie prawo nie zabrania wytwarzania i sprzedawania dokumentów kolekcjonerskich, jak również ich 
posiadania. Karalne jest tylko posługiwanie się dokumentem nieoryginalnym. Wiem, że opisany problem był 
wielokrotnie zgłaszany stosownym służbom i instytucjom oraz że trwają prace nad zmianą stosownych prze-
pisów prawa w tym zakresie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
kiedy dokonane zostaną zmiany w prawie uniemożliwiające wytwarzanie, posiadanie i sprzedaż dokumentów 
kolekcjonerskich, które do złudzenia przypominają dokumenty oryginalne?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z wprowadzeniem w krótkim czasie dużych zmian w systemie oświaty, przede wszystkim 

dotyczących wieku obowiązku szkolnego, umożliwiających pozostawienie w przedszkolach dzieci 6-letnich, 
pojawiły się we Wrocławiu duże problemy z dostępnością do wychowywania przedszkolnego dla młodszych 
dzieci. Miasto ma ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc dla wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat. Pomimo 
tego w br. po pierwszym etapie rekrutacji zabrakło ok. 1500 miejsc dla wrocławskich dzieci, głównie trzy- i czte-
rolatków. Przez wakacje udało się utworzyć kolejnych 300 miejsc, ale nie rozwiązuje to problemu pozostałego 
tysiąca dzieci. Rodzice, którzy od lat mieszkają w naszym mieście, tu pracują i odprowadzają podatki, nie mogą 
posłać swoich dzieci do publicznego przedszkola, nie tylko blisko swojego miejsca zamieszkania, ale nawet 
blisko miejsca pracy.

Tymczasowym rozwiązaniem problemu i zaspokojeniem potrzeb sfrustrowanych rodziców wydaje się 
umożliwienie zwiększenia dopuszczalnej liczby dzieci zapisanych do oddziału przedszkola z 25 do 27 osób, 
chociażby na okres przejściowy. Oczywiście konieczne jest przy tym zapewnienie dodatkowego wsparcia wy-
chowawcy lub pomocy nauczyciela w przypadku, kiedy liczba dzieci przewyższy 25. Należy jednak pamiętać, 
że frekwencja dzieci w przedszkolach rzadko wynosi 100% (według danych Urzędu Miasta we Wrocławiu 
kształtuje się ona na poziomie 72%), w związku z czym tymczasowe zwiększenie liczebności grupy o 2 dzieci 
powinno być możliwe. Dzięki nowej regulacji zyskałoby się ponad 1280 miejsc, co pomogłoby rodzicom dzieci 
w wieku przedszkolnym w znalezieniu odpowiedniej placówki.

Czy jest możliwe wprowadzenie, przynajmniej na czas przejściowy, takiego systemu? Według mojej wiedzy 
wymagałoby to rozporządzenia ministra w tej sprawie. Oczywiście, jak już pisałem, gmina Wrocław w przy-
padku frekwencji powyżej 25 dzieci zapewniałaby grupie nauczyciela wspomagającego.

Rozwiązanie można by też potraktować jako eksperyment dający innym gminom cenną wiedzę o organizacji 
systemu opieki przedszkolnej.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw. W związku z postulatami zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stanowiącymi 
własność samorządów wojewódzkich i Skarbu Państwa, zwracam się z prośbą o rozważenie poniższej argu-
mentacji i uwzględnienie uwag do wspomnianej ustawy.

Wątpliwości budzą uregulowania dotyczące wprowadzenia zakazu zbywania akcji i udziałów w spółkach 
kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia pod-
mioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów – art. 6 ust. 9. Jednostki samorządu terytorialnego 
(dalej: jst) prowadzące zakład leczniczy w formie spółki kapitałowej lub przystępujące do spółki kapitałowej 
wykonującej działalność leczniczą muszą posiadać w tych spółkach nie mniej niż 51% akcji lub udziałów oraz jst 
musi dysponować bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu. 
Przy tym, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepis wskazany powyżej będzie stosowany tylko do 
spółek, w których w dniu wejścia w życie ustawy jst będą posiadały udziały albo akcje w kapitale zakładowym 
nie mniejsze niż 51% (nie będzie przymusu wykupu udziałów lub akcji, gdy jst ma pakiet mniejszościowy w 
danym zakładzie leczniczym). Z kolei stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy nowelizującej czynności mające na 
celu zbycie udziałów poniżej 51% w kapitale zakładowym spółki, podjęte przed wejściem w życie nowelizacji, 
zachowują ważność (można więc do czasu wejścia w życie ustawy dokonywać zbywania akcji w takich spółkach).

Większość infrastruktury zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, 
modernizacyjnych i remontowych, znacznie wykraczających poza możliwość samodzielnego finansowania. 
Głównym źródłem przychodów spółek uzdrowiskowych są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia i 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a stawka za osobodzień pobytu kuracjusza obejmuje jedynie realizację 
świadczenia zdrowotnego (opieka medyczna, zabiegi, częściowa odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie) 
i nie uwzględnia środków na konieczne inwestycje i remonty.

W konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(DzU 2017 poz. 1473) ustawodawca ustalił najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących 
zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy oraz 
sposoby osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa ta jest dodatkowym obciążeniem finan-
sowym dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w których stawka za osobodzień nie była zmieniana od 8 
lat. Obecnie obowiązujące stawki w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych nie pokrywają ponoszonych rze-
czywistych kosztów związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz nie rekompensują wzrostu kosztów 
niezależnych od podmiotów uzdrowiskowych. Poza tym utrzymująca się przez kilka lat na tym samym poziomie 
cena za osobodzień jest niewspółmierna do ponoszonych i nakładanych na uzdrowiska (na mocy rozporządzeń 
i zarządzeń) wymagań eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych, jakim powinny odpowiadać zakłady 
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, oraz warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym doty-
czących personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, wynikających z obowiązujących 
przepisów – rozporządzeń ministra zdrowia. Uzdrowiska muszą być gotowe do świadczenia opieki medycznej 
na oczekiwanym poziomie, a dodatkowe koszty pracodawców, związane ze wspomnianą ustawą, bez wzrostu 
stawki za osobodzień, powodują de facto realnie zmniejszenie środków finansowych przeznaczanych na opiekę 
nad jednym pacjentem. Konieczne jest urealnienie ceny, tak aby jej poziom był zbliżony do ponoszonych kosz-
tów oraz zapewniał oczekiwaną i konieczną jakość świadczeń medycznych, umożliwiał zatrudnianie wysoko 
wykwalifikowanego personelu medycznego, oferowanie coraz wyższego standardu bazy hotelowej, żywieniowej, 
zabiegowej oraz utrzymanie i dostęp do infrastruktury obejmującej naturalne zasoby surowców leczniczych, 
stanowiących podstawę leczenia balneologicznego.

W obecnej sytuacji jedyną szansą dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na poprawę kondycji finanso-
wej oraz kontynuację działalności jest pozyskanie inwestora strategicznego, który posiadałby większościowy 
pakiet udziałów lub akcji, oraz „rekompensata” finansowania wzrostu wynagrodzeń w postaci środków, których 
źródłem będzie planowany stopniowy wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne (wzrost wartości zawartych 
kontraktów).
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Panie Ministrze, mając świadomość negatywnych skutków powstałej sytuacji, uprzejmie proszę o szerszą 
informację na ten temat i odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy wobec faktów, które przedstawiam powyżej, jest możliwe odstąpienie od tych regulacji, zgodnie z 
oczekiwaniami środowiska?

2. Czy proponowana zmiana będzie uwzględniona przez ministerstwo?
3. Jakie rozwiązania systemowe zostaną podjęte w związku z koniecznością finansowania wzrostu wyna-

grodzeń pracowników zatrudnionych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego?

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Niedawno został mi przekazany do wiadomości list starosty powiatu średzkiego Sebastiana Burdzego, skiero-

wany do dyrektora dolnośląskiego oddziału NFZ Andrzeja Oćwieji, w którym starosta informuje o problemach 
mieszkańców powiatu średzkiego w uzyskiwaniu pełnych świadczeń zdrowotnych. Problemy te spowodowane 
są zamknięciem w czerwcu br. szpitala w Środzie Śląskiej. Całkowite zamknięcie placówki wraz z likwidacją 
oddziału pediatrycznego oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej postawiło powiat w bardzo trudnej sytuacji.

W tym momencie, decyzją dyrektora NFZ, mieszkańcy powiatu średzkiego po pierwszą pomoc doraźną w 
nocy i święta w nagłych przypadkach muszą udać się do powiatu wrocławskiego, a dokładniej do pogotowia 
w Sobótce, oddalonego o ponad 40 kilometrów od Środy Śląskiej, a jeszcze więcej od innych miejscowości 
(43 kilometry od Miękini czy 50 kilometrów od Malczyc). Wskazanie Sobótki jako miejsca świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców odbyło się bez konsultacji ze strony NFZ ze starostą powiatu 
średzkiego ani z innymi przedstawicielami lokalnych władz. Proponują oni wyznaczenie innego podmiotu 
medycznego do udzielania świadczeń w tym zakresie – SP ZOZ w Malczycach. Oferta tego lokalnego zakładu 
miała zostać przedstawiona w konkursie ofert (kod 01-17-000911/POZ/0112/0112/01.0000.155.16/01), jednakże 
w związku ze zmianą rozporządzenia ministra zdrowia postępowanie konkursowe zostało odwołane.

Mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu średzkiego oraz faktyczne zabezpieczenie podstawowych 
świadczeń medycznych, jakimi są nocna i świąteczna opieka zdrowotna, kieruję do Pana Ministra następujące 
zapytania.

Czy istnieje możliwość zapewnienia mieszkańcom powiatu średzkiego tymczasowej doraźnej pomocy w 
nocy i święta oraz w nagłych przypadkach na ternie ich własnego powiatu bez konieczności pokonania trasy 
o długości 50 kilometrów do najbliższego pogotowia ratunkowego?

Czy są plany podjęcia działań mających na celu przywrócenie świadczeń medycznych w szpitalu w Środzie 
Śląskiej, w tym ponownego uruchomienia oddziału pediatrycznego?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na stronie Parlamentu Europejskiego opublikowane zostały mapy: http://www.europarl.europa.eu/meet-

docs/2009_2014/documents/tran/dv/tentannexipart2_/tentannexipart2_en.pdf. Przedstawiony na nich przebieg 
dróg rzecznych wskazuje, że podejmowany obecnie przez nasz kraj duży wysiłek i wydatek finansowy zmie-
rzający do zwiększenia potencjału rzeki Odry na odcinku Szczecin – Świnoujście ma służyć drodze wodnej 
przebiegającej w znacznej części przez Niemcy, w szczególności obsłudze budowanego portu w Berlinie. 
Zaznaczona droga wodna omija Polskę i realizuje połączenie Czech z Bałtykiem poprzez niemieckie drogi 
wodne. Nie ma planu modernizacji dalszego odcinka rzeki Odry.

Jaki jest państwa stosunek do takich planów? Jakie kroki zostały już podjęte w celu ujęcia pozostałej części 
rzeki Odry w tych planach? W jaki sposób zamierzacie państwo finansować modernizację pozostałej części 
rzeki Odry? Czy został złożony do Komisji Europejskiej plan finansowania w formie blendingu, tzn. współfi-
nansowania inwestycji przez Unię Europejską za pomocą innych wskazanych środków? Jeśli tak, to dla jakich 
odcinków rzeki Odry?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnika rządu do spraw 
polityki klimatycznej Pawła Sałka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze skargą pani D. F. na systematyczne zatruwanie powietrza w Kędzierzynie-Koźlu związkami 

benzenu, moimi wcześniejszymi działaniami w tej sprawie oraz przeprowadzoną przez WIOŚ w Opolu kon-
trolą (WI 703.12.34.2016 BL) wykazano w zidentyfikowanych podmiotach zajmujących się przetwórstwem 
i dystrybucją benzolu koksowniczego i pochodnych błędy i zaniedbania. Wyznaczono mandaty karne oraz 
sporządzono wnioski do organów ścigania.

Nie skutkuje to zaprzestaniem zanieczyszczania powietrza związkami benzenu w Kędzierzynie-Koźlu. 
Gmina zleciła przeprowadzenie badań ludności, które wykazały w ich organizmach obecność związków 
kancerogennych będących skutkiem działalności zakładów przetwarzających benzol koksowniczy i pochod-
ne w istniejących instalacjach. Nie przedstawiono żadnego programu ani sposobu leczenia osób, u których 
stwierdzono zatrucie organizmów (badania były limitowane, zgłaszano się dobrowolnie), pozostawiając ich 
ze świadomością bycia zatrutymi.

Z powodu zagrożenia, które jest przedmiotem powszechnego niepokoju na trenie miasta Kędzierzyna-Koźla, 
zwracam się z prośbą o ustalenie harmonogramu dalszych prac zmierzających do skutecznego wyeliminowania 
tego problemu. Proszę o weryfikację działań podejmowanych przez organy np. WIOŚ w Opolu w celu zapew-
nienia ich rzeczywistej skuteczności w eliminacji zagrożenia. 

Wobec wieloletniej praktyki zatruwania społeczeństwa w celu maksymalizacji zysków przez zidentyfi-
kowane już podmioty proszę o rozważenie przeprowadzenia ich ciągłego monitoringu na terenie będącym w 
bezpośrednim sąsiedztwie wzmiankowanych zakładów. Obecnie stacja pomiarowa będąca pod nadzorem GIOŚ 
znajduje się w odległości kilku kilometrów od zidentyfikowanego źródła zagrożenia.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka

Szanowny Panie Prezesie!
Czy w związku z celami Instytutu Pamięci Narodowej w szczególności w ściganiu zbrodniarzy oraz zbrodni 

dokonywanych na narodzie polskim w dotychczasowej działalności instytutu doprowadzono do zidentyfiko-
wania, pojmania, udokumentowania popełnionych czynów zabronionych, przedstawienia zarzutów, skazania 
żyjących osób odpowiedzialnych za mordy na narodzie polskim na terenie dawnych Kresów, w szczególności 
na terenie Wołynia, pod koniec II wojny światowej oraz w okresie kilku lat po jej zakończeniu? Ile postępowań 
mających na celu osądzenie i skazanie odpowiedzialnych za dokonywanie mordów na cywilnej ludności polskiej 
z terenu Wołynia jest obecnie prowadzonych?

W jaki sposób reagują Państwo na rozpowszechnianie fałszywych wobec dokumentów historycznych oraz 
ustaleń historyków tez manipulujących historią Polski i Polaków z czasu mordów wołyńskich? Czy do organów 
ścigania kierowane są wnioski o wszczęcie postępowania, np. o oszustwo, wobec autorów tych tez? Czy wobec 
rozpowszechniania się teorii spekulujących prawdą na temat wydarzeń dotyczących mordów na Wołyniu plano-
wane jest przez instytut podjęcie działań zmierzających do penalizacji rozpowszechniania kłamstw wołyńskich 
w podobny sposób, jak to się ma z kłamstwami oświęcimskimi?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Pęka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący!
Na dyżur senatorski w moim biurze w Krakowie zgłosił się pan M. Ł., który przedstawił propozycje uspraw-

nienia systemu informatycznego PKW (SI PKW), celem wykluczenia możliwych nadużyć i nieprawidłowości 
w trakcie obliczania wyników głosowania podczas wyborów. Zaproponował on:

1) dodanie do SI PKW opcji natychmiastowego podawania wyników na stronie PKW z każdej komisji ob-
wodowej zaraz po ich otrzymaniu i zatwierdzeniu (aktualnie takie wyniki pojawiają się na stronie internetowej 
PKW dopiero po zakończeniu wyborów, tj. po kilku dniach);

2) udostępnienie społecznym ruchom kontrolującym wybory darmowego oprogramowania do obliczania 
wyniku wyborczego celem zebrania cząstkowych danych z pojedynczych komisji obwodowych oraz obliczenia 
wyników na danym poziomie.

Zainteresowany przedstawił również szereg pytań dotyczących obecnie działającego SI PKW.
1. Czy jakiekolwiek elementy SI znajdują się fizycznie poza terytorium RP?
2. Czy przeprowadzono zewnętrzny audyt oprogramowania? Jeśli tak, to jakie były wnioski i zalecenia?
3. Czy sprawdzano działanie systemu w warunkach maksymalnego obciążenia?
4. Czy istnieją zabezpieczenia przed próbami ataków zewnętrznych i wewnętrznych?
5. Czy w przypadku awarii infrastruktury uniemożliwiającej wymianę danych z komisjami obwodowymi 

przewidziano łącza zapasowe?
6. Czy istnieje możliwość spowodowania, żeby po przyjęciu z komisji obwodowej zweryfikowanych wyni-

ków głosowania były one natychmiast publikowane na stronie PKW?
7. Czy napływające z kolejnych komisji obwodowych zweryfikowane i wprowadzone do SI wyniki wyborów 

mogą być narastająco publikowane w czasie rzeczywistym na stronie PKW, także w postaci standardowych 
plików np. XML?

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na wymienione pytania i wskazanie, czy propozycja 
usprawnienia działania systemu informatycznego PKW jest w Pana ocenie zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Marek Pęk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W lipcu i sierpniu 2017 r. w czasie imprez regionalnych organizowanych przez samorząd i inne organizacje 

społeczne miały miejsce kontrole pracowników urzędów celno-skarbowych. Ubrani po cywilnemu funk-
cjonariusze obserwowali miejsca przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, pytając o różne produkty 
przygotowane własnoręcznie przez gospodynie. W momencie gdy do stoiska podeszła osoba, która zapłaciła 
za kieliszek nalewki, która była oferowana na stoisku, urzędnicy zarekwirowali wszystkie butelki znajdujące 
się na stoisku: na stole i w namiocie. Zawartość alkoholu w butelkach wynosiła zgodnie z protokołem 25%.

Opisany przykład miał miejsce podczas biesiady łowickiej, która odbywała sią 27 sierpnia 2017 r. w skan-
senie w miejscowości Maurzyce koło Łowicza. Kontrole odbywały się także w innych miejscowościach, np. w 
Grucznie w województwie kujawsko-pomorskim podczas festiwalu smaków, z tą różnicą, że tam kontrolerzy 
wystąpili z krótką bronią, w mundurach, i wystawili 18 mandatów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
Z czyjego polecenia odbyły się kontrole?
Ile takich akcji się odbyło?
Jak te wszystkie akcje mają się do ludowych tradycji i obyczajów wypracowywanych przez pokolenia i 

podtrzymywanych przez Koła Gospodyń Wiejskich?
Czy te kontrole nie przyczynią się do zmniejszenia aktywności środowisk wiejskich, które dbają o rozwój 

lokalnych produktów i angażują się podczas różnych festynów, dożynek itp.?
Czy nie należy dostosować prawa tak, by lokalni producenci wytwarzający wyroby w niewielkich ilościach, 

w tym także np. nalewki czy wina, mogli je bezpośrednio sprzedawać?
Jak te działania mają się do ustawy o rolniczym handlu detalicznym, która umożliwia rolnikom sprzedaż 

żywności wyprodukowanej w ich gospodarstwach?

Z poważaniem 
Marian Poślednik
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie!
Sosnowiec to liczące blisko 200 tysięcy mieszkańców miasto na prawach powiatu, w którym dotychczas 

nie ma miejsca jednoznacznie upamiętniającego ofiary dwóch totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego). 
Symbolicznym miejscem, godnym upamiętnienia poprzez tablicę poświęconą ofiarom tych totalitaryzmów, jest 
więzienie Radocha. W jego skład wchodzą 3 budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospo-
darczy, położone na obszarze ponad 17000 m2. Budynki aresztu powstały ok. 1905 r. pod zaborem rosyjskim, 
początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne, a następnie zaadaptowano je do celów penitencjarnych. 
Jeszcze przed II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie, składające się z 2 
budynków, w których pomieszczenia przerobiono na cele dla więźniów, oraz 2 budynków zaadaptowanych 
na pomieszczenia służbowe, gospodarcze i sanitarne, otoczonych murem ze starych podkładów kolejowych. 
Więzienie zostało znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939–1945. W pierwszych 
latach po zakończeniu wojny w więzieniu przebywało kilkudziesięciu więźniów narodowości niemieckiej, ska-
zanych za przestępstwa i zbrodnie wojenne, a następnie – osadzeni i skazywani na karę śmierci byli żołnierze 
podziemia niepodległościowego.

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest znakomitym momentem na odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej ofiary dwóch totalitaryzmów, więzionych i zamordowanych w tym istniejącym do dzisiaj więzieniu. 
Przewidywany termin to 17 września 2018 r., czyli dzień zdradzieckiej napaści Sowietów na Rzeczpospolitą, 
wykrwawioną już wówczas walkami z niemieckim najeźdźcą.

Przy moim biurze senatorskim powstała grupa inicjatywna zajmująca się przygotowaniami do upamięt-
nienia miejsca, a Pana Prezydenta, jako przewodniczącego Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości RP, proszę o objęcie inicjatywy honorowym patronatem.

Z poważaniem 
Michał Potoczny
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Michała Potocznego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Sosnowiec to liczące blisko 200 tysięcy miasto na prawach powiatu, w którym dotychczas nie ma miejsca 

jednoznacznie upamiętniającego ofiary dwóch totalitaryzmów (niemieckiego i sowieckiego). Symbolicznym 
miejscem, godnym upamiętnienia poprzez tablicę poświęconą ofiarom tych totalitaryzmów, jest więzienie 
Radocha. W jego skład wchodzą 3 budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospodarczy, poło-
żone na obszarze ponad 17 000 m2. Budynki aresztu powstały ok. 1905 r. pod zaborem rosyjskim, początkowo 
jako magazyny i budynki mieszkalne, a następnie zaadaptowano je do celów penitencjarnych. Jeszcze przed 
II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie, składające się z 2 budynków, w 
których pomieszczenia przerobiono na cele dla więźniów, oraz 2 budynków zaadaptowanych na pomieszcze-
nia służbowe, gospodarcze i sanitarne, otoczone murem ze starych podkładów kolejowych. Więzienie zostało 
znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939–1945. W pierwszych latach po za-
kończeniu wojny w więzieniu przebywało kilkudziesięciu więźniów narodowości niemieckiej, skazanych za 
przestępstwa i zbrodnie wojenne, a następnie – osadzeni i skazywani na karę śmierci byli żołnierze podziemia 
niepodległościowego.

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest znakomitym momentem na odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej ofiary dwóch totalitaryzmów, więzionych i zamordowanych w tym istniejącym do dzisiaj więzieniu. 
Przewidywany termin to 17 września 2018 r., czyli dzień zdradzieckiej napaści Sowietów na Rzeczpospolitą, 
wykrwawioną już wówczas walkami z niemieckim najeźdźcą.

Przy moim biurze senatorskim powstała grupa inicjatywna zajmująca się przygotowaniami do upamiętnienia 
miejsca, w związku z czym proszę Pana Ministra o przychylne stanowisko podległych Panu służb peniten-
cjarnych.

Z poważaniem 
Michał Potoczny
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie 

przeszła nawałnica, która wyrządziła ogromne szkody nie tylko w przestrzeni leśnej, ale także w budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych, infrastrukturze drogowej, przeciwpowodziowej, turystycznej, energetycznej, 
upraw rolnych itd. Był to największy tego typu kataklizm ostatnich dziesięcioleci, a usuwanie jego skutków 
oraz przywracanie stanu właściwego zajmie wiele lat.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Czy instytucje rządowe przeprowadziły kompleksowe i oficjalne oszacowanie strat finansowych, uwzględ-

niające wszystkie zaistniałe zniszczenia? Jeżeli tak, to czy te dane są dostępne? Jeżeli nie, to z jakich powodów 
tego nie wykonano pomimo upływu 6 tygodni od kataklizmu?

2. Czy planowane jest skorzystanie z zewnętrznych środków finansowych w celu usuwania skutków na-
wałnicy, np. z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to kiedy rozpoczną się oficjalne działania 
zmierzające do uzyskania tych środków? Jeżeli nie, to czy samorządy obszarów poszkodowanych otrzymają 
inne kompleksowe wsparcie finansowe i w jakiej formie?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Otrzymałem prośbę od Polaków mieszkających w Narwiku, którzy razem ze swoim ks. proboszczem 

Mieczysławem Wiebskowskim apelują o umieszczenie symbolu krzyża oraz stopni wojskowych na mogiłach 
żołnierzy znajdujących się na cmentarzu w Narwiku oraz Håkvik.

Wiem, że odpowiednie pismo z Norwegii zostało wysłane do MKiDN 28 maja br., a 19 lipca br. dołączono 
do prośby odpowiednią dokumentację, wysłaną na adres Departamentu Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą 
i Strat Wojennych.

Dotychczasowa wymowa tych pomników jako żywo przypomina sytuację polityczną z lat PRL, kiedy na 
budowanych cmentarzach za granicą nie należało eksponować symboli religijnych. Nadszedł jednak czas, aby 
pomnikom na mogiłach polskich żołnierzy nadać kształt zgodny z polską tradycją.

Brakuje również na płytach nagrobnych polskich żołnierzy indywidualnych stopni wojskowych. Dodam, 
że tak krzyże, jak i stopnie wojskowe są na mogiłach żołnierzy innych narodowości znajdujących się na wspo-
mnianych cmentarzach.

Panie Premierze, liczę na zainteresowanie się prośbą Polaków mieszkających w Norwegii, a przede wszyst-
kim na skuteczną decyzję w tej sprawie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Dziękuję za odpowiedź na moje oświadczenie skierowane do Pana Premiera podpisaną przez wiceministra 

Pawła Chorążego (DZA-IV.882.23.1.2017.JW.). Przypomnę, że chodzi o niefortunny proces wyceny majątku 
FSM, jak też o sprzeczne z polską racją stanu negocjacje z włoskim partnerem, wskutek czego w 1992 r. fabrykę 
oddano za symboliczną złotówkę, pozbawiając pracowników należnych akcji.

Powołując się na powyższą odpowiedź, chciałbym przywołać z niej dwa zdania: „Podzielam pogląd Pana 
Senatora, iż rozwiązanie kwestii nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem państwowym wymaga zaanga-
żowania instytucji do tego dedykowanych, wyposażonych zarówno w uprawnienia do przesłuchiwania świad-
ków, o których Pan Senator wspomina, jak i w inne instrumenty oraz kompetencje pozwalające na dotarcie 
do istniejącej w tym zakresie dokumentacji. […] Wierzę, iż prowadzenie postępowania wyjaśniającego przez 
utworzone w tym celu instytucje państwowe powinno spowodować ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy”.

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które instytucje państwowe są obecnie kompetentne do prowadzenia tego 
typu badań i wyjaśnień, celem ostatecznego rozstrzygnięcia tego problemu. Dodam, że analogiczne stwierdzenia 
padały wielokrotnie w minionym 25-leciu. Przykładem może być pismo Ministerstwa Finansów z 30 czerwca 
1994 r. Oto fragment tego pisma: „Umowa Definitywna nie przewiduje odstąpienia akcji pracownikom, jed-
nakże NEWCO powinny rozpatrzeć możliwość wydania lub przekazania do dyspozycji pracownikom bonów 
oszczędnościowych lub zastosowania innych rozwiązań finansowo-ekonomicznych w zależności od wyników 
finansowanych spółek”.

Panie Premierze, czas już na wypłatę rekompensat za zagarnięte pracownikom akcje, a także ukaranie 
sprawców wielokrotnego zadłużania majątku FSM i w konsekwencji oddania jej za przysłowiową złotówkę.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Przeczytałem z niedowierzaniem w „Naszym Dzienniku” (nr z 9 września br.), że co czwarte szpitalne la-

boratorium diagnostyczne zostało przejęte przez firmy zewnętrzne, w większości przez firmy niemieckie. Jak 
mówi „Naszemu Dziennikowi” dr n. med. Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 
już 24,6% laboratoriów szpitalnych zostało wykupionych przez zewnętrzne podmioty, z czego 90% przez nie-
mieckie. Zagraniczne firmy kontrolują połowę laboratoriów analitycznych wykonujących standardowe badania 
zlecane w przychodniach.

Proces polegał na wykupywaniu placówek z rąk polskich diagnostów lub zakładaniu konkurencyjnych 
punktów pobrań z dumpingowymi cenami i doprowadzaniu istniejącego laboratorium do bankructwa, co 
skutkowało przejęciem rynku.

Dzisiaj można powiedzieć, dzięki tym badaniom, podmiot niemiecki posiadł ogromną wiedzę o sytuacji 
zdrowotnej Polaków. Czy nikt nie ma świadomości wynikającego stąd zagrożenia? Mam na myśli np. zagra-
niczne koncerny farmaceutyczne, które na takiej wiedzy zarabiają miliardy euro.

Co więcej, dr Elżbieta Puacz uważa – co również wykazała kontrola NIK – że szpitale oddawały laboratoria 
na zasadzie „róbcie, co chcecie”. Poza jednym szpitalem żaden nie kontrolował tego, co robi laboratorium, jaka 
jest jakość prowadzonych przez nie badań i kto tam pracuje.

Pan Minister dobrze wie, że diagności, których nie zatrudnia szpital, tylko firma zewnętrzna, nie współ-
pracują z lekarzami w procesie leczenia pacjenta. A przecież to diagnosta jako pierwszy powinien alarmować 
lekarza o niepokojących wynikach badań danego pacjenta. Jednocześnie diagnosta sam podejmuje w takiej 
sytuacji decyzję o wykonaniu dodatkowych, niezbędnych badań tej samej próbki materiału. Ponadto diagnosta 
podpowiada, jakie antybiotyki można choremu podać, a jakich nie, czy też zajmuje się kontrolą stanu epide-
miologicznego w szpitalu i wykonuje wiele innych zadań.

Dochodzi do sytuacji, w których badania są źle wykonane albo trwają za długo (próbki są transportowane 
niekiedy na wielkie odległości, niektóre wyniki lekarze otrzymują np. z laboratorium w Berlinie).

Panie Ministrze, proszę mnie przekonać, że moje obawy są płonne. Jeśli nie, to należy coś w tej sprawie 
przedsięwziąć.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, 

których zaniepokoił sposób, w jaki wdrażana jest reforma oświaty. Zwracają oni szczególną uwagę na fakt, iż 
w ustawie nie ma wskazanych żadnych źródeł finansowania wprowadzanych w systemie oświaty zmian.

Samorządowcy podkreślają także, iż jako jednostki odpowiedzialne za nadzór nad szkolnictwem podstawo-
wym i średnim w roku bieżącym mogą starać się jedynie o zwiększenie oświatowej części subwencji ogólnej z 
0,4% rezerwy z tytułu prowadzenia prac remontowych związanych z przystosowaniem placówek szkolnych do 
wymagań dzieci od szóstego roku życia, ale tylko w przypadku obiektów, w których wcześniej nie znajdowały 
się poddziały przeznaczone do nauczania podstawowego.

Szanowna Pani Minister, lubuscy samorządowcy z ogromnym rozczarowaniem przyjmują fakt, że taka forma 
pomocy nie obejmuje jednostek, które już funkcjonują jako szkoły podstawowe i z dniem 1 września 2017 r. 
stały się szkołami 8-klasowymi. Taka zmiana systemu oświaty wymusza na odpowiedzialnych za koordyna-
cję pracy placówek edukacyjnych przystosowanie ich do poziomu odpowiadającego kryteriom założonym dla 
poszczególnych klas. W wyniku braku wsparcia jednostek samorządu terytorialnego ze strony Ministerstwa 
Edukacji Narodowej organy samorządowe zostały zobligowane do ponoszenia dodatkowych wydatków ze 
środków własnych.

Pamiętać należy, iż to właśnie osoby, które dziś są uczniami szkół podstawowych i średnich, w ciągu kilku 
lub kilkunastu najbliższych lat będą decydować o losach naszej ojczyzny. Dlatego ważne jest, aby zapewnić 
im jak najlepsze warunki rozwojowe.

W związku z tym zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.

1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wspomóc jednostki samorządu terytorialnego w przysto-
sowaniu już istniejących szkół podstawowych do nowych warunków?

2. Proszę o wskazanie źródła finansowania niezbędnego do przeprowadzenia wymaganych zmian w pla-
cówkach oświatowych.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

(ZGWL), którzy wyrazili swoje poparcie dla uwag Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (ZGW-M) do pro-
jektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zdaniem działaczy samorządowych projekt ten należy odrzucić w całości. Zwracają oni uwagę na treści w 
nim zawarte, które nie mają poparcia w ustawie z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedmiotowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków, które nie zostały 
ujęte w ustawie. Kolejnym elementem projektu rozporządzenia sprzecznym z ustawą, do której się odnosi, jest 
określenie organu odpowiedzialnego za publiczne informowanie o jakości wody. W świetle obowiązujących 
przepisów zadanie to leży w kompetencji osoby kierującej daną jednostką samorządową, tj. wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta.

Projekt przygotowanego przez Pana Ministra rozporządzenia nakłada także obowiązek wykonania oceny 
ryzyka w ciągu 30 miesięcy od wejścia rozporządzenia w życie. Przedstawiciele organizacji samorządowych 
zwracają uwagę na fakt, iż owa analiza w rewizji dyrektywy 98/83/WE z 2015 r. jest jedynie zaleceniem, a nie 
zadaniem zleconym. Niepokój budzi także sytuacja, w której wspomniany obowiązek nie przeszedł procesu 
konsultacji społecznych z zainteresowanymi podmiotami. Brakuje także oceny wpływu proponowanej regulacji, 
co jest niezgodne z prawidłowością przeprowadzenia procesu legislacyjnego. Może to budzić wątpliwości co 
do konstytucyjności proponowanych zmian.

Szanowny Panie Ministrze, nie ulega wątpliwości, że jakość wody ma istotne znaczenie dla zdrowia ludzi. 
Zarówno przedstawiciele ZGWL, jak i ZGW-M słusznie podkreślają, że w celu propagowania zdrowia należy 
przestrzegać zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w skład której wchodzą specjaliści w omawianej 
dziedzinie. Z przykrością oświadczają oni, iż projekt rozporządzenia stoi w sprzeczności z wytycznymi WHO 
dotyczącymi jakości wody do picia, także m.in. w zakresie problemów z mikrobiologią. 

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Z jakich powodów kierowany przez Pana resort nie przeprowadził konsultacji społecznych w przedmio-

towej sprawie z ośrodkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia przeznaczy dodatkowe fundusze dla jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z planowanym zwiększeniem ich kompetencji?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Grażynę Sztark, Barbarę Borys-Damięcką, Mieczysława Augustyna, 

Andrzeja Kobiaka, Bogdana Klicha, Jana Rulewskiego,  
Ryszarda Bonisławskiego, Barbarę Zdrojewską,  
Marię Pańczyk-Pozdziej, Bogdana Borusewicza,  

Władysława Komarnickiego, Leszka Czarnobaja,  
Sławomira Rybickiego, Tomasza Grodzkiego, Marka Borowskiego, 

Jerzego Wcisłę, Piotra Wacha, Jana Filipa Libickiego,  
Macieja Grubskiego, Przemysława Termińskiego,  

Jerzego Fedorowicza, Waldemara Sługockiego, Mariana Poślednika, 
Marka Rockiego, Kazimierza Kleinę i Aleksandra Pocieja

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Kilka dni temu w Słupsku policja wezwała i przesłuchała mecenas Annę Bogucką-Skowrońską w 

sprawie kierowania nielegalnym zgromadzeniem w obronie sądów.
Anna Bogucka-Skowrońska od 1980 r. współtworzyła „Solidarność”, za co w stanie wojennym była 

internowana. Po zwolnieniu pomagała innym represjonowanym, współpracując m.in. z komitetem 
prymasowskim. Brała udział w kilkudziesięciu procesach politycznych, broniąc społecznie takich 
działaczy opozycji jak Lech Wałęsa, Zbigniew Romaszewski, Anna Walentynowicz czy Bogusław Lis.

Przez trzy kadencje była senatorem RP, reprezentowała Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa, 
przez dwie kadencje była sędzią Trybunału Stanu. Została wyróżniona wieloma odznaczeniami, w tym 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Anna Bogucka-Skowrońska jest osobą powszechnie znaną w Słupsku. Jest honorowym obywatelem 
tego miasta.

Znane są jej dokonania, ale też obecna sytuacja życiowa. Wzywanie osoby o takim życiorysie, lecz z 
trudem poruszającej się samodzielnie, od lat walczącej z postępującą chorobą, na godz. 8.30 i trzymanie 
jej ok. 3 godzin na posterunku nie może być traktowane inaczej niż prowokacja i nękanie. To zacho-
wanie podobne w stylu do zachowania milicji w czasach PRL-u, tym podlejsze, że dotyczące osoby 
całe życie działającej na rzez praworządności i zasłużonej dla walki o prawa człowieka i wolną Polskę.

Należy dodać, że policja obserwowała i nagrywała słupski „łańcuch światła”, zatem bez większych 
problemów mogła stwierdzić, że doniesienie, iż Anna Bogucka-Skowrońska kierowała nielegalnym 
zgromadzeniem, jest nieprawdziwe.

Mamy prawo podejrzewać, że decyzja o wezwaniu i przesłuchaniu przez policję tak zasłużonej dla 
wolności Polaków osoby zapadła z powodów politycznych.

Oczekujemy od Pana Ministra wyjaśnienia, kto i z jakich pobudek doprowadził do tak upokarzają-
cego zdarzenia, ukarania podejmujących decyzję w tej sprawie i przeproszenia pani Anny Boguckiej-
Skowrońskiej.

Grażyna Sztark 
Barbara Borys-Damięcka 
Mieczysław Augustyn 
Andrzej Kobiak 
Bogdan Klich 
Jan Rulewski 
Ryszard Bonisławski 
Barbara Zdrojewska 
Maria Pańczyk-Pozdziej 

Bogdan Borusewicz 
Władysław Komarnicki 
Leszek Czarnobaj 
Sławomir Rybicki 
Tomasz Grodzki 
Marek Borowski 
Jerzy Wcisła 
Piotr Wach 
Jan Filip Libicki 

Maciej Grubski 
Przemysław Termiński 
Jerzy Fedorowicz 
Waldemar Sługocki 
Marian Poślednik 
Marek Rocki 
Kazimierz Kleina 
Aleksander Pociej
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

W związku z prośbą Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa dotyczącą projektu powołania Narodowego 
Muzeum Kolejnictwa, jaka została mi przekazana, pragnę poprzeć kandydaturę Tczewa zgłoszoną przez ww. 
organizację społeczną jako dobrą lokalizacje dla tego typu ekspozycji.

Tczew ze względu na ścisłe związki z koleją był nazywany miastem kolejarzy. Od roku 1852 stanowił waż-
ny punkt na trasie Kolei Wschodniej łączącej Berlin z Królewcem, na której potrzeby zbudowano w 1857 r. 
wspaniały most przez Wisłę. Od 1896 r. przez to miasto kursował międzynarodowy pociąg Nord Express łą-
czący Paryż z Petersburgiem. Po odzyskaniu niepodległości Tczew był najważniejszą stacją na granicy Polski 
i Wolnego Miasta Gdańska.

1 września 1939 r. o godzinie 4.34 tczewski dworzec kolejowy był jednym z pierwszych miejsc w naszym 
kraju, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. W okresie powojennym Tczew wraz z pobliskim Zajączkowem 
stanowiły jeden z największych w Polsce węzłów kolejowych.

Dzięki tak bogatym tradycjom kolejarskim miasto wzbogaciło się o wiele technicznych budynków infra-
struktury kolejowej. Do naszych czasów dotrwał kompleks przy ul. Warsztatowej składający się z zabytkowych 
budowli kolejowych z drugiej połowy XIX w. W jego skład wychodzą: jedna z sześciu istniejących w Europie 
parowozowni okrągłych, tzw. okrąglak; parowozownia wachlarzowa oraz dawne pomocnicze warsztaty kole-
jowe. Wymienione budynki są nadal używane, dlatego znajdują się w dobrym stanie technicznym. Nadają się 
one dobrze na potrzeby tworzonego muzeum. W parowozowniach można utworzyć ekspozycję zabytkowych 
lokomotyw, a w warsztatach pomocniczych uruchomić część multimedialną muzeum. Teren ten znajduje się 
w środku miasta, w pobliżu historycznych mostów, bulwaru nad Wisłą i jest obszarowo duży – można na nim 
doskonale wyeksponować zabytki, bo będą one widoczne również z okien przejeżdżających pociągów (z kie-
runku Bydgoszczy i Warszawy).

Ogromnym atutem Tczewa jest bezpośrednia bliskość lokomotywowni i wagonowni Zajączkowo, która 
może stanowić zaplecze techniczne dla muzeum. Ważne jest również to, że pracują tam osoby, które potrafią 
obsłużyć stary tabor i mogą przekazać swoją wiedzę kolejnym pokoleniom.

Tczew ma doskonałe położenie geograficzne, o ogromnym potencjale turystycznym. Znajduje się na między-
narodowym szlaku łączącym Trójmiasto z Malborkiem. Tu spotykają się ważne dla turystyki kolejowej linie: 
przez Starogard, Czersk i dalej do skansenu w Kościerzynie; przez Szymankowo do Nowego Dworu Gdańskiego 
ze skomunikowaniem z wąskotorową Żuławską Koleją Dojazdową; przez Malbork i Elbląg historyczną i ma-
lowniczą linią do Braniewa. Nadają się one idealnie do wykorzystania przez pociągi retro.

Warta podkreślenia jest zgodność kandydatury Tczewa z promowaną przez rząd polityką zrównoważonego 
rozwoju. Narodowe Muzeum Kolejnictwa nie powinno powstać w wielkiej aglomeracji miejskiej, ale w mniejszej 
miejscowości, dla której będzie ono bodźcem do rozwoju. Polska Północna jest niezwykle uboga w turystyczne 
atrakcje kolejowe – największe skanseny znajdują się w Wielkopolsce i na Śląsku. Obecnie remontowany jest 
most tczewski, który jest wyjątkowym obiektem i który doskonale będzie uzupełniał zasoby muzeum kolej-
nictwa, tworząc kompleksową atrakcję dającą miastu indywidualny atut turystyczny.

Mając na uwadze opisane wyżej argumenty, zwracam się z prośbą o odniesienie się do niniejszego wystą-
pienia i rozważenie podjęcia stosownych decyzji w przedstawionej sprawie.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o systemie 

ubezpieczeń społecznych, zakładającym wydłużenie do 36 miesięcy okresu preferencyjnego opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców, chciałbym podjąć następujące kwestie.

Projektowana zmiana jest niewątpliwie potrzebna i oczekiwana przez wiele osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą. Jak wynika z uzasadnienia, „podstawowym celem projektu ustawy jest ułatwienie 
prowadzenia działalności pozarolniczej w pierwszych latach od jej rozpoczęcia, wsparcie rozwoju przedsię-
biorczości i pobudzenie aktywności zawodowej poprzez wydłużenie okresu preferencyjnego opłacania składek 
i obniżenie w związku z powyższym kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Zaletą rozwiązania jest 
oddziaływanie w sposób jednakowy na wszystkie osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność, bez jakie-
gokolwiek różnicowania”.

W tym miejscu chciałbym jednak zasygnalizować kwestie dotyczące obecnego różnicowania na gruncie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osób podejmujących działalność gospodarczą, tak co do formy 
prowadzenia tej działalności, jak i co do jej zakresu i warunków, którego projektowana ustawa nie eliminuje.

Z preferencyjnego okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie mogą skorzystać osoby 
nieprowadzące wcześniej działalności gospodarczej, a rozpoczynające działalność jako wspólnicy spółek 
osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych) czy jako wspólnicy jednoosobowych spółek z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, a także twórcy czy artyści. Również osoby, które zamierzają rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej, a chciałyby w jej ramach wykonywać także czynności na rzecz byłego 
pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim 
roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 
działalności gospodarczej, pozbawione są możliwości skorzystania z preferencji w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne.

Rozwiązanie takie niewątpliwie działa hamująco na rozwój przedsiębiorczości, jako że wiele osób, oba-
wiając się ryzyka związanego z utrzymaniem płynności finansowej, w tym wysokich kosztów prowadzenia 
działalności i trudności z pozyskaniem klientów w pierwszych latach działalności gospodarczej, nie decyduje 
się na jej rozpoczęcie. Z rozmów, które odbyłem z tzw. młodymi przedsiębiorcami czy osobami planującymi 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, wynika, iż inicjatywa i wola prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej jest w Polsce duża. Wspomniane osoby wyrażają jednak liczne obawy i borykają się z wieloma 
trudnościami i ograniczeniami, w szczególności nadmierną biurokratyzacją, wysokimi kosztami prowadzonej 
działalności, w tym kosztami fiskalnymi, i brakiem skutecznej pomocy ze strony państwa w postaci preferencji, 
ulg czy zwolnień w początkowej fazie działalności gospodarczej. Czynnikiem ograniczającym przedsiębiorczość 
jest m.in. obawa, czy w pierwszych latach działalności uda się uzyskać przychód umożliwiający utrzymanie 
rodziny i terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, w tym wysokich składek na ubezpieczenie 
społeczne. Możliwość współpracy biznesowej z byłym pracodawcą jest dla młodych przedsiębiorców korzyst-
nym rozwiązaniem, dającym im swego rodzaju poczucie minimalnej stabilizacji na starcie, i nie powinno być 
sankcjonowane pozbawieniem możliwości skorzystania z preferencyjnego ubezpieczenia. Podobnie jeśli chodzi 
o prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki. Tu należałoby podkreślić, że istnieje szereg wolnych 
zawodów, które osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą i chcą wykonywać właśnie w formie 
spółki partnerskiej.

Niewątpliwe koszty rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i jej ryzyko ekonomiczne 
są znaczne, a współpraca z byłym pracodawcą czy prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki nie 
jest dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą taką wymierną korzyścią, jaka eliminowałaby potrzebę 
uzyskania wsparcia ze strony państwa. Rozwój i wzrost liczebności przedsiębiorstw dają pozytywne efekty 
w skali gospodarki całego kraju, dlatego też istotne jest stwarzanie przez państwo optymalnych warunków do 
ich powstawania i rozwoju. 
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Mając na uwadze prowadzone prace nad projektem ustawy i jego uzasadnienie z punktu widzenia rozwoju 
przedsiębiorczości i swobody działalności gospodarczej, zwracam się o przeanalizowanie zasygnalizowanych 
problemów i podjęcie odpowiednich rozwiązań w toku prac legislacyjnych prowadzonych nad przedmiotową 
ustawą.

Antoni Szymański



436
47. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22, 26, 27 i 28 września 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 47. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Od Sierpnia 1980, który był początkiem polskich i europejskich przemian politycznych, nasze państwo 
odzyskało zdolność do samostanowienia, upadł monopol władzy i reżim gospodarki centralistycznej, działa 
samorządność lokalna, obywatel ma o wiele większy wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w społeczności, 
w której żyje, coraz lepiej wspieramy rodziny, jesteśmy zamożniejsi i z większą nadzieją możemy myśleć o 
przyszłości.

Jednakże sytuacja w polskim życiu społeczno-politycznym nie jest satysfakcjonująca. Obserwuje się po-
stępujące zaostrzanie się walki politycznej. To, że politycy uważnie patrzą sobie na ręce i dokładnie rozliczają 
wzajemne błędy, jest zjawiskiem dla obywateli korzystnym. Problem zaczyna się wtedy, gdy walka toczy się 
w złym stylu, a promieniowanie gniewu i goryczy rozprzestrzenia się na różne dziedziny życia społecznego.

Podziały wywołane ostrym sporem politycznym sięgnęły głęboko. Podzielone są nie tylko środowiska poli-
tyczne, ale i rodziny, biura, zakłady pracy, uczelnie, gremia związane ze sztuką i rozrywką. Często etykietujemy 
osoby publiczne, lokując je po jednej lub drugiej stronie barykady. Rezygnujemy z samodzielnej refleksji na 
rzecz powtarzania zasłyszanych sloganów. Oceniamy nie to, co jest proponowane, ale to, kto to proponuje, i 
od tego uzależniamy poparcie. Marnotrawimy bezcenne zasoby intelektualne, energię społeczną i entuzjazm 
obywateli. Ten trend trzeba przerwać!

Potrzebujemy dialogu, ponieważ życie w kraju, w którym panuje pokój społeczny, bardziej sprzyja rozwo-
jowi, ponieważ pójście dalej tą samą drogą spowoduje, że budowanie przyszłości nad Wisłą będzie dla wielu 
młodych Polaków trudniejsze, ponieważ potrzebują tego polskie rodziny. Woła o to cała polska tkanka społeczna.

Jako politycy zastanówmy się przede wszystkim nad naszą odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację i za 
język dialogu społecznego w Polsce. Rozważmy, jakie miejsce zajmuje w naszych wypowiedziach troska o do-
bro wspólnie i chęć rzeczywistego rozwiązywania problemów, a jakie polityczny partykularyzm. Bez względu 
na to, po której stronie sceny politycznej jest każdy z nas, musimy wytonować nasz język, wyciszyć emocje, 
wykrzesać dla siebie nawzajem więcej szacunku. Jeśli ze środowiska politycznego i mediów nie popłynie 
zdecydowany wspólny sprzeciw, to zachowania agresywne, jakich byliśmy świadkami w ostatnim czasie na 
polskich ulicach, będą się upowszechniać. To poważne zagrożenie dla polskiej demokracji.

Kto powinien inicjować dialog? Bez wątpienia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, liderzy partyjni, a także 
poszczególni politycy w ramach swoich ugrupowań. Szczególnie cenne będą szczere gesty pojednawcze, zmiana 
języka debaty, danie społeczeństwu wyraźnego sygnału, że nie wszystko jest sporem! W budowaniu klimatu 
dialogu powinny wziąć udział media, ludzie kultury i nauki. Do nich szczególnie należy dbanie o uczciwość 
argumentacji w debatach, promowanie wzajemnego słuchania i uważności.

Postawa dialogu powinna mieć wiele źródeł i szerokie bogactwo przejawów. Każdy obywatel może przy-
czynić się do jej realizacji, szanując sąsiadów, troszcząc się o kulturę dyskusji w mediach społecznościowych, 
odpowiedzialnie żyjąc własnym życiem. Postawa dialogu, która ma swoje źródła w szacunku do drugiego 
człowieka, jest także ważna dla naszych dzieci i wnuków, które patrzą na nas i czerpią z naszego przykładu.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwróciły się do rządu RP z prośbą o poparcie 

dla programu „Kopernik 550”, który zakładał modernizację miasteczka uniwersyteckiego w Toruniu. Niestety, 
przed 5 laty nie udało się zdobyć środków finansowych koniecznych do realizacji tej inicjatywy. Obecnie władze 
UMK chcą ponownie aplikować o sfinansowanie tego projektu, licząc na możliwość zarezerwowania środków 
ministerialnych w budżecie na rok 2018 lub 2019.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika uznawany jest niezmiennie za jeden z pięciu najlepszych uniwersytetów 
w Polsce, a jego siła naukowa i osiągnięcia naszych pracowników są zauważane i doceniane w świecie, czego 
znakiem jest stała już obecność naszego uniwersytetu w najważniejszych rankingach międzynarodowych. Jest 
to możliwe m.in. dzięki odpowiednim warunkom dla rozwoju badań naukowych i prowadzenia studiów, po-
zwalającym wykorzystać potencjał pracowników i studentów i zapewniającym im komfort i bezpieczeństwo. 
Miasteczko uniwersyteckie na Bielanach, powstałe w latach 1967–1973 w ramach obchodów 500-lecia urodzin 
Mikołaja Kopernika, a następnie sukcesywnie rozbudowywane, jest sercem toruńskiej uczelni. Jednak mimo 
kolejnych nakładów, modernizacji i rozbudowy proces dekapitalizacji miasteczka, którego trwałość przewidziana 
była na 40–50 lat, postępuje. Dlatego właśnie przygotowano program „Kopernik 550”, którego perspektywą 
czasową jest 550. rocznica urodzin patrona uczelni, przypadająca w 2023 r.

Program „Kopernik 550”, najbardziej ambitny program infrastrukturalny realizowany przez UMK w ostat-
nich dziesięcioleciach, to nie tylko rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury. To niezbędny element 
realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest budowa silnego uniwersytetu badawczego służącego swoim 
potencjałem polskiej nauce i gospodarce.

Biorąc pod uwagę to wszystko oraz znaczenie dalszego rozwoju UMK w Toruniu dla systemu szkolnictwa 
wyższego w naszym kraju, zwracam się z prośbą o poparcie Pana Ministra dla realizacji tego projektu i zabez-
pieczenie środków w wysokości przedstawionej przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice. Porty zajmują także 

ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz w międzynarodowych 
łańcuchach dostaw. Mają również bardzo duży wpływ na efektywność integracji ekonomiczniej i technicznej 
oraz technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym. Porty morskie wraz z instytucjami admi-
nistracji działającymi na rzecz gospodarki portowej stanowią wielkie przestrzenne kompleksy gospodarcze o 
złożonej strukturze branżowo-gałęziowej. Działalność gospodarcza portów realizowana w ramach ich funkcji 
transportowej, przemysłowej, handlowej i logistycznej oraz regionalnej powoduje, że są one jednym z ważniej-
szych czynników wzrostu gospodarczego kraju, regionów portowych i miast portowych. Wpływają również 
bezpośrednio na efektywność transakcji handlu zagranicznego oraz na poziom bezpieczeństwa gospodarki 
narodowej.

Efektywny i konkurencyjny port morski jest integratorem regionalnego klastra morskiego prowadzącego 
działalność społeczno-ekonomiczną w skali międzynarodowej. Z tego powodu miasto i region portowy stają 
się atrakcyjnym miejscem dla rozwoju biznesu, a aglomeracja – środowiskiem zapewniającym mieszkańcom 
uzyskanie wyższego poziomu życia oraz realizacji zawodowej.

Problematyka funkcjonowania morsko-lądowego łańcucha transportowego jest silnie związana z koncepcją 
logistyczną zwiększającą wymagania w stosunku do ściślejszego powiązania łańcucha transportowego z łań-
cuchem dostaw, który stanowi technologiczne połączenie drogami przewozu punktu pochodzenia z punktem 
konsumpcji towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji i procesów zamówień, a także 
polityki zapasów. Jego funkcjonowanie jest zorientowane na efektywną organizację wszelkich procesów i kon-
taktów na styku: dostawca – przedsiębiorstwo – klient. A podstawowymi kryteriami oceny łańcucha dostaw, w 
tym również działalności portów jako integralnego ogniwa, są: niezawodność, czas, koszty, zamrożenie kapitału 
w zapasach, przepływ informacji, współpraca i koordynacja.

Rodzime porty, szczególnie te zlokalizowane w Gdyni i Gdańsku, mają ograniczoną możliwość składowania 
towarów z uwagi na niewystarczającą powierzchnię. Tym samym faktycznie ogranicza to ich przepustowość. 
Jednym z popularnych sposobów rozwiązywania problemów ze składowaniem towarów jest budowa tzw. 
portów wewnętrznych. Są one zazwyczaj wydzielane nie tylko poza terenem portu właściwego, ale również w 
regionach oddalonych o setki kilometrów od miejsca rozładunku.

Jedną z alternatyw, które należałoby rozpatrzyć w kontekście możliwości dalszego rozwoju portów Trójmiasta, 
jest przystąpienie do analizy techniczno-finansowej zlokalizowania portu wewnętrznego na gruntach należą-
cych obecnie do Skarbu Państwa, które znajdują się w okolicach Dźwierzna, zaledwie 120 km od wybrzeża 
(kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gmina Chełmża). Parametry tego terenu oraz jego położenie stanowią 
zasadniczy atut; ponad 600 ha gruntów, gazociągi DN 400 i 500, linie energetyczne 220 i 120 kV, sieć wodo-
ciągowa, sąsiedztwo oczyszczalni ścieków, infrastruktura kolejowa oraz autostrada A1.

Na uwagę zwraca również fakt zbieżności planów inwestycyjnych co do tego obszaru, wyrażanych w ofi-
cjalnych dokumentach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Utworzenie właśnie w Dźwierznie 
nowego węzła autostradowego na A1 oraz tym samym otwarcie terenów przyległych do autostrady stanowi 
priorytet zawarty w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Planie modernizacji 2020+, 
przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r., jako jedno 
z zadań w ramach celu strategicznego „Dostępność i spójność”, zadanie „Realizacja węzła autostradowego 
Dźwierzno”.

Władze powiatu toruńskiego oraz władze miasta i gminy Chełmża od wielu lat intensyfikują działania na 
rzecz zwiększenia gospodarczego potencjału na przedmiotowym obszarze. Co więcej, samorząd województwa 
przyjął niedawno stosowne uchwały dotyczące rewitalizacji dróg wodnych E40 oraz E70, które mogłyby w 
przyszłości być wykorzystywane do dalszej redystrybucji towarów składowanych na terenie portu wewnętrznego 
w Dźwierznie, zaledwie 30 km od Torunia – potencjalnego intermodalnego węzła.

Jednakże dopiero ujęcie tych działań w jednolitą strategię wspomnianych przeze mnie funkcji terenów 
Skarbu Państwa i przeznaczenie ich pod budowę portu wewnętrznego portów Trójmiasta mogłoby stanowić 
rzeczywisty impuls do rozwoju tej części kujawsko-pomorskiego.
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Wobec tego zwracam się do Pana Ministra o: analizę przedstawionych przeze mnie możliwości budowy 
portu wewnętrznego na terenie będącym własnością Skarbu Państwa (Dźwierzno); przedstawienie informacji 
dotyczących obecnego przeznaczenia przedmiotowego terenu; przedstawienie możliwości uruchomienia prac 
analityczno-przygotowawczych, które miałyby na celu uruchomienie portu wewnętrznego.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . . 82
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 82
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . 83
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 84
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 85
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 85
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 87
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 87

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
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Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 93
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 94
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Sebastian Chwałek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 95
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 98
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 101
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 102
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 103

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i do-
stępności świadczeń opieki zdrowotnej

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Dorota Czudowska  . . . . . . . . . 105
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 105

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 106

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 107

Komunikaty

(Obrady w dniu 22 września)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad

senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o wypowiedzeniu 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popie-
rania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . . . . .110

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . .111
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . .111
senator Maciej Łuczak . . . . . . . . . . . . .111
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . .111
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Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie 
państwowym „Porty Lotnicze” (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 120
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 122
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  123
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 124
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 125
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 126
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 128
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 128
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 129

senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . .112
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . .112
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . .112
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . .112
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . .112
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . .112
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .112
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . .113
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . .113

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . .114
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . .114
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .115
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
główny specjalista  
w Departamencie  
Współpracy Międzynarodowej 
w Ministerstwie Rozwoju  
Joanna Bek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o przedsiębiorstwie 
państwowym „Porty Lotnicze”

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . .118
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa 
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Zapytania i odpowiedzi
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . .119
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .119
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119

Wznowienie obrad
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 120

Wznowienie obrad
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 129
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 131
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 132
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 132

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Lidia Staroń  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 135
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  136
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 136
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  137
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 137
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 137
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 137

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 140
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . 141

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych
Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca  
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 143

Sprawozdanie mniejszości Komisji Obrony Na-
rodowej

senator sprawozdawca  
Maciej Grubski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 145
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 145
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 145
senator Jarosłapw Rusiecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 147
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 148
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 149

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 149

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 151
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 151
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 152
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 156
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 156
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 157
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 157
senator Maciej Grubski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 159
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 160

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Bartosz Kownacki . . . . . . . . . . . . . . 161
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Punkt 11. porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Józef Łyczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . 162
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 163
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu  
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