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Porządek obrad

48. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 października 2017 r.

1. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. 

2. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

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

4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe.

5. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

7. Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

8. Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa po-
datkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, 
sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

9. Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukra-
iną, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 
kwietnia 2017 r.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompen-
sacyjnych.

11. Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015.

12. Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

13. Drugie czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju 
w Polsce.

14. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezydenta RP  – zastępca szefa Kancelarii,  
     sekretarz stanu Paweł Mucha

Główny Inspektorat Sanitarny  – główny inspektor sanitarny  
     Marek Posobkiewicz

Rada Języka Polskiego  – przewodniczący Andrzej Markowski

Ministerstwo Energii  – sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Jan Dziedziczak 
  – podsekretarz stanu Jacek Czaputowicz

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Zbigniew Król

Jolanta Baziak-Jankowska  – siostrzenica arcybiskupa  
     Eugeniusza Baziaka

Ara Babloyan  – przewodniczący  
     Zgromadzenia Narodowego  
     Republiki Armenii

Edgar Ghazaryan  – ambasador Republiki Armenii  
     w Polsce





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, bardzo proszę o zajmowanie 

miejsc. Za chwilę rozpoczynamy.
Otwieram czterdzieste ósme posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Rafała Ambrozika oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Wysoka Izbo! Miło mi poinformować, że na 
moje zaproszenie w Senacie gości przewodniczący 
Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii, pan 
Ara Babloyan. (Oklaski) Witam bardzo serdecznie 
pana przewodniczącego… (Oklaski) Witam bar-
dzo serdecznie pana przewodniczącego wraz z całą 
delegacją. Witam także pana Edgara Ghazaryana, 
ambasadora Republiki Armenii w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Witam pana, Panie Ambasadorze. (Oklaski)

Informuję, że Sejm na czterdziestym ósmym po-
siedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. przyjął wszystkie 
poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji, do ustawy o zmia-
nie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej. Ponadto Sejm na czterdziestym dzie-
wiątym posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r. 
przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
czterdziestego czwartego, czterdziestego piątego 
i czterdziestego szóstego posiedzenia stwierdzam, 
że protokoły tych posiedzeń zostały przyjęte.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 11 maja 
2017 r. prezes Rady Ministrów przekazała Senatowi 
dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.”; 
jest on zawarty w druku nr 508. Skierowałem ten do-
kument do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury. Informuję, że komisje na wspólnym 
posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. zapoznały 
się z tym dokumentem.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, czwar-
tego, siódmego, ósmego oraz trzynastego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdania właści-
wych komisji senackich zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji se-
nackich – i rozpatrzenie go jako punktu czternastego. 
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przedstawioną propozycję przyjęła.

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

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 
obrad czterdziestego ósmego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o uwagę, gdyż chciał-

bym teraz przekazać kilka ważnych informacji or-
ganizacyjnych.

W przypadku braku wniosków o charakterze le-
gislacyjnym do punktu pierwszego, czyli do ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Goście!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 
Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami 
korzystania z solarium.

Komisja obradowała i dyskutowała nad tą ustawą 
w dniu 15 września 2017 r. Był to projekt prezydencki. 
Od razu powiem, że wszyscy członkowie Komisji 
Zdrowia są panu prezydentowi za tę ustawę bardzo 
wdzięczni. Myślę, że przedstawiciel prezydenta, pan 
minister, który jest na sali, zapewne tę inicjatywę 
i powody podjęcia tej inicjatywy państwu przedsta-
wi, więc ja nie będę już mówiła tego, co mówił na 
posiedzeniu komisji pan minister.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami 
korzystania z solarium jest wynikiem alarmujących 
badań epidemiologicznych, które wykazują, że w cią-
gu ostatnich trzech dekad drastycznie wzrosła liczba 
zachorowań na najgroźniejszego raka skóry, jakim jest 
czerniak złośliwy. Jest to choroba praktycznie nieule-
czalna. Mamy trochę leków, tzw. celowanych, ale nie 
przynoszą one zadawalających efektów. Najlepszą 
metodą leczniczą jest chirurgia na wczesnych etapach 
zaawansowania, ale najlepszym sposobem uniknięcia 
tej choroby jest profilaktyka. Wiadomo, że czynnikiem 
ryzyka czerniaka złośliwego jest promieniowanie ul-
trafioletowe, i to zarówno to słoneczne, jak i pocho-
dzące ze źródeł sztucznych, a tu chodzi o korzystanie 
z solariów, zwłaszcza przez najmłodszych. Ta ustawa 
– żeby nie było wątpliwości – nie zakazuje korzystania 
z solarium w ogóle, ale zakazuje korzystania z solarium 
przez dzieci do lat 18. Pan minister pewnie powie, że są 
to coraz częściej spotykane patologiczne praktyki w so-
lariach, zresztą na życzenie nierozsądnych rodziców.

Ustawa ma za zadanie promocję wiedzy o szko-
dliwości promieniowania ultrafioletowego. Zawiera 
zakazy, nad których przestrzeganiem czuwać będzie 
stacja sanitarno-epidemiologiczna. Zakłada także 
kary dla zakładów, które nie zastosują się do tej usta-
wy, oraz zmiany innych ustaw, które są wymagane, 
aby ta ustawa weszła w życie. Tę wiedzę należy upo-
wszechniać przede wszystkim wśród dzieci i mło-
dzieży. Są badania epidemiologiczne, które wykazują, 
że świadomość szkodliwości promieniowania ultra-
fioletowego i związku ze wzrostem ryzyka zachoro-
wania na czerniaka złośliwego jest u młodzieży na 
poziomie około 16%.

Dyskusja była dosyć żywa, ale utrzymana w zgod-
nym tonie, bo wszyscy jesteśmy za tą ustawą. Wiemy 
także, że rzecznik praw dziecka jest za tą ustawą. 
Rekomenduję, aby Wysoka Izba przyjęła tę ustawę 
bez poprawek.

z solarium, głosowanie w tej sprawie odbędzie się 
bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu. No, będzie 
5-minutowa przerwa.

Ponadto informuję, że dziś o godzinie 12.00 zo-
stanie zarządzona godzinna przerwa, w czasie której 
odbędzie się uroczysta gala laureatów czwartej edycji 
konkursu „List do taty”, w tym ogłoszenie wyników 
oraz prezentacja nagrodzonych prac. W związku 
z tym na pulpitach znajdą państwo okolicznościo-
wą publikację zawierającą prace dzieci nagrodzone 
w drugiej i trzeciej edycji konkursu. Obrady plenarne 
będziemy kontynuować od godziny 13.00.

Następnie zgodnie z wnioskiem klubu senatorów 
PiS zostanie zarządzona przerwa w obradach w go-
dzinach od 15.00 do 17.00. W przerwie… Nie, prze-
praszam. Zdziwiłem się. Po przerwie przejdziemy do 
realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Następna ważna informacja: dziś o godzinie 19.00 
przystąpimy do rozpatrzenia projektu uchwały w 55. 
rocznicę śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 
W przypadku braku wniosków o charakterze legi-
slacyjnym do głosowania w tej sprawie przystąpimy 
bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu. Po tym 
głosowaniu zostanie zarządzona przerwa w obradach 
do jutra, do godziny 9.00. Po ogłoszeniu przerwy 
w sali nr 217 odbędzie się pokaz filmu o arcybisku-
pie Eugeniuszu Baziaku, na który bardzo serdecznie 
zapraszam.

Jutrzejsze obrady wznowimy o godzinie 9.00 
od rozpatrzenia punktu dotyczącego sprawozdania 
Rady Języka Polskiego. Następnie przystąpimy do 
rozpatrzenia ustawy dotyczącej ratyfikacji konwencji 
wielostronnej sporządzonej w Paryżu oraz ustawy do-
tyczącej ratyfikacji protokołu wykonawczego między 
Polską a Ukrainą.

Jutro o godzinie 12.00 zostanie zarządzona pół-
godzinna przerwa w obradach na otwarcie wysta-
wy „Ormianie w Polsce”. Po przerwie przystąpimy 
do rozpatrzenia projektu uchwały w 650. rocznicę 
nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce. 
W przypadku braku wniosków o charakterze legi-
slacyjnym do projektu uchwały do głosowania w tej 
sprawie przystąpimy bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 582, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 582 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, 
panią senator Dorotę Czudowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(marszałek S. Karczewski)
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wego wywołującego te reakcje, o których pani senator 
mówiła? Chciałbym poznać jakieś bliższe dane na ten 
temat. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Majer jeszcze. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Pani Senator, ja mam pytanie 

dotyczące ograniczenia promocji i reklamy, bo do 
mnie, do biura senatorskiego, akurat takie pytanie 
dotarło. Czy w związku z tym ograniczeniem wy-
wieszenie informacji o solarium w zakładzie kosme-
tycznym, np. na wystawie, to będzie już naruszenie 
tej ustawy, czy takie coś jest dopuszczalne? Czy była 
o tym dyskusja w komisji?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, w tej chwili zrobimy krótką tech-

niczną przerwę, gdyż delegacja opuszcza…
Bardzo serdecznie dziękuję panu Babloyanowi 

z delegacją. Bardzo dziękujemy. (Oklaski)
Do zobaczenia jutro, dziękujemy bardzo.
Pan przewodniczący Ara Babloyan jest chirurgiem 

dziecięcym, specjalizuje się w transplantologii wątro-
by, dlatego z taką ciekawością słuchał.

Proszę bardzo, Pani Senator.
Trzy pytania, trzy odpowiedzi, a później następni 

zgłaszający się do zadania pytań.
Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Odpowiadam pani senator Borys-Damięckiej.
Te listy, o których pani mówi, które zasypały… 

były adresowane do naszych biur, ja dostałam dopiero 
po posiedzeniu komisji i czytałam już po posiedzeniu 
komisji. No, każdy list jest objawem jakiejś troski, 
rysuje problem, który może się pojawić, ale myśmy 
w komisji o tym nie dyskutowali.

Jeśli chodzi o implementację tego prawa i zapisów 
unijnych z 2008 r., no to proszę łaskawie zauważyć, że 
mamy rok 2017 i dopiero pan prezydent to podniósł, 
a Kancelaria Prezydenta opracowała taką ustawę. Tak 
że najwyższy czas, żebyśmy te zapisy unijne reali-
zowali.

A co do ryzyka… Ryzyko będzie zawsze, ale nie 
możemy obywatelom wszystkiego zabronić. Nie mo-
żemy zabronić, tak naprawdę, palenia papierosów, 
nie możemy zabronić picia alkoholu, choć to też jest 
szkodliwe, nawet więcej jest ofiar… Rozmawialiśmy 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pierwsza się zgłosiła pani senator Borys-
Damięcka.

Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
W sprawie tej ustawy do biur senatorskich, jak 

wiem, było zgłaszanych szereg zapytań, nawet petycji, 
można by powiedzieć, i próśb o poruszenie pewnych 
spraw. Chciałabym zapytać panią senator, czy na po-
siedzeniu Komisji Zdrowia, a na ręce pana przewod-
niczącego Kraski wysłałam kilka tego typu pytań, 
jakie miały osoby zainteresowane… Chciałabym 
zapytać, czy państwo poruszali tę sprawę, czy jed-
no z tych zadanych pytań państwo omawiali i czy 
problem, o którym zaraz powiem w skrócie… Jak 
należy ten problem interpretować z punktu widzenia 
fachowców: lekarzy, osób, które zabierały głos na 
posiedzeniu komisji?

Otóż pytanie, które otrzymałam i które mnie inte-
resuje, brzmi tak… Minęło 8 lat od przyjęcia dyrekty-
wy europejskiej, a w Polsce nadal nie ma odpowied-
nich rozporządzeń; jest to, jak podają zainteresowani, 
dyrektywa z 2008 r. Implementacja wypracowanych 
standardów europejskich w znacznym stopniu wpły-
nęłaby na bezpieczeństwo społeczeństwa oraz ure-
gulowała rynek usług. Głównie chodzi tutaj o za-
pewnienie ochrony społeczeństwa przed nadmierną 
ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, o wpro-
wadzenie nakazu stosowania tzw. normy 0,3. I moje 
pytanie brzmi tak: czy ten postulat, ten wniosek… czy 
ten brak wprowadzenia dyrektywy Unii Europejskiej 
na terenie Polski może zaważyć w jakimś stopniu na 
tym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa, czy też po 
prostu to są sprawy równoległe? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam takie pytanie: czy jest jakaś 

statystyka medyczna, czy są jakieś badania, które 
określałyby w taki sposób… Czy podczas posiedze-
nia Komisji Zdrowia była w ogóle dyskusja na temat 
negatywnego wpływu promieniowania ultrafioleto-
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(senator D. Czudowska) Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Pani Senator.
Teraz następna seria pytań.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W kontekście tej słusznej inicjatywy pragnę 

zauważyć, że ustawa wprowadza sztywną granicę 
wiekową – 18 lat. To oznacza, że człowiek młody, 
który ma 18 lat i 1 dzień, będzie mógł szeroko 
korzystać z dobroci czy też raczej ze zła tego so-
larium. Moje pytanie dotyczy, po pierwsze, tego, 
czy zgodnie z tymi wypowiedziami dotyczącymi 
ochrony zdrowia te urządzenia są w jakiś sposób 
certyfikowane.

Po drugie, czy w ramach prewencji, tak jak np. 
w przypadku palenia papierosów czy używania 
alkoholu, nie powinna w przestrzeni publicznej 
znaleźć się uwaga, uwaga obowiązkowa, o szko-
dliwościach niewłaściwego korzystania z solarium, 
tak żeby dotyczyła ona nie tylko klienta, ale i ob-
sługującego?

I wreszcie, po trzecie, kto to będzie w ogóle spraw-
dzał?

(Senator Dorota Czudowska: To znaczy…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Pani Senator, moment, przepraszam…
Pan senator Aleksander Szwed.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam pytanie. Ostatnio czyta-

łem informację Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej, w której wskazuje się, że Stany 
Zjednoczone są dobrym przykładem pozytywnego 
efektu wprowadzenia zakazu korzystania z solarium 
przez osoby niepełnoletnie. Kampania informacyjna 
spowodowała nawet, że wśród amerykańskich studen-
tów o 40% spadł odsetek korzystających z solariów. 
Czy przypadek amerykański był może omawiany 
na posiedzeniu komisji? Czy mamy jakieś informa-
cje, jak to wygląda w państwach europejskich? Czy 
było to poruszane na posiedzeniu komisji? Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Waldemar Sługocki, bardzo proszę.

o tym w komisji, że w wyniku palenia papierosów 
i picia alkoholu choruje i umiera znacznie więcej 
Polaków niż na czerniaka skóry. O tym była mowa. 
Ryzyko jest zawsze i zakazu totalnego nie ma. 
Chcemy tylko uchronić najmłodsze pokolenie, bo 
są dowody epidemiologiczne na to – to już będzie 
częściowa odpowiedź, ale tylko częściowa, udziela-
na panu senatorowi Jackowskiemu – że największe 
ryzyko zachorowania niosą krótkie serie promienio-
wania ultrafioletowego w młodym wieku bądź stałe 
narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, nawet 
słoneczne, ale stałe narażenie.

To się łączy również z odpowiedzią na pytanie 
pana senatora Jackowskiemu. W 1965 r. mieliśmy 
144 przypadki czerniaka złośliwego. Obecnie mamy 
tych zachorowań prawie 3 tysiące. I to, co jest alar-
mujące… Dla epidemiologii czerniaka złośliwego 
charakterystyczne jest to, że do tej pory główne za-
chorowania były w piątej, szóstej dekadzie życia, 
w ósmej, jeżeli ktoś doczekał – a teraz doczekuje 
o wiele więcej osób, oczywiście, i dzięki Bogu – 
ale ten trend się odwraca i w ostatnich 3 dekadach 
o ponad 70% wzrosła zachorowalność na czerniaka 
złośliwego w grupie osób w wieku 20–40 lat. No 
i już nie możemy czekać.

Panie Senatorze, jakie jeszcze dane epidemio-
logiczne… Może tak. Największe zagrożenia: 
przerywane epizody naświetlań w młodym wieku, 
wielokrotne oparzenia słoneczne, jasna karnacja 
skóry… No, częściej występuje u rasy białej i czę-
ściej u osób o wysokim statusie społecznym, co 
z kolei jest związane z pewną modą na opalanie, 
z wyjazdami do ciepłych krajów. Mają ten problem 
kraje skandynawskie. W tamtych krajach – mówię to 
jako lekarz onkolog – jeszcze w latach poprzedniego 
wieku zaobserwowano to zjawisko i zaczęto się tym 
problemem interesować bardziej. Skandynawowie 
zaczęli masowo wyjeżdżać zimą na urlopy w ciepłe 
kraje, a fizjologicznie ich organizmy do takich wa-
runków nie są przystosowane. W związku z tym tam 
jest tych zachorowań o wiele więcej. W Polsce tych 
zachorowań jest na razie 50% mniej niż w innych 
krajach Unii Europejskiej i to jest moment na to, 
żeby takie działania podjąć.

Pan senator mnie pytał o ograniczenie promo-
cji i reklamy. Są takie zapisy, żeby jednak nie pro-
mować… Stacja sanitarno-epidemiologiczna wyda 
odpowiednie zarządzenia co do tego, w jaki sposób 
informacja… Szanowni Senatorowie, jak patrzymy na 
niektóre reklamy solariów, to widzimy, że te zachęty 
są wprost oszałamiające. Tego musimy uniknąć. To 
jest praca dla rządu i dla służb sanitarno-epidemiolo-
gicznych, a chodzi o właściwe rozporządzenia co do 
zasad promocji i co do kontroli tej promocji.
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ską pytał, czy rząd będzie miał na taką promocję 
pieniądze, bo wszystko kosztuje.

A jeśli chodzi o pytanie pana senatora Sługockiego, 
to przyznaję: nie było dyskusji. Nie potrafię nic na ten 
temat powiedzieć. Ale mamy na sali ministra zdro-
wia, mamy też pana prezesa Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Może oni na te pytania odpowiedzą.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Mamy na sali 
pana ministra z Kancelarii Prezydenta.)

Jest pan… Już wspominałam, że pan prezydent na 
pewno… Ja dlatego nie… Senatorowie trochę przy-
muszają mnie tu pytaniami do mówienia więcej, niż 
było na posiedzeniu komisji. A ja bym nie chciała 
mówić za pana ministra z Kancelarii Prezydenta, 
ponieważ jest to ustawa prezydencka. Chodzi o to, 
żeby mógł nam przedstawić intencję tej inicjatywy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Już? Tak? Dobrze. Dziękuję, Pani Senator.
Teraz ponownie pani senator Barbara Borys-

Damięcka. Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Ja chciałabym zapytać. Jeżeli chodzi o mnie, to 

nie jestem zwolenniczką korzystania z solariów, ale 
chodzi mi o to, żeby móc dogłębnie wyjaśnić spra-
wę osobom zainteresowanym, zanim podejmiemy 
decyzję. Chciałabym dopytać, czy wprowadzenie 
dyrektywy, która, jak twierdzą, nie została do tej 
pory w Polsce wprowadzona, będzie miało znaczący 
wpływ na uściślenie kontroli korzystania z solariów 
zarówno w grupach wiekowych, jak przy problemach 
zdrowotnych, przede wszystkim kontroli jakości urzą-
dzeń. Czy wprowadzenie dyrektywy będzie miało 
na to wpływ? Czy brak tej dyrektywy to jest jakby 
odrębna sprawa, a sprawa bezpieczeństwa, jakości 
urządzeń i ich kontroli to jest druga sprawa? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Solaria emitują promienie ultrafioletowe i to jest 

jeden z głównych powodów tego, że z nimi chce się 
walczyć. Czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o tym, że są inne, znacznie bardziej niebezpieczne 
urządzenia, które emitują takie promienie? Chodzi 
mi o spawarki inwertorowe, które są ogólnie dostępne 
i w przypadku których nie ma żadnych ograniczeń, 
żadnej informacji, żadnej antyreklamy. Czyli z jed-

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam pytanie à propos dyrektywy, 

którą była pani uprzejma przywołać. Moje pytanie jest 
następujące: czy wejście w życie tej ustawy, że tak po-
wiem, skonsumuje w całości regulacje w tym zakresie 
na poziomie europejskim, czy będą niezbędne jeszcze 
jakieś dostosowania polskiego prawodawstwa, tak 
aby w pełni zharmonizować polskie przepisy prawa 
z prawem europejskim? Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo.
Panu senatorowi Rulewskiemu odpowiem na 

pytania od końca. Ja już powiedziałam, że nadzór 
nad tym będą miały służby epidemiologiczne, czyli 
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Teraz problem tego 18+, 18 plus 1 dzień. Bo to 
teraz tak modnie się nazywa: 18+.

(Senator Kazimierz Kleina: 500+.)
Tak, Panie Senatorze, to dotyczy każdej sprawy, 

która jest dozwolona od do. Myśmy na posiedzeniu 
komisji… Tutaj jest odpowiedź… Może nie. Po kolei. 
Trudno powiedzieć, czy ktoś się tak nierozsądnie 
zachowa. Myślę, że promocja wiedzy o szkodliwości 
solarium przyniesie również taki skutek, że i dorośli 
będą miarkować korzystanie z niego. My też wiemy 
o tym – nie wiem już, czy na posiedzeniu komisji 
była o tym mowa, czy znam to z innych źródeł – że 
są nałogowcy, którzy korzystają z solarium, są wiecz-
nie opaleni, pomijając wysokie ryzyko zachorowania 
na czerniaka skóry i inne nowotwory, jak również 
szybsze starzenie się skóry. Z tym, że czerniak jest 
najgorszy, bo jeżeli przeoczymy jego wczesną postać, 
którą da się wyleczyć chirurgicznie, jak już mówi-
łam, to jest praktycznie nieuleczalny. Tak że na takie 
zachowania nie mamy wpływu. To dotyczy każdego 
zakazu. Tak można to…

(Senator Jan Rulewski: Przepisy ostrzegawcze.)
Przepisy ostrzegawcze na pewno będą. Tak jak 

mówiłam, Państwowa Inspekcja Sanitarna wraz z rzą-
dem będą się tym zajmować. 

Teraz odpowiem panu senatorowi Szwedowi. 
Nie było przywoływanych doświadczeń Stanów 
Zjednoczonych, ale pan senator Wojtyła dosyć dużo 
mówił właśnie na temat konieczności mądrej, dobrej 
promocji profilaktyki przed czerniakiem złośliwym 
i zakazu nadmiernego korzystania z solarium. Pan 
również – teraz tak sobie spojrzałam w notatki – z tro-
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(senator G. Peczkis) utraty miejsc pracy chyba nie będzie, ponieważ my 
nie zakazujemy korzystania z solariów. Zakazujemy 
korzystania z solariów tylko dzieciom i młodzieży do 
lat 18. A że mamy prowadzą tam swoje dzieci przed 
Pierwszą Komunią Świętą, żeby ładniej wyglądały, 
to jest fakt powszechnie znany. Dlatego chcemy pod-
nieść świadomość społeczną poprzez promocję i… 
Mamy tu wiele możliwości. Państwowa Inspekcja 
Sanitarna też pewnie znajdzie sposoby, żeby uświa-
damiać społeczeństwu szkodliwość korzystania z so-
lariów. Nie sądzę, żeby to zmniejszyło liczbę miejsc 
pracy, ale to jest moje zdanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania do pani senator? Nie widzę 

chętnych.
Zatem bardzo dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez pre-

zydenta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony za-
stępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pan minister Paweł Mucha.

Czy pan minister… Widzę, że tak. To bardzo pro-
szę, zapraszam pana ministra.

Witam na posiedzeniu pana profesora Piotra 
Rutkowskiego z Centrum Onkologii. Witam pana, 
Panie Profesorze. Witam również podsekretarza sta-
nu, pana ministra Zbigniewa Króla. Witam głów-
nego inspektora sanitarnego, pana ministra Marka 
Posobkiewicza. Witam panów.

A teraz pan minister. Bardzo proszę.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senator! 

Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!
Pani senator sprawozdawca przedstawiła odpowie-

dzi na większość pytań. Ja chciałbym tylko w dwóch 
zakresach odnieść się do wątpliwości, które się poja-
wiły w toku pytań państwa senatorów.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z obecną regu-
lacją prawną, to mamy rozporządzenie, które zostało 
wydane w ramach wykonania ustawy o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku, i to rozporządzenie 
odnosi się do kwestii związanych z wymaganiami co 
do sprzętu elektrycznego. Jest to dzisiaj jedyna obo-
wiązująca regulacja prawna, która służy działalności 
solariów, jeżeli chodzi o kwestie związane z normami 
technicznymi, wymaganiami technicznymi, jakie po-
winny spełniać solaria.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z przedsta-
wionym przez pana prezydenta projektem ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania 
z solarium, który Sejm przyjął 15 września 2017 r., 

nej strony walczymy z solariami, okej, a z drugiej 
strony spawarki inwertorowe są w każdym sklepie 
przemysłowym na półce bez informacji, jakie pro-
mieniowanie w ich przypadku występuje.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Ponieważ 

wynikiem ustawy będzie zmniejszenie liczby klien-
tów, którzy korzystają z solariów, chciałbym zapytać, 
czy mamy jakieś dane dotyczące tego, w jaki sposób 
wpłynie to na rynek pracy, na zmniejszenie liczby 
miejsc pracy w tym sektorze usług.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Odpowiadam pani senator Borys-Damięckiej. Po 

to tę ustawę… Musiałabym ją tutaj całą przeczytać. 
Ona znajduje się w druku nr 582. Ta ustawa jest wła-
śnie po to, żeby była kontrola urządzeń emitujących 
promieniowanie ultrafioletowe, w tym wypadku so-
lariów. Jestem przekonana, że tak będzie.

A co do losów dyrektywy to powtórzę, powiem 
to, co powiedziałam panu senatorowi Sługockiemu, 
że tu poproszę ministra o pomoc w odpowiedzi na 
to pytanie.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Peczkisa… 
Nie, dyskusji o innych urządzeniach emitujących 
takie promieniowanie nie było. Ja sama niewiele 
o tym wiem, choć wiem, ale to jest już inny temat, 
że każde urządzenie podłączone do prądu emituje 
promieniowanie, jak nie ultrafioletowe, to elektro-
magnetyczne, i to też jest pod lupą epidemiologów 
chorób nowotworowych, bo to jest jeden z istotnych 
czynników zachorowania na nowotwory, na wiele 
nowotworów, nowotwory mózgu, różnych narządów. 
Wszechobecne promieniowanie elektromagnetyczne, 
tramwaje, suszarki, mikrofalówki, wszystko, co jest 
włączone w sieć… Może jest to, Panie Senatorze, po-
wód do podjęcia kolejnej inicjatywy ustawodawczej.

Pan senator Szymański pytał, czy była dyskusja 
o utracie miejsc pracy. Był tam taki krótki wątek, ale 
nie bardzo to rozwijaliśmy. Z mojego punktu widzenia 
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(zastępca szefa P. Mucha) trzydziestego roku życia powoduje wzrost zagroże-
nia wystąpienia nowotworu skóry o 20%. Mówimy 
o tych danych – one są zatrważające, jeżeli chodzi 
o nowotwory złośliwe, o czerniaka złośliwego skóry 
– zawartych w Krajowym Rejestrze Nowotworów. 
Państwo senatorowie mają to zawarte… Jeżeli cho-
dzi o dynamikę zarejestrowanych zachorowań na 
czerniaka w latach 1999–2014, to jest wykres, który 
jednoznacznie wskazuje, że w tych latach wzrosła za-
chorowalność. Mamy tutaj do czynienia z wielokrot-
nością wzrostu, zarówno jeżeli chodzi o mężczyzn, 
jak i kobiety. Tak że te dane – bardzo szczegółowe, 
ale też zatrważające – są niewątpliwie również pod-
stawą do tego, żeby tego rodzaju regulację prawną 
wprowadzić.

Jeżeli chodzi o kwestie oddziaływania w kontek-
ście gospodarczym, to bardzo często jest tak, że sola-
rium to pewien komponent czy to gabinetu urody, czy 
szerszego zakresu działalności. I mówimy o wyklu-
czeniu możliwości korzystania z solarium tylko przez 
osobę małoletnią. W przypadku osoby pełnoletniej 
mówimy o tym, żeby taka osoba miała pełną świado-
mość wszystkich negatywnych następstw korzystania 
z solarium, żeby była świadoma w tym zakresie.

Zakaz promocji, reklamy. W wystąpieniu pani se-
nator sprawozdawcy było trafne odwołanie się także 
do przepisów, które są reglamentacją działalności go-
spodarczej, jeżeli chodzi o kwestie związane z ochro-
ną zdrowia i życia Polaków, przepisów związanych 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi czy przepisów 
regulujących, wprowadzających określone zakazy, 
jeżeli chodzi o palenie tytoniu. Tutaj jest sytuacja ab-
solutnie tego samego rodzaju. Jest to bardzo poważne 
zagrożenie społeczne. Wiele państw europejskich, 
wiele państw świata w tym zakresie już podejmuje 
konkretne działania legislacyjne. Polska, podejmując 
tę inicjatywę, dołączy do tych państw, które chcą wal-
czyć z problemem, jakim jest dzisiaj bardzo poważne 
ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. To jest 
nowotwór o największej dynamice wzrostu zachoro-
wań, stąd ta inicjatywa pana prezydenta.

Bardzo proszę Wysoką Izbę, Wysoki Senat o po-
parcie przedłożonego projektu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Zdrojewska.

to w tym przypadku celem, tak jak to było mówione, 
jest przede wszystkim zmniejszenie liczby zachoro-
wań, a w dalszej kolejności zgonów Polaków spowo-
dowanych czerniakiem złośliwym skóry. Odnosząc 
się do głosów à propos uwarunkowań europejskich, 
międzynarodowych, wskazać należy, że zalecenia za-
równo Światowej Organizacji Zdrowia, jak i Komisji 
Europejskiej jednoznacznie wskazują, że korzystanie 
z solarium przyczynia się do powstawania nowotwo-
rów skóry, w tym czerniaka. Mamy świadomość tego, 
że to ryzyko dotyczy przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży. W tym okresie skóra nie jest w pełni dojrzała, 
posiada mniej naturalnych zabezpieczeń, jest o wiele 
większe ryzyko, nawet w przypadku jednorazowego 
skorzystania z solarium, rozwinięcia się w przyszłości 
czerniaka. Z danych statystycznych, które są w na-
szym posiadaniu, wynika, że kilkukrotne skorzy-
stanie z solarium przez osoby poniżej trzydziestego 
roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia 
nowotworów skóry aż o 75%. Stąd też ustawa wpro-
wadza całkowity zakaz opalania w solarium dla osób, 
które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

Odpowiadając na pytanie pana senatora, chciał-
bym powiedzieć, że to jest granica pełnoletności, to 
jest granica pełnej zdolności do czynności prawnych. 
W dniu osiemnastych urodzin mamy sytuację taką, 
że… Osoba pełnoletnia będzie rozważać, czy – mimo 
świadomości tego, że korzystanie z solarium jest 
szkodliwe – chce tego rodzaju zabieg „upiększający” 
na swoim ciele przeprowadzać, czy nie. Dla nas celem 
nadrzędnym jest przede wszystkim ochrona dobra 
osób małoletnich, dzieci i młodzieży, bo wiemy, że 
te praktyki są bardzo negatywne, a skutki korzysta-
nia z solariów to mogą być skutki, które się rozłożą 
na kolejne lata. Nawet jednorazowy zabieg bardzo 
zwiększa ryzyko.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozwiązania-
mi, które są w ustawie, to oczywiście jest tak, że 
będzie obowiązek informacji o ryzyku związanym 
z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe wy-
dzielane przez solaria. Jest zakaz promocji i reklamy 
usług solaryjnych, dlatego że są to informacje, które 
mogą wprowadzać w błąd, a jak dowodzą dane na-
ukowe, nie ma żadnego potwierdzenia, jeżeli chodzi 
o pozytywne skutki korzystania z solariów, a wręcz 
odwrotnie – przyspiesza to proces starzenia się skó-
ry. Obiegowe opinie o tym, że są jakieś korzyści 
zdrowotne, się nie potwierdzają. Solarium nie działa 
korzystnie na produkcję witaminy D ani nie działa 
przeciwdepresyjnie.

Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące za-
chorowalności, to my te dane przedstawiamy także 
w uzasadnieniu ustawy. I tutaj mówimy o tym, że jed-
nokrotne skorzystanie z solarium przez osobę poniżej 
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. 

Szanowni Państwo…
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiem po kolei.
Pani Senator, ustawa, tak jak wskazałem, co do 

zakresu zastosowania odnosi się do kwestii ochrony 
zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, 
czyli ona wprost nie jest implementacją czy jej celem 
nie jest kwestia implementacji tej czy innej dyrekty-
wy unijnej. Tutaj ten kontekst był oparty na obiek-
tywnych danych zawartych w Krajowym Rejestrze 
Nowotworów, które są dostępne polskim onkolo-
gom, które są dostępne także w raportach Komisji 
Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli 
chodzi o negatywne następstwa korzystania z sola-
rium. Wątek, o który pyta pani senator, to jest bardziej 
wątek, powiedziałbym, aktywności już w przyszłości. 
Myślę, że tutaj przedstawiciele Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej czy Ministerstwa Zdrowia będą w stanie 
udzielić bardziej szczegółowych informacji w tym 
zakresie. Tak jak wskazywałem, te kwestie także 
obejmuje problematyka rozporządzenia, które od-
nosi się do wymagań dla sprzętu elektrycznego, ale 
my w zakresie regulacji normowania nie ujmujemy 
problemów związanych z kwestią jakichś natężeń 
czy z kwestią związaną z normami technicznymi. 
Mówimy tylko, że obiektywnie promieniowanie UV 
jest promieniowaniem, które wywołuje negatywne 
skutki zdrowotne i celem ustawy jest zakaz korzy-
stania z solariów przez małoletnich, zakaz promocji 
i reklamy, a także kwestia informacji o szkodliwych 
następstwach zdrowotnych. I w tym zakresie, także 
co do treści informacji i co do regulacji ustawowej, 
mamy odesłanie do rozporządzenia wykonawcze-
go. Stąd tutaj będą podejmowane działania przez 
Ministerstwo Zdrowia. Tak że myślę, że problem, któ-
ry pani senator i pan senator wcześniej poruszyliście, 
jest problemem znacznie szerszym, wykraczającym 
poza ramy tej materii ustawowej i poza zakres nor-
mowania zawarty w ustawie. Dla nas cel zdrowotny 
jest celem głównym.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z wystąpieniem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, po-
wiem tak. Oczywiście mamy dane, które wskazują na 
to, że zakaz dotyczący korzystania z solariów przez 
małoletnich oddziałuje, bo wzrasta świadomość. 

Bardzo proszę, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Ja chciałabym zapytać o dyrektywę, pociągnąć to, 

o co pytał pan senator Sługocki, bo nie odpowiedział 
pan na to pytanie. Czy ta ustawa wyczerpuje wszelkie 
znamiona implementacji tej dyrektywy unijnej, która 
jeszcze nie została w Polsce implementowana? Proszę 
się do tego odnieść. I proszę nas poprawić, bo pani 
senator Czudowska tutaj mówiła, że to jest dyrekty-
wa z 2008 r., a myśmy znaleźli dyrektywę z 2006 r. 
Czy mógłby pan powiedzieć, z którego roku jest ta 
dyrektywa? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie, powiedzmy, że to samo pytanie, 

co wcześniej… Mówiłem o Polskim Towarzystwie 
Chirurgii Onkologicznej, które wskazuje właśnie 
Stany Zjednoczone jako dobry przykład, gdzie wpro-
wadzono taki zakaz dla osób niepełnoletnich…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie.)
…jeśli chodzi o korzystanie z solarium. A czy 

wiemy, jak to wygląda w innych państwach euro-
pejskich? Które państwa ewentualnie taki zakaz dla 
osób niepełnoletnich wprowadziły? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie trochę może od-

biegające od kierunku, w którym dyskusja do tej pory 
zmierzała. Wyczytałem w Wikipedii, że jednym ze 
sposobów prania brudnych pieniędzy jest taka szybka 
działalność usługowa i jako przykład są wymienione 
tam również solaria. Czy znane są jakieś przykłady, 
kiedy pod przykrywką prowadzenia solariów mogło 
dojść do jakichś tego typu działań? To by trochę rzu-
cało też nowe światło na naszą dyskusję. Dziękuję.
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(zastępca szefa P. Mucha) Padały tutaj także inne pytania ze strony państwa 
senatorów. Z jednej strony był wątek reglamentacji, z dru-
giej strony chodziło o kwestię wymogów. Ja jestem prze-
konany, że to rozwiązanie, które będzie wskazywać na to, 
iż musi być umieszczona informacja o szkodliwości, plus 
zakaz promocji i reklamy, doprowadzi do takiej sytuacji, 
że osoba w pełni świadoma ryzyka będzie na tej pod-
stawie decydować, czy chce skorzystać z solarium, czy 
nie. Ale przede wszystkim chrońmy tu dzieci, chrońmy 
przede wszystkim małoletnich, dlatego że dzisiaj sytuacja 
z tym związana jest w Polsce bardzo dużym problemem.

Oczywiście jest tak, że my w uzasadnieniu odnosi-
my się także do tego, że skoro mówimy o tej wartości, 
jaką jest konstytucyjna wartość swobody działalności 
gospodarczej – zresztą konstytucja wprost o niej stanowi 
w art. 22 – to w przypadku pewnego konfliktu warto-
ści, tj. swobody działalności gospodarczej i potrzeby 
ochrony życia oraz zdrowia, uznajemy tę ingerencję za 
uzasadnioną. Uznajemy te mechanizmy zawarte w usta-
wie za proporcjonalne i adekwatne do problemów, które 
dzisiaj się z tą sprawą wiążą – a więc, powiedzmy to 
szczerze, chodzi nie tylko o ogromną tragedię ludz-
ką, jaką jest śmierć czy zachorowanie na nowotwór, 
ale także o koszty, jakie dzisiaj Skarb Państwa ponosi 
w procesie leczenia, w ramach wydatków w służbie 
zdrowia, w tym także tych związanych z negatywnymi 
następstwami korzystania z solariów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Nie otrzymałem jasnej deklaracji od pani senator 

Czudowskiej i dlatego do pana to kieruję ponow-
nie – i to jest też taki maleńki przemyt… A pytanie 
brzmiało tak: czy w miejscach, gdzie młodzież może 
korzystać, tak potencjalnie, z solarium, będzie napis 
mówiący o zakazie, zakazie świadczenia młodzieży 
tych usług, pod groźbą odpowiedzialności – myślę, 
że ona w ustawie jest wpisana – i korzystania przez 
młodzież z tych usług?

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Tak jak dotyczy to alkoholu.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Ja już…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Chwileczkę, Panie Ministrze.
Najpierw pan senator Arkadiusz Grabowski.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Przepraszam.)
Bardzo proszę.

W ogóle statystyka, jeżeli chodzi o liczbę osób ko-
rzystających z solariów ogółem, w całej populacji, 
znacząco spada, bo świadomość społeczna wzrasta, 
jeżeli taki zakaz obejmuje małoletnich. Także do-
świadczenia amerykańskie na to wskazują, czyli że 
jeżeli szczególnie chronimy osoby małoletnie, to wie-
dza na ten temat, czyli samoświadomość społeczna 
jest o wiele większa.

Jeżeli chodzi o rozwiązania europejskie, to mamy 
sytuację tego rodzaju, że takie regulacje są w pra-
wodawstwie norweskim, szwedzkim, angielskim, 
austriackim, belgijskim, fińskim, francuskim, hisz-
pańskim, irlandzkim, niemieckim… I mógłbym wy-
mieniać dalej, bo, tak jak wskazywaliśmy, jest tak 
także w układzie pozaeuropejskim, np. w Stanach 
Zjednoczonych.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazujemy 
także na to, że ograniczenia są różnego rodzaju – 
począwszy od kwestii przepisów, które zakazują ma-
łoletnim w ogóle opalania się w solarium, poprzez 
określone zobowiązania dotyczące informowania 
o wpływie promieniowania na możliwości zachoro-
wania i na zdrowie, poprzez obowiązek instruktażu 
klienta i określone szczegółowe przepisy dotyczą-
ce maksymalnego czasu ekspozycji na opalanie, po 
określone szczegółowe przepisy dotyczące wymogów 
technicznych związanych ze sprzętem solaryjnym, 
a także zakazy reklamy usług solaryjnych. I taki bar-
dzo obszerny katalog, jeżeli chodzi o kwestię rozwią-
zań wprowadzonych dzisiaj w wielu państwach euro-
pejskich i poza Europą, jest tu zawarty. A więc dane 
w tym zakresie są oczywiście obiektywne i wskazują 
na to, że problem wymaga regulacji. Zresztą, jak traf-
nie zauważył pan senator, środowisko onkologów, 
środowisko naukowe te postulaty w pełni od wielu 
lat podnosi.

Ta ustawa była popierana przez rzecznika praw 
dziecka, była też popierana jednomyślnie przez ze-
społy parlamentarne, było także poparcie w Komisji 
Zdrowia – za co bardzo dziękuję szanownym pań-
stwu, którzy nad tym projektem się pochylaliście 
w ramach prac senackiej Komisji Zdrowia. Jestem 
przekonany, że te rozwiązania są uzasadnione i są 
adekwatne.

Mogę powiedzieć, Panie Senatorze, odnosząc się 
do poruszonego wątku, że z mojej przeszłości i dzia-
łalności adwokackiej – oczywiście z czasu, kiedy 
nie miałem jeszcze zaszczytu pracować w Kancelarii 
Prezydenta – znane są mi takie przypadki, że tego ro-
dzaju, powiedziałbym, przedsiębiorstwa świadczące 
bardzo różne rodzaje usług mogą być finansowane 
z rozmaitych źródeł… Ale ten aspekt nie jest przed-
miotem uzasadnienia czy nie jest przedmiotem na-
szego szczegółowego odniesienia.
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nych i w gabinetach publicznych. Nie wiem, czy kto-
kolwiek takie dane agreguje. Ale to jest sytuacja, co 
do której, no, tak jak mówię, my dzisiaj, dyskutując, 
przedstawiając obiektywne dane, podnosimy poziom 
świadomości społecznej.

Jeśli chodzi o korzystanie z solarium przez osobę 
pełnoletnią, to nie ma podstaw do ingerencji prawnej 
takiego rodzaju, żeby w ogóle zakazać udostępniania 
solarium. To jest pytanie, tak jak mówiliśmy, podobne 
do pytań o uwarunkowania korzystania z rozmaitych 
używek. Wiemy, że są problemy i że są osoby uzależ-
nione. I to jest kwestia także, przy zachowaniu zdrowe-
go rozsądku, uwarunkowań… tego, jak osoba dorosła 
kieruje swoim życiem i jakie aktywności podejmuje.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Więcej pytań do pana ministra nie ma. Dziękuję.
(Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł 

Mucha: Dziękuję serdecznie.)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jest z nami pan mi-
nister Zbigniew Król. Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zabrać głos przede wszystkim w tej 

kwestii, że rząd popiera tę ustawę i bardzo ucieszy-
liśmy się z tego, że ona w ogóle zaczęła być pro-
cedowana. Dziękujemy panu prezydentowi za taką 
inicjatywę, ponieważ to stawia nas w gronie tych 
krajów, które rzeczywiście rozwiązują problem nad-
miernego korzystania z solariów, a szczególnie przez 
dzieci i młodzież. I tak jak mówił tutaj pan mini-
ster z Kancelarii Prezydenta, rzeczywiście jesteśmy 
w gronie tych krajów europejskich, stosunkowo licz-
nym, które ten problem, można powiedzieć, zamyka-
ją, zamykają właśnie dzięki tej ustawie, która, mam 
nadzieję, zostanie przez państwa uchwalona. Wzorce 
są rzeczywiście różne. Tutaj były też pytania doty-
czące Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są 
pewnego rodzaju konglomeratem federacyjnym. We 
wszystkich stanach jest ten zakaz, w niektórych jest 
odniesienie nawet do czternastego roku życia, czyli 
troszkę bardziej liberalnie niż u nas.

Ale pytania, które były z tej mównicy kierowane 
bardziej do mnie, dotyczyły dyrektywy i implemen-
tacji. Ta dyrektywa odnosi się do solariów i do innych 
lamp, które powodują wytwarzanie promieniowania 
ultrafioletowego, i ona wskazuje na określenie normy 

Senator Arkadiusz Grabowski: 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie z tym powiązane, 

ale nie wprost, dotyczące ograniczenia wieku osób 
korzystających z solariów. Chodzi mi o uzależnienie 
od opalania, to schorzenie nazywa się tanoreksją. 
Czy są jakieś badania, czy pan ma jakieś informacje 
na temat skali problemu, liczby osób uzależnionych? 
I druga część pytania: czy w Polsce są prowadzone 
zajęcia psychoterapeutyczne, psychologiczne z ta-
kimi osobami? Czy znana jest dostępność takiego 
typu metod pomocy osobom, które są uzależnione 
od opalania? Dziękuję.

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

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Odpowiadam panu senatorowi Janowi 

Rulewskiemu: są 2 przepisy ustawy, art. 4 i art. 5. 
W art. 4 wskazane jest, że zabrania się reklamy, 
promocji usług i wskazane są nośniki czy media, 
odnośnie do których w szczególności ten zakaz bę-
dzie zakazem obowiązującym. To jest wymienienie 
przykładowe. Ale ten zakaz jest zakazem ogólnym; 
on będzie się odnosił do plakatów, plakatów wielko-
formatowych, usług informatycznych, do wszystkich 
sfer. Tak że mówimy o generalnym zakazie reklamy 
i promocji usług w zakresie udostępniania solariów. 
A w art. 5 jest zakaz udostępniania solarium mało-
letnim. No i te 2 przepisy trzeba czytać łącznie – za-
kaz ogólny dotyczy w ogóle usług solaryjnych, jeżeli 
chodzi o reklamę i promocję. Dlaczego? Dlatego, że 
badania wskazują, że najczęstszą przyczyną korzysta-
nia z solarium jest chęć poprawy swojego wyglądu, 
ale bardzo często też takie mylne przekonanie, że to 
jest coś, co nie tylko poprawia wygląd, lecz także 
prowadzi do polepszenia sytuacji zdrowotnej, pod-
czas gdy w rzeczywistości, tak jak mówiliśmy, takich 
pozytywnych skutków nie ma.

Jeżeli chodzi o kwestię uzależnienia od opalania, 
to powiem zupełnie szczerze, że takie dane szczegó-
łowe nie są mi znane. Oczywiście problem jest znany, 
ale jeżeli chodzi o dane szczegółowe, to należałoby 
być może skierować to pytanie do pana ministra. Są 
to dane, którymi może dysponować Ministerstwo 
Zdrowia, jakkolwiek wydaje mi się, że to będzie 
trudne pytanie, bo to jest kwestia tajemnicy, kwestia 
osób korzystających z porad w gabinetach prywat-
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(podsekretarz stanu Z. Król) Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium.

Przypominam, że przed przerwą w obradach głos 
zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 
pan Zbigniew Król.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać ta-
kie pytanie? Pan senator Czerwiński i pani senator 
Rotnicka.

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

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

Jestem przeciwnikiem ideologizacji gospodarki. 
Proszę mi powiedzieć jak to jest, że Unia Europejska 
w swoich dyrektywach tak głęboko dotyka kwestii 
solariów w trosce o nasze zdrowie, a z drugiej stro-
ny wyłącza możliwość używania zwykłych żarówek 
żarowych z włóknem wolframowym, wprowadza zaś 
też emitujące promieniowanie ultrafioletowe żarówki 
czy też oświetlenie halogenowe. Czy widzi pan tu 
jakieś sprzeczności? I czy rzeczywiście wyłączenie 
solariów z powszechnego użytku, jeśli chodzi o mło-
dzież oczywiście, przyniesie pożądane efekty, jeśli 
chodzi o zdrowie? Czy były prowadzone jakieś ba-
dania z tym związane?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie od-

powiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Zgadzam się z tym, żeby nie ideologizować zagad-
nienia. To znaczy my popieramy ustawę – jeszcze 
raz przypomnę – prezydencką, w której w omówie-
niu są wszystkie wskaźniki epidemiologiczne. Tak 
że tam jest podane, jakie jest narażenie, szczególnie 
w wieku dziecięcym. I każdorazowa ekspozycja na 
promienie ultrafioletowe… Jest wskazane, jakie jest 
zagrożenie, jakie ryzyko ona niesie w zakresie chorób 
nowotworowych, a szczególnie czerniaka. I z tego 
powodu tę ustawę popieramy. A na temat tego, co robi 
Unia Europejska, trudno mi się jednoznacznie wypo-
wiedzieć. Bo o ile wiem, promieniowanie LED-owe 
chyba nie zawiera tych faz niebezpiecznego promie-
niowania ultrafioletowego, bo po prostu tutaj o inne 

0,3 W/m2. To jest dyrektywa, która jest dyrektywą 
normatywną, ona nie jest obligatoryjna. Ale u nas 
rozporządzenie ministra rozwoju z 2 czerwca 2016 r. 
w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego normu-
jące wymagania techniczne, jakie powinny spełniać 
solaria, wskazuje i określa: wymagania dla sprzętu 
elektrycznego, procedurę oceny zgodności, zakres 
dokumentacji technicznej tego sprzętu. Tak że można 
powiedzieć, że jeśli chodzi o ten aspekt, to radzimy 
sobie. On jest trochę poza tą ustawą. Ustawa głównie 
odnosi się do wieku dzieci i młodzieży oraz nakłada 
na firmy prowadzące solaria, podmioty prowadzące 
solaria obowiązek dokumentowania tych spraw.

Elementem, który tutaj, dzięki tej ustawie, jest 
równie ważny, a w naszym przekonaniu…

(Głos z sali: Ważniejszy.)
…chyba nawet ważniejszy, jest fakt informo-

wania o szkodliwości stosowania urządzeń emitu-
jących promieniowanie ultrafioletowe. To pozwoli 
Ministerstwu Zdrowia na pełną realizację celu czwar-
tego Narodowego Programu Zdrowia, w którym to 
celu odnosimy się dokładnie do elementów związa-
nych z prowadzeniem działań informacyjno-eduka-
cyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związa-
nego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie 
ultrafioletowe w ramach ograniczenia ryzyka zdro-
wotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, che-
micznych, biologicznych w środowisku zewnętrznym, 
miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. Te 
elementy są wymienione w załączniku do rozporzą-
dzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016–2020. Czyli solaria i ta informacja to 
jest jeden z elementów programu. Tak że popieramy 
projekt prezydencki i prosimy o jego przyjęcie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, w tym momencie nie będzie-

my dalej obradować, dlatego że ogłosimy przerwę. 
Za chwilkę ogłoszę przerwę, ponieważ odbędzie się 
rozstrzygnięcie konkursu „List do taty”; dzieci już 
czekają w sali nr 217.

Tak więc na razie dziękuję, Panie Ministrze. Być 
może po przerwie pojawią się pytania do pana, więc 
proszę zostać z nami.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.00.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 58  

do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
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(podsekretarz stanu Z. Król) elektrycznych, w tym lamp solaryjnych. Tak że to tyle 
odnośnie do tego rozporządzenia.

Rzeczywiście ustawa odnosi się, można powie-
dzieć, do wycinka populacyjnego. Skóra dla niele-
karzy też jest narządem. Ona się rozwija. Skóra ma 
wiele warstw, ona się rozwija i w różnym wieku, na 
różnych etapach rozwoju człowieka w różnym stopniu 
jest poddawana temu promieniowaniu i różnie na nie 
reaguje. Stąd też troska pana prezydenta, dążenie, żeby 
ochronić dzieci i młodzież, podobnie jak w większości 
krajów europejskich, jak w Stanach Zjednoczonych czy 
w Kanadzie. Tego dotyczy ten projekt.

A co do rozporządzeń mogę powiedzieć, że dzisiaj 
o 13.00 jest posiedzenie kolegium ministra zdrowia 
i przygotowujemy rozporządzenie dotyczące tego 
projektu, mówiące o informowaniu o określonych 
normach. To jest to rozporządzenie Ministerstwa 
Rozwoju, które też przywoływałem przed przerwą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Ministrze, czy nie analizowaliście panowie 

przypadkiem takiego prostego schematu, że jeżeli coś 
nie jest zakazane, występuje powszechnie, to dostęp 
czy korzystanie z tego przez młodzież, która się tym 
interesuje albo nie, jest marginalne? Mówię o sola-
riach. Przecież widać, kto korzysta z solarium, a kto 
z niego nie korzysta, widać po twarzy i np. w zimie 
widać, że większość młodzieży nie korzysta z so-
larium. To po prostu widać. Teraz z pana inicjaty-
wy, z państwa inicjatywy wprowadzamy zakaz. Czy 
nie uważa pan, że wprowadzenie zakazu spowoduje 
uatrakcyjnienie tego dla ludzi młodych, bo to będzie 
kolejne coś, co jest dostępne tylko dla dorosłych? Nie 
ma pan poczucia, że tutaj stwarzamy sobie problem?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Zacznę od tego, że to jest projekt prezydencki, 

ale popierany przez rząd, dlatego odpowiem. Tutaj 
ten zakaz to jest jeden element. Zakaz, którego się 
przestrzega, to jest drugi element w tym projekcie 
ustawy. Trzeci element, równie ważny, to jest infor-
mowanie o szkodliwości. Liczymy raczej na odwrotny 
skutek: poprzez troskę wyrażoną tą ustawą – wska-
zanie, że promieniowanie UV jest szkodliwe, nawet 
w sytuacji przestrzegania tych niższych norm, tego 
0,3 W/m2, a przede wszystkim jest szkodliwe dla 
dzieci i młodzieży, dla skóry osób w tym właśnie 

promieniowanie chodzi. Zastąpienie żarówek innymi 
źródłami to też temat trochę mi obcy, szczerze po-
wiem, i nie bardzo wiem, co skłaniało do tej zmiany, 
poza kwestią chyba ograniczenia zużycia energii. Ale 
nie umiem odpowiedzieć na pytanie o ideologizowa-
nie tego zagadnienia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pani senator Jadwiga 

Rotnicka.
Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, padło tu pytanie do 

sprawozdawcy komisji dotyczące stosownej dyrek-
tywy. Chciałabym zapytać, mimo np. nieimplemen-
towania tejże dyrektywy, czy ta ustawa jest w jakimś 
elemencie z nią niezgodna. To jest pierwsze pytanie.

Druga sprawa. Ustawa, nad którą procedujemy 
w tej chwili, dotyczy w zasadzie tylko małego frag-
mentu ochrony młodzieży, osób do momentu osią-
gnięcia pełnoletności, przed szkodliwymi działaniami.

I jeszcze jedno pytanie. Czy mamy, nie wiem, roz-
porządzenie, przepisy, które osobom prowadzącym 
solaria stawiają wymagania co do jakości sprzętu 
i ochrony zdrowia? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
O dyrektywie mówiłem przed przerwą. W dyrek-

tywie jest jedno zdanie, które wskazuje, że promie-
niowanie powinno zawierać 0,3 W/m2, nie powinno 
być wyższe. Ten parametr 0,3 W/m2 to jest najwyż-
sze badane promieniowanie na Ziemi, tzn. słoneczne 
promieniowanie, promieniowanie ultrafioletowe na 
równiku w bezchmurny dzień w południe ma to 0,3 
i to jest ten maksymalny poziom. Dyrektywa jest 
normatywna, czyli podchodzimy do tego w sposób 
jakby… Ona nie jest obowiązkowa. Tą ustawą jak 
gdyby nie kierujemy w żaden sposób konieczności, bo 
to 0,3 obowiązuje w Polsce już od 2009 r. Wszystkie 
nowe urządzenia po 2009 r. muszą uwzględniać 
ten parametr. Ale jest rozporządzenie Ministerstwa 
Rozwoju z 2016 r. wskazujące go dla innych urządzeń 
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(podsekretarz stanu Z. Król) ty cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia. 
Ten czwarty cel operacyjny to ograniczenie ryzyka 
zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrz-
nym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz 
nauki. To jest wpisane do Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–2020. Nie odpowiem wprost 
na pytanie dotyczące solariów, bo czekamy na ustawę, 
tak żeby można było przeprowadzić konkurs – bo to 
są programy, które są oparte na konkursach – doty-
czący kampanii medialnej, głównie dla dzieci i mło-
dzieży, ale też dla osób dorosłych. Nie odpowiem 
też na pytanie o skuteczność. Zwykle w ramach tego 
programu, Narodowego Programu Zdrowia, który 
zaczął swoje funkcjonowanie od ostatniego kwartału 
poprzedniego roku… Te elementy również są tam 
wpisane, tak że w tym momencie odpowiadam: nie, 
ale zaraz po uchwaleniu ustawy i podpisaniu jej przez 
pana prezydenta rozpoczniemy prace.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Antoniego 

Szymańskiego.
(Senator Stanisław Kogut: Stanisławek…)
A, to do protokołu. Przepraszam.
Pan senator Andrzej Stanisławek.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Dziękuję.)

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Cieszę się z tej inicjatywy, mimo że to jest bardzo 

mały fragment dbałości o ochronę zdrowia w Polsce. 
Można powiedzieć, że jest to fragment nieistotny, nie-
wpływający na średni czas życia Polaków. Niemniej 
jednak każda taka ustawa, każda inicjatywa pod-
nosząca poziom profilaktyki naszego społeczeństwa 
leży mi bardzo na sercu. Ja już 38 lat tym się zajmuję, 
lecząc ludzi jako chirurg onkolog, i powiem tylko 
jedno: jak bezcenne jest zdrowie, tylko ten wie, kto 
je stracił.

Ja, Panie Ministrze, poszedłbym dalej. Kiedy 
państwo jesteście na wczasach nad polskim morzem 
– głównie w czerwcu, lipcu, sierpniu – to możecie 
zaobserwować bardzo dużo małych dzieci, całkowicie 
rozebranych, biegających po plaży. Ja bym widział 
takie napisy na plaży: „zakaz opalania dla obywateli 
polskich do osiemnastego roku życia w godzinach 
od 10.00 do 16.00”. To nie jest tak, że my będziemy 
rozmawiali o tym, że rośnie zachorowalność na no-

okresie rozwoju. Liczymy również na to, że urucho-
mimy… No, nie liczymy, tylko uruchomimy kampa-
nię medialną. Mamy określony cel. W Narodowym 
Programie Zdrowia, w ramach którego zajmujemy 
się zdrowiem publicznym Polaków, jest mowa o in-
formowaniu o skutkach narażenia na działanie sub-
stancji fizycznych, chemicznych itd. I w tym obszarze 
chcemy przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjną. Zrobimy to zaraz po uchwaleniu tej 
ustawy. No i jeszcze to rozporządzenie, o którym 
tutaj mówiłem pani senator, że jest właśnie dzisiaj 
procedowane w ministerstwie. Tak że rozumiem, że 
zakazy również mogą, że tak powiem, stymulować, 
ale chcemy też przeprowadzić kampanię informacyj-
ną dla wszystkich, również dla dorosłych, i mamy 
nadzieję, że dotrze do wielu Polaków, że korzystanie 
z solariów nie jest jednak tak samo dobre, jak np. krót-
kotrwała kąpiel słoneczna. Pewnie o tym też musimy 
porozmawiać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! To ostatnie 

zdanie, które pan wypowiedział, dotyczyło kwestii, 
o którą pytał pan senator Peczkis. Oczywiście, za-
kazy są pewnym elementem ograniczającym, ale to 
nie wystarczy. Bardzo nas to na posiedzeniu komisji 
interesowało i myślę, że warto to jeszcze w debacie 
powtórzyć. Czy mógłby pan minister powiedzieć 
o tym więcej? Czy macie państwo jakikolwiek plan, 
czy on dopiero będzie się rodził? Chodzi o proces 
dotyczący szeroko pojętej edukacji na temat szkodli-
wości solariów. No bo nie muszę chyba pana ministra 
przekonywać, że sam zakaz odniesie takie same skut-
ki, jak wiele innych zakazów. Dlatego istotny jest ten 
element edukacji. Czy macie państwo jakiś pomysł 
na, nie wiem, reklamę tej idei? Chodzi też o to, żeby 
docierać do dużej grupy ludzi nie tylko w jednym 
roku, ale systematycznie, sukcesywnie, tak żeby to 
był element większej edukacji, a nie jednorazowa 
akcja robiona przez jakąś firmę marketingową, która 
dokona pewnej projekcji i powie: kończymy projekt. 
Jeśli można, proszę o kilka słów na ten temat.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
W tej chwili nie opowiem o konkretnych aktyw-

nościach. Ten plan i ta ustawa wpisują się w czwar-
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(senator A. Stanisławek) osób, które występowałyby przeciw tego rodzaju ini-
cjatywom. Podpisuję się pod tym, co powiedział pan 
profesor. A jeśli jest to lekarz z tytułem profesora, to 
już w ogóle należy się podpisać, dla samego tytułu 
i znaczenia wiedzy naukowej i doświadczenia pana 
profesora.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy. 
Pierwszy to aspekt edukacyjny. To przede wszyst-
kim… Kieruję swoje słowa do pana ministra Króla, 
do Ministerstwa Zdrowia, bo pan minister Mucha 
przedstawił inicjatywę pana prezydenta i trudno 
oczekiwać, żeby Kancelaria Prezydenta realizowała 
dalej elementy dotyczące rzeczy chyba najważniej-
szej, a mianowicie edukacji. Bo to, co przewijało się 
w dyskusji, że czasami zakazany owoc najbardziej 
smakuje… To po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, znając inicjatywę 
Polaków, już widzę takie reklamy: „w naszym gabi-
necie z solarium nie mogą skorzystać osoby poniżej 
osiemnastego roku życia”. I takie: „wpisujemy się 
w politykę państwa polskiego przeciwko naświetlaniu 
młodzieży poniżej osiemnastego roku życia”. No, łódka 
Bols i inne przypadki pokazały, jak jesteśmy pomysło-
wi. To jest więc ważna ustawa, ale o wiele ważniejsza, 
tysiąc razy ważniejsza jest kwestia edukacji.

Kiedy rozpoczynałem przygodę z samorząda-
mi w roku 1990 jako wiceburmistrz i pojechaliśmy 
do Szwecji uczyć się pewnych rzeczy dotyczących 
samorządności, roli władz publicznych, pytaliśmy 
ich również, w jaki sposób oni dochodzą do takiego 
postrzegania ekologii, zdrowego trybu życia. I oni 
powiedzieli – oczywiście oprócz tej wieloletniej 
pracy, która jest podstawą, systematycznej pracy… 
Dlatego, Panie Ministrze, to, co pan minister powie-
dział… Jedna akcja reklamowa nic nie zrobi. Ona 
oczywiście przyniesie jakiś tam krótkotrwały efekt, 
ale ważniejsza jest długotrwała praca edukacyjna. 
I kiedy Szwedzi wprowadzali, chyba w latach sie-
demdziesiątych, segregację odpadów, to edukacja była 
w przedszkolach. 90% edukacji robiono w przedszko-
lach, bo to dziecko pilnowało rodziców, jeśli chodzi 
o kwestię segregacji. Dlatego myślę, że warto wspól-
nie z resortem edukacji zastanowić się nad elemen-
tami promocji informacji dotyczących szkodliwości 
korzystania z nadmiernego opalania, o których mówił 
pan profesor, czy korzystania z solarium. Dlatego też 
ten Narodowy Program Zdrowia, o którym mówił pan 
minister, będzie skuteczny wtedy, kiedy maksimum 
środków będziemy kierowali na edukację od począt-
ku, pracę u podstaw.

Ja ze swojego długiego życia pamiętam wiele ak-
cji promujących rezygnację z różnego rodzaju szko-
dliwości. I na akcyjności, jak to się dzieje w wielu 
sytuacjach, się kończyło, jakiś czas później szło to 
już w zupełne zapomnienie. Dlatego istotna jest sys-
tematyczna praca. Dlatego pytałem o to i sugeruję, 

wotwory, i zastanawiali się, czy to wpłynie na zyski 
przedsiębiorstw, które mają tego typu urządzenia. 
A jakie to ma znaczenie? Jakie ma znaczenie to, 
ile te firmy stracą? Zajmą się czymś innym. Mamy 
dbać o zdrowie obywateli. I takie napisy na polskich 
plażach, które mówią o szkodliwości opalania się 
dzieci i młodzieży, powinny być. Skąd mamy tak 
duży wzrost zachorowalności na czerniaka i inne 
nowotwory skóry? No, niestety stąd. Dziecko wy-
smarowane tzw. filtrem… To nie ma znaczenia; ono 
się nie oparzy, ale melanocyty zostaną pobudzone. 
Ze względu na powszechne stosowanie filtrów jest 
wzrost zachorowalności na nowotwory skóry. I teraz 
my się będziemy zastanawiali, czy solaria są dobre, 
czy złe. Są złe. Opalanie to niestety tylko tzw. ką-
piele słoneczne do godziny 10.00 i po godzinie 16.00 
w okresie największego nasilenia promieniowania 
słonecznego.

Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Nie zapomi-
najmy o tym, że słońce to życie i że musimy korzystać 
ze słońca, ale mamy niestety możliwość korzystania 
w ograniczonym zakresie. Jeżeli nie korzystamy ze 
słońca, to kupujemy witaminę D3. No, jaki to ma sens? 
Czyli należy niestety przekazywać pewne edukacyjne, 
podstawowe informacje: kiedy i jak należy korzystać 
ze słońca. Dlaczego w Australii… Australia przoduje 
w liczbie zachorowań na czerniaka. No, niestety mi-
gracja rasy białej, czyli o jasnej karnacji, niebieskich, 
zielonych oczach, jasnych włosach… Zachorowalność 
na czerniaka w takiej grupie rośnie. Ona absolutnie 
powinna unikać nadmiaru słońca.

Mamy tutaj dwa problemy: profilaktykę pierwotną 
i wtórną. Nad tą profilaktyką pierwotną w tej chwili 
procedujemy. Profilaktyka wtórna będzie na pew-
no w innym zakresie, ale ja absolutnie podpisuję się 
pod tym, bo to jest drobiazg, ale niezwykle ważny. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Czarnobaj. 
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Też będzie krótko, bo myślę, że każdy gest, każdy 

ruch, każda decyzja – w tym decyzja polskiego par-
lamentu na wniosek pana prezydenta – które uratują 
chociaż jedno życie, są inicjatywą, którą warto po-
pierać. Zresztą i na posiedzeniu komisji… Nie wiem, 
jak było w Sejmie, ale chyba w Senacie nie będzie 
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(senator L. Czarnobaj) kąpiele słoneczne, opalanie są szkodliwe. Oczywiście 
to jest nieprawda, ponieważ promienie słoneczne po-
wodują przekształcanie witaminy D3 na czynną formę 
witaminy D3, która jest jak najbardziej korzystna dla 
zdrowia. Mówimy tutaj o tym, że nadmiernie korzysta 
się z promieni ultrafioletowych w gabinetach, które 
oferują… w tzw. solariach. Tutaj chciałbym to wypro-
stować, ponieważ ta dyskusja może doprowadzić do 
tego, że będziemy uważać, że promienie słoneczne… 
że przebywanie na słońcu, na świeżym powietrzu jest 
czymś szkodliwym dla zdrowia. Chciałbym to jako 
pediatra wyprostować. Przebywanie na świeżym po-
wietrzu, na słońcu w naszym klimacie jest niezbędne 
dla zdrowia, zwłaszcza młodego pokolenia. Chodzi 
o to, żeby nie wyszła z tej sali taka informacja, że 
przebywanie na słońcu jest czymś szkodliwym, bo 
przecież przebija się do opinii społecznej, do opi-
nii publicznej dyskusja z tak szacownej sali jak sala 
Senatu.

Teraz mówimy o tym, że zwiększa się liczba za-
chorowań na czerniaka. Oczywiście najczęstszym 
nowotworem, który spowodowany jest promieniami 
ultrafioletowymi, nie jest wcale czerniak, a rak pod-
stawnokomórkowy, który nie jest nowotworem tak 
agresywnym jak czerniak złośliwy, ale są jeszcze inne 
nowotwory, które są szkodliwe. I jest faktem, co pani 
senator sprawozdawca powiedziała, że zwiększa się 
liczba zachorowań na czerniaka i na inne nowotwo-
ry w młodym wieku, co jest spowodowane głównie 
tym, że zwłaszcza młode dziewczęta korzystają… 
To nie jest jedyny błąd ich postępowania wynikający 
z mediów, bo one, w 60% mając prawidłową wagę 
ciała, czyli BMI, odchudzają się, i to patologicznie. 
Tak samo jest z solariami. Występuje zjawisko uza-
leżnienia od solariów. I z tym powinniśmy walczyć.

Dlaczego do 18 lat? Ano, proszę państwa, do 18 
lat, ponieważ kształtowanie zachowań zdrowotnych 
u młodego pokolenia odbywa się w okresie dziecięcym 
i nastoletnim. Po 18 latach człowiek dostaje dowód 
i jest dorosłym człowiekiem, odpowiada za swoje zdro-
wie. Ale do lat 18 to my jako społeczeństwo mamy 
obowiązek kształtowania zachowań  zdrowotnych.

Pan senator Czarnobaj mówił o edukacji zdrowot-
nej. To, Panie Senatorze – jest tutaj główny inspektor 
sanitarny – w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych tak się kształtowało zachowania zdrowotne 
czy zmieniało zachowania zdrowotne. Teraz mówimy 
o szeroko rozumianej promocji zdrowia, która nie 
polega tylko na edukacji zdrowotnej. To było sku-
teczne przed wojną: „nie kupuj w brudnym sklepie”. 
I to spowodowało, że w sklepach, które nie speł-
niały takich wymogów, rzadziej ludzie kupowali. 
W tej chwili musimy działać na podświadomość, 
kształtować zachowania zdrowotne. I to muszą ro-
bić specjaliści, nie lekarze, a specjaliści z zakresu 
mass mediów i marketingu. Takich specjalistów ma 

a może nawet proszę pana ministra, żeby zwrócić 
uwagę w rozporządzeniu, które państwo przygoto-
wujecie, by brać pod uwagę systematyczność tematu 
i systematyczność pracy, systematyczność powta-
rzania problemów i wyjaśniania. Wtedy będzie to 
przynosiło określone efekty.

I dlatego, z tych różnych powodów, o których 
dyskutowaliśmy i w komisji, i podczas tej debaty, 
jako senatorowie Platformy Obywatelskiej będziemy 
popierali ten projekt ustawy.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo!)
Ale w ramach edukacji chciałbym zwrócić uwagę, 

Panie Senatorze Kogut i Szanowni Państwo, na dwa 
fragmenty. Ja cieszę się bardzo, że z tej trybuny pan 
minister Mucha, prezentując projekt ustawy, powo-
ływał się na autorytet Komisji Europejskiej. No, nie 
wiem, czy to chwilowo, czy już na stałe, że polskie 
władze…

(Senator Robert Mamątow: Niech załatwią to, co 
było do tej pory.)

…przygotowując dokumenty, powołują się rów-
nież na to, co dotyczy opinii czy stanowiska Komisji 
Europejskiej. To w naszej rodzinie europejskiej jest 
ważne, żebyśmy w rodzinie rozmawiali jak w rodzi-
nie, a nie jak wróg z wrogiem. To po pierwsze. Po 
drugie, zauważcie państwo, tu w tej sali uchwalaliśmy 
po nocach różnego rodzaju ważne ustawy, których 
vacatio legis to było 12 godzin. Myśmy uchwalili, 
ktoś tam jechał szybko do pana prezydenta, pan pre-
zydent w nocy te ustawy podpisywał. Ja cieszę się, 
że ustawa o solariach ma 3-miesięczne vacatio legis, 
i mam nadzieję, że to będzie dobry przykład legisla-
cyjny dla polskiego parlamentu, polskiego Senatu, 
że nie zgodzicie się już państwo – adresuję to przede 
wszystkim do senatorów Prawa i Sprawiedliwości… 
Skoro taka ustawa ma 3-miesięczne vacatio legis, to 
już nigdy nie zgodzimy się na to, żeby ustawa, która 
ma 568 stron, ustawa o edukacji, wchodziła w życie 
z dnia na dzień. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Jakbyś nie dociął, tobyś 
nie mógł…)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabiera pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym troszeczkę… Ja bym namawiał pań-

stwa, żeby państwo, no, nie mówili o szkodliwości 
promieni słonecznych. Bo my w tej chwili, mówiąc 
o solariach, mówimy o tym, że chodzenie na słońcu, 
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(senator A. Wojtyła) nikach ryzyka. I ja pozwolę sobie zabrać minutę na 
nieco inny temat, ale też dotyczący promocji zdrowia.

Październik jest miesiącem…
(Głos z sali: …do walki z rakiem.)
…walki z rakiem piersi. Dzisiaj znamy czynniki 

ryzyka raka piersi i musimy o nich mówić szczególnie 
młodym dziewczętom. To jest nadwaga, to jest brak 
aktywności fizycznej, to jest alkohol, to jest antykon-
cepcja hormonalna, to jest nierodzenie i niekarmienie 
dzieci.

Pozwolę sobie wszystkim senatorom położyć na 
pulpit najnowszą ulotkę opracowaną przez Polskie 
Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem 
Piersi „Europa Donna”, któremu w Polsce przewo-
dzę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

Panie Marszałku!)
Pan senator Czarnobaj w jakim trybie?
(Senator Leszek Czarnobaj: W trybie sprostowa-

nia, bo padło moje nazwisko. Ja z miejsca, jeśli można 
Panie Marszałku, żeby już nie wychodzić…)

Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować 

panu senatorowi Wojtyle za informację dotyczącą 
działań związanych z profilaktyką, zakładających, 
że – nie rozumiem tego – nie edukacja, ale lepiej 
stacje sanitarno-epidemiologiczne… Chętnie dowiem 
się, w którym kraju tak się to realizuje. Przed chwilą 
zadzwoniłem…

(Senator Andrzej Wojtyła: U nas, w Polsce.)
Moment. Przed chwilą zadzwoniłem do 2 młodych 

ludzi, zapytałem też tutaj tych oto siedzących dżen-
telmenów, czy któryś słyszał o programie „Trzymaj 
formę”. Ja rozumiem, że pan senator go zna, bo reali-
zuje ten program, ale jeśli zrobię ankietę, to okaże się, 
że 99 z nas nie będzie go znało. I to, Panie Senatorze, 
pokazuje jedno: że nie ma jednej doskonałej formy…

(Senator Jarosław Duda: A edukacja jest zawsze 
potrzebna.)

…a edukacja jest zawsze… Podkreślam, edukacja. 
W wielu krajach, w których byłem, rozpoczynano 
właśnie od edukacji, a stacje sanitarno-epidemio-
logiczne były elementem uzupełnienia tego, co jest 
związane z podstawą, czyli z edukacją.

(Senator Jarosław Duda: Dziękujemy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ona prowadzi szereg 
akcji, m.in. „Trzymaj formę!”. Kilka milionów dzieci 
realizuje program „Trzymaj formę!”. Ja prowadzę 
badania monitoringowe tego programu. Od 2006 r. 
do 2017 r. nie tylko świadomość, ale również waga 
dzieci i aktywność fizyczna poprawiły się tylko dzięki 
temu programowi. Ale on nie polega tylko na takiej 
edukacji zdrowotnej, że dziecko wie, że aktywność fi-
zyczna jest czymś pozytywnym. Ono musi wiedzieć, 
jak się oblicza BMI, co należy jeść, co jest szkodliwe 
dla zdrowia, i uczestniczyć w programach organizo-
wanych w szkołach przez inspekcję sanitarną, która 
kształtuje te zachowania zdrowotne dzieci. Tak że to 
jest coś więcej niż tylko edukacja zdrowotna.

Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że inspekcja 
sanitarna ma takie doświadczenie. Był realizowany 
program dla kobiet ciężarnych w zakresie walki z uza-
leżnieniami. To tzw. program z pieniędzy szwajcar-
skich. Po 4 latach realizacji tego programu przez in-
spekcję sanitarną świadomość kobiet o szkodliwości 
picia alkoholu w ciąży i przed ciążą wzrosła. Przed 
programem tylko 10% kobiet zdawało sobie sprawę, 
że każda ilość alkoholu szkodzi, a w tej chwili prawie 
90% uważa, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia. 
I w tym kierunku trzeba iść. Ale, Panie Senatorze, 
tego nie będą robiły jakieś zewnętrzne firmy, ponie-
waż taka jest praktyka inspekcji sanitarnej, że będzie 
to robiła sama inspekcja sanitarna, która ma ponad 
300 stacji sanitarnych i która w każdym powiecie 
ma oddział promocji zdrowia. Tam są ludzie, którzy 
znają się na tym, którzy mają kontakt ze szkołami. 
No więc w ten sposób będą kształtowane zachowa-
nia zdrowotne, bo to jest ważniejsze niż wszelkiego 
rodzaju zakazy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pani senator Czudowska.
(Głos z sali: O Jezu!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Konkludujemy…)
Proszę bardzo.
(Senator Dorota Czudowska: To dobrze, że na mój 

widok wzywa się niebiosa.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo!
Skorzystam z dzisiejszych praw sprawozdawcy. 

Pan senator przed chwilą mówił o pewnych czyn-
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(wicemarszałek M. Seweryński) Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 620, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 620 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawoz-

dania z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, które odbyło się w dniu dzisiej-
szym. Czuję się zaszczycony jako mieszkaniec wo-
jewództwa śląskiego, bo ta ustawa dotyczy terenu, 
z którego pochodzę. Mowa oczywiście o ustawie 
o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla.

Celem ustawy jest zrekompensowanie, do pew-
nego stopnia i w ramach możliwości budżetu pań-
stwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, 
które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub 
w ekwiwalencie, na podstawie układów zbiorowych 
pracy i związanych z nimi porozumień, i utraciły to 
uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakre-
sie układów zbiorowych pracy i porozumień z nimi 
związanych. Realizacja celu nastąpi poprzez wypłatę 
z budżetu państwa świadczenia rekompensacyjnego 
z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla. 
Chodzi o kwotę 2 miliardów 350 milionów zł.

Ustawa określa zasady i sposób realizacji świad-
czenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla, zwanego dalej świadczeniem 
rekompensacyjnym. Osobami uprawnionymi do 
otrzymania tego świadczenia będą emeryci i renciści, 
którzy nie tylko mieli ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale również 
pobierali świadczenie z tego tytułu, oraz którym przy-
sługiwało prawo do bezpłatnego węgla na podstawie 
układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych 
regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górni-
czym, które to regulacje utraciły moc obowiązującą 
przed dniem wejścia w życie ustawy. Ponadto obję-
te ustawą zostaną wdowy, wdowcy i sieroty, które 
mają ustalone prawo do renty rodzinnej po wymie-
nionych wyżej emerytach i rencistach. Świadczenie 
rekompensacyjne nie będzie przysługiwało osobie 
uprawnionej, której roszczenia z tytułu prawa 
do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na 
podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Za 
chwilę wytłumaczę, o co chodzi.

Ustawa przewiduje, że każda z osób spełniają-
cych przesłanki do otrzymania świadczenia rekom-

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję też, że panowie senatoro-

wie Szymański, Mikołajczyk i Łuczak złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Ogłaszam 5-minutową przerwę.
(Głos z sali: Dlaczego?)
(Senator Stanisław Kogut: Bo muszą przyjść…)
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 33  

do godziny 13 minut 38)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego 

porządku obrad…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój na sali.
Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium.

Zamykam dyskusję.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przystępuje-

my do głosowania w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 

w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 582 A.

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

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem 
tej uchwały?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 71 senatorów, 70 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 1)

(Senator Stanisław Kogut: Jeden się wstrzymał, 
ten, co ma solarium.)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla.

(Rozmowy na sali)
Proszę panie i panów senatorów o zachowanie 

spokoju na sali.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii.)
Kto nie jest zainteresowany, może rozmawiać 

w kuluarach.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) akceptacji większości komisji. Ustawa została prze-
głosowana – i takie jest stanowisko komisji – bez po-
prawek. Wnoszę więc o to, żeby Wysoki Senat przyjął 
tę ustawę bez poprawek.

W trakcie dyskusji pojawiły się pewne obawy 
co do ewentualnych niepokojów społecznych zwią-
zanych z przyznaniem jednej grupie rekompensaty 
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ale mi-
nisterstwo dość dokładnie i dosadnie to tłumaczyło, 
tzn. pan minister Grzegorz Tobiszowski obecny na 
posiedzeniu komisji mówił tak: proszę państwa, to 
nie jest forma darowizny, tu chodzi, proszę państwa, 
o prawa nabyte. Bo tak naprawdę jest to rozwiązanie 
dotyczące sporów o prawa nabyte w przypadku osób 
uprawnionych do bezpłatnego węgla.

Świadczeniem zostanie objętych 235 tysięcy osób, 
stąd kwota 2 miliardów 350 milionów zł przewidzia-
na na ten cel. W ocenie ministerstwa rozwiąże ona 
problem zaszłości, tj. tego, że firmy górnicze nie 
do końca zgodnie z prawem pozbawiały górników, 
emerytów górniczych, prawa do bezpłatnego węgla, 
który tak naprawdę stanowił element systemu wy-
nagradzania – jak już wcześniej wspomniałem, był 
on zapisany w układach zbiorowych, w porozumie-
niach, no i był to, można tak powiedzieć, obligato-
ryjny składnik wynagrodzeń górniczych. A więc tą 
ustawą, Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, staramy 
się przywrócić elementarną sprawiedliwość społecz-
ną. To rozwiązanie dotyczy głównie grupy emerytów, 
rencistów – osób, które przechodziły na emerytury 
w okresie, kiedy te świadczenia nie były wysokie. 
Te osoby pokrzywdzone to są bardzo często starsze 
osoby, a środki w wysokości 10 tysięcy zł będą pewną 
formą zadośćuczynienia za straty, których te osoby 
doznały. Niejednokrotnie, jak mówię, są to osoby 
starsze i… Tylko osoby znające specyfikę górnictwa 
zdają sobie sprawę z tego, jak ciężka jest praca na 
kopalniach i jak te czynniki środowiskowe, ta szko-
dliwość tak naprawdę skracają górnikom dołowym 
życie. Tak że bezwzględnie należy się tym osobom 
to, żeby przywrócić sprawiedliwość, która została 
w pewnym momencie z przyczyn, nie ukrywam, eko-
nomicznych zachwiana.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o liczbę osób tym 
objętych, to już ją wskazałem – to 235 tysięcy osób. 
W trakcie posiedzenia komisji pojawiła się również 
propozycja poprawki, która została wniesiona, a któ-
ra miała na celu wypłatę tego świadczenia również 
grupie pracowników – to około 12 tysięcy osób – któ-
rzy tego świadczenia nie otrzymają. A nie otrzymają 
go z tego względu, że, krótko mówiąc, w momencie 
odejścia na emeryturę nie posiadali prawa do bez-
płatnego węgla. Firmy prowadzące działalność gór-
niczą praktykowały to, że wypowiadały umowy… 
to znaczy ten element umowy o pracę, dotyczący 
bezpłatnego węgla, a pracownicy te umowy przyj-

pensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę 
poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem 
o określonej treści. Wniosek o wypłatę świadczenia 
rekompensacyjnego osoba uprawniona będzie skła-
dała do właściwego przedsiębiorstwa wypłacające-
go, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, 
w terminie 21 dni od daty wejścia ustawy w życie.

Wysokość tego świadczenia będzie wynosiła 
10 tysięcy zł. Świadczenie to będzie finansowane 
z dotacji celowej przyznawanej przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki złożami kopalin na wnio-
sek przedsiębiorstwa wypłacającego. Przepisy ustawy 
przewidują, że przedsiębiorstwo wypłacające będzie 
wypłacało świadczenie rekompensacyjne przeka-
zem pocztowym, przelewem na wskazany rachunek 
bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przedsiębiorstwo wypłacające odmówi wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego, jeżeli wniosek zo-
stanie złożony przez osobę nieuprawnioną. Osobie 
tej będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odmowy.

Przedsiębiorstwo wypłacające będzie miało obo-
wiązek sporządzenia rozliczenia dotacji przyznanej 
na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych i przeka-
zania go ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 
złożami kopalin w terminie 15 dni od dnia zakończe-
nia wypłacania tych świadczeń.

Kwota tego świadczenia rekompensacyjnego nie 
będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenie zdrowotne i nie będzie wliczana do docho-
du, o którym mowa w ustawie o dodatkach miesz-
kaniowych i ustawie o pomocy społecznej. Ponadto 
z kwoty tej nie będzie można dokonywać potrąceń 
i egzekucji.

Z dniem wejścia w życie ustawy przedsiębiorstwo 
wypłacające zamieści na swojej stronie internetowej 
wzór wniosku o wypłatę świadczenia rekompensa-
cyjnego oraz wzór oświadczenia.

Ponadto powiem, że ustawa ma wejść w życie 
w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

W trakcie prac sejmowych wniesiono do ustawy 
kilka poprawek. Ustawa została przegłosowana na 
czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Sejmu 423 
głosami za, 10 posłów się wstrzymało, był 1 głos 
sprzeciwu. Nie budziła ona większych kontrowersji 
w trakcie prac sejmowych.

Szanowni Państwo, w trakcie posiedzenia naszej 
komisji, w którym uczestniczyli przedstawiciele stro-
ny społecznej, tj. sekcji krajowej górnictwa NSZZ 
„Solidarność”, wywiązała się dość ciekawa dyskusja 
merytoryczna dotycząca przedmiotu tej regulacji. 
Wpłynęła też jedna poprawka, która nie uzyskała 
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo w trakcie 

przedstawiania ustawy w pewnym momencie po-
wiedziałem, że dopowiem. Jeśli chodzi o regulacje 
wprowadzane tą ustawą, to one dotyczą okresu nie-
jako wstecznego, lat 2012, 2013, 2014, w których de-
putat nie był wypłacany. Sytuacja, która ma miejsce 
obecnie, jest dość skomplikowana, ponieważ część 
emerytów górniczych pozakładała sprawy na podsta-
wie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i te świad-
czenia część osób otrzymuje, sprawy części osób są 
w sądach, a części osób zupełnie pozbawiono tego. 
Ustawa – zresztą w trakcie jej omawiania to wskaza-
łem – wyklucza osoby, które na podstawie wyroków 
sądowych otrzymały takie świadczenia, z grupy osób 
uprawnionych i, jak Ministerstwo Energii zakłada, 
ustawa rozwiąże w sposób kompleksowy za jednym 
razem, ostatecznie problem tych zaległych świadczeń, 
które są tak naprawdę, że tak powiem, należne. One 
są należne, bo one bądź zostały zawieszone, bądź 
nie są wypłacane. Jeśli chodzi o to, co jest obecnie – 
takie pytanie też padało na posiedzeniu komisji – to 
jest bardzo duża rozbieżność, bo niektóre przedsię-
biorstwa górnicze wciąż wypłacają deputat węglowy 
pracownikom, są takie, które wypowiedziały wypła-
canie deputatów, a są przedsiębiorstwa, które mają 
zawieszone wypłaty. Myślę, że szerzej na ten temat 
pan minister Grzegorz Tobiszowski będzie w stanie 
się wypowiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Czy zgodnie z pro-

ponowaną ustawą na rekompensatę będą mogli liczyć 
też wdowy, wdowcy i sieroty otrzymujący renty ro-
dzinne po uprawnionych do deputatu górnikach? Czy 
była o tym mowa na posiedzeniu komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak, Panie Senatorze. W trakcie omawiania tej 

ustawy wskazałem, że wdowom, wdowcom, sierotom, 
którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej, będzie 
przysługiwało prawo do tego świadczenia.

mowali. W związku z tym nie zachodzą przesłanki, 
żeby tym osobom te środki wypłacić. Argumentacja 
Ministerstwa Energii, słuszna, jest taka, że taką ewen-
tualną wypłatę nienależnych środków trudno będzie 
obronić przed Komisją Europejską, a jesteśmy w trak-
cie głębokiej restrukturyzacji górnictwa i będziemy 
musieli składać Komisji Europejskiej sprawozdania 
z tej restrukturyzacji i z jej efektywności.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to było 
kilka ciekawych pytań. Były pytania dotyczące środ-
ków budżetowych, tego, skąd te środki będą pochodzić. 
Będzie utworzona specjalna rezerwa w Ministerstwie 
Finansów, z której to będzie wypłacone. Jeszcze pa-
dło pytanie o ceny węgla, niezwiązane bezpośrednio 
z przedmiotem tej regulacji, ponieważ cena węgla nie 
ma wpływu na, że tak powiem, wypłatę deputatów, 
które będą finansowane z budżetu państwa. Była też 
wyrażana przez niektórych członków komisji, sena-
torów troska o polskich rolników, którzy także zosta-
li poszkodowani wskutek porozumień przy wejściu 
Polski do Unii, bo mamy obniżoną wysokość dopłat 
bezpośrednich. To również jakby nie do końca miało 
związek z przedmiotem tej regulacji.

Tak jak mówiłem na początku, na posiedzeniu ko-
misji zostało przegłosowane przyjęcie ustawy bez po-
prawek. I o takie przyjęcie ustawy proszę. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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 Słoń jest pierwszy.
Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, być może to nie 

pytanie do pana, a do pana ministra, ale interesu-
je mnie to, jak sytuacja osób objętych regulacjami 
ustawowymi będzie wyglądała po tym, gdy one już 
otrzymają to zadośćuczynienie. Czy teraz, w tej chwi-
li w jakiś sposób będzie inaczej regulowana ta pomoc 
dla nich, czy znaleźli się w takiej sytuacji, że już jakby 
wszyscy utracili prawo do tego typu gratyfikacji? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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z prawem. Prosiłbym o podanie kilku przykładów 
niezgodności z prawem, o informację, w których za-
kładach miało to miejsce.

I drugie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji 
była rozważana kwestia wypłacania wspomnianego 
ekwiwalentu przez kopalnie bezpośrednio, bez dota-
cji z budżetu państwa? Czy były takie pytania i czy 
była taka… Czy taki wątek był poruszany podczas 
posiedzenia komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli mam odpowiedzieć na to pytanie, to odpo-

wiem. Panie Senatorze, jeśli chodzi o sformułowanie 
„niezgodnie z prawem”, to był pan, tak jak i ja, na 
posiedzeniu komisji, gdzie obecny tutaj pan senator 
Gawęda cytował część wypowiedzenia zmieniające-
go, jakie otrzymał jeden z pracowników Kompanii 
Węglowej. I tak naprawdę mogą tutaj zachodzić, 
w przypadku takiego wypowiedzenia, takiej formy 
wypowiedzenia…

(Senator Leszek Czarnobaj: To była inna sytuacja.)
To była konkretna sytuacja.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale inna niż ta. Bo 

w tej sytuacji…)
Ale my mówimy o wypowiedzeniu, mówimy o… 

Moje sformułowanie dotyczyło tego, że były wy-
powiadane porozumienia czy umowy, jeśli to było 
w umowie o pracę. Mogą tutaj zachodzić na przykład 
przesłanki do uznania tego za mobbing. No, bo jeżeli 
ktoś daje komuś do podpisania wypowiedzenie zmie-
niające, które, że tak powiem, godzi w jego interesy, 
to można by tutaj przywołać np. mobbing.

(Senator Jan Rulewski: Związki zawodowe pod-
pisały, to jaki mobbing?)

Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, nie znam kon-
kretnych przedsiębiorstw, które… i nie wiem, w jaki 
sposób, w jakiej formie były rozwiązywane te poro-
zumienia.

A druga część pytania… Mógłby pan przypo-
mnieć, czego dotyczyła?

(Senator Leszek Czarnobaj: Chodziło o to, czy 
rozważaliście państwo na posiedzeniu komisji…)

Aha, tak, żeby z zysku… Z informacji medial-
nych doskonale wie pan… No, pan co prawda nie 
jest z terenu województwa śląskiego, ale z informa-
cji medialnych wie pan o tym, że program restruk-
turyzacji górnictwa jest wprowadzony. Wyraziła 
na to zgodę Komisja Europejska. I przedsiębior-
stwa górnicze… Na przykład PGG osiągnęło, o ile 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję.
Ja mam pytanie, które może uściśli, że tak po-

wiem, zapis albo wypowiedź. Bo pan sprawozdaw-
ca mówi, że będą to środki wypłacane… Czy przez 
przedsiębiorstwo, czy przez państwo? Bo tutaj jest 
różnica może słowna, ale, jak rozumiem, powinno to 
wypłacać przedsiębiorstwo, z zysku ewentualnie albo 
z czegokolwiek innego. A jeżeli chodzi o budżet, to 
jest niezidentyfikowany dział, z którego te pieniądze 
pójdą. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, to też wskazywałem, że wspomnia-

ne środki będą wypłacane przez przedsiębiorstwa 
górnicze. One będą składały wniosek do ministra 
właściwego do spraw złóż kopalnych i na ten wniosek, 
bodajże, o ile dobrze pamiętam, w terminie 15 dni 
ministerstwo będzie przekazywało środki z budżetu 
państwa. Płatnikami będą przedsiębiorstwa górnicze, 
ale środki będą pochodzić z rezerwy celowej – i to 
też wskazałem – utworzonej specjalnie w ten sposób. 
Czyli będzie nowelizacja ustawy budżetowej. I będą 
to środki z budżetu państwa, które będą wypłacane 
na wniosek przedsiębiorstw górniczych. Następnie 
przedsiębiorstwa górnicze będą sprawozdawać do 
ministerstwa górnictwa z realizacji tego programu. 
A jeszcze nadzór nad tym programem będzie mia-
ła czy monitorowała to będzie Agencja Rozwoju 
Przemysłu, o ile dobrze pamiętam z treści ustawy. 
Tak, pan minister kiwa głową, to znaczy, że się nie 
pomyliłem. Tak że to tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, powiedział 

pan… Ja zadam pytanie dotyczące pana wypowie-
dzi podczas prezentacji ustawy. Powiedział pan, że 
były praktyki ograniczania tego ekwiwalentu węglo-
wego, deputatu, które były realizowane niezgodnie 
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(senator A. Grabowski) artystyczne dotyczące łamania prawa, tylko o to, czy 
zna pan konkretne przykłady – miejsca, zakłady – 
w których łamano te prawa. Przytaczany przez pana 
senatora przypadek… Ja go nie znam, więc chętnie 
się z tym zapoznam. Mnie chodzi o to, czy pan zna 
takie, bo pan tak…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie, odpowiedzia-
łem panu… Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, tak.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Odpowiedziałem panu, Panie Senatorze, że nie 
znam konkretnych przykładów zakładów…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Piechota, proszę bardzo.

Senator Leszek Piechota:
Dziękuję bardzo.
Nie jestem członkiem komisji, więc zadam pyta-

nie konkretne, dotyczące wydolności tego systemu. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy na posiedzeniu padło 
pytanie – i odpowiedź na nie – na temat sposobu reali-
zacji, możliwości składania tych wniosków. Tu chodzi 
o około 252 tysiące osób. Nie słyszałem w jakichkol-
wiek przemówieniach, żeby można było te wnioski 
składać online. Chciałbym się dowiedzieć, czy takie 
pytanie na posiedzeniu padło. Ile będzie tych punktów, 
miejsc, w których te wnioski będzie można składać?

Wiem, że padały pewne zarzuty i dlatego ten termin 
został wydłużony – do tych 21 dni. No ale jeżeli od 
tych 21 dni odejmiemy soboty i niedziele, to okaże się, 
że to jest 15 dni. Zakładając, że będzie 100 punktów, 
w których można wnioski składać… No, to wychodzi 
około 570 wniosków dziennie, a to daje jakieś 3 minuty 
na 1 interesanta. Wydaje mi się, że to jest fizycznie 
nie do zrealizowania. Jak zwykle w przypadku ustaw, 
w których chcemy zrobić dobrze… Ja nie kwestionuję 
zasadności jej stworzenia i uregulowania tej sprawy 
w tej chwili. Pytanie jest takie, czy to w ogóle będzie 
możliwe do zrealizowania w tym systemie, jaki jest 
proponowany. Czy to było przedmiotem omawiania, 
czy na posiedzeniu komisji padło takie pytanie i była 
na nie odpowiedź? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

dobrze pamiętam, 8 milionów zysku za ubiegły 
rok. Mogę się mylić, ale to był niewielki zysk, nie 
strata, tylko zysk. Ale na posiedzeniu komisji, 
Panie Senatorze, była też informacja, że wypłata 
tego deputatu węglowego w bieżącej sytuacji to 
jest koszt około… O ile się nie mylę, w Polskiej 
Grupie Górniczej to jest koszt około dwustu kilku-
dziesięciu milionów złotych. Czyli, że tak powiem, 
obciążalibyśmy podmiot, który jest w trakcie re-
strukturyzacji, dodatkowymi zobowiązaniami fi-
nansowymi. No, to jest według mnie niecelowe. To 
są tak naprawdę środki, które zostały… Nie wiem, 
czy pan pamięta, Panie Senatorze – to jest kontynu-
acja mojej odpowiedzi – że argumentacja minister-
stwa… Pewnie takie pytanie padnie, więc może od 
razu na nie odpowiem. Czemu akurat górnicy? No, 
bo górnicy – minister Grzegorz Tobiszowski też 
na to wskazywał – niezależnie od sytuacji w gór-
nictwie… Sytuacja była bardzo ciężka, górnictwo 
miało olbrzymie straty, ale rokrocznie wpływało 
do budżetu państwa około 6 miliardów z tytułu 
podatków właśnie z górnictwa.

(Senator Jan Rulewski: Ale co w tym nadzwy-
czajnego?)

No nic, proszę państwa, no…
(Senator Jan Rulewski: Każdy, kto prowadzi dzia-

łalność gospodarczą, musi płacić podatki.)
Tak, tylko że mówię, że taka kwota zasilała bu-

dżet. To nie jest tak, że my coś komuś dajemy. To są 
prawa nabyte, które górnicy, emeryci górniczy mieli. 
Prawda? One zostały zawieszone i zaprzestano wy-
płat. Przekładano to… Tak naprawdę to wasz rząd 
przekładał to na przyszłość na zasadzie: załatwimy to 
w przyszłości. No i właśnie przyszedł ten moment, te-
raz jest ta przyszłość i my to realizujemy. Wy tych ludzi 
zwodziliście przez kilka lat deputatami węglowymi.

(Głos z sali: Ooo…)
No tak. To za waszych czasów…
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Senatorze… 

Mów o ustawie, a nie zajmuj się polityką.)
No to dziękuję…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.
Pan zadawał pytania, tak?

Senator Leszek Czarnobaj:
Tak, tak, tylko chcę doprecyzować, bo pan sena-

tor… Panie Senatorze, ja nie pytałem o pana wrażenia 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Antoni Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 

Izbo! Mam proste pytania. Pierwsze pytanie do-
tyczy kosztów tej ustawy ogółem. Następne: ile 
będzie osób, które uzyskają możliwość dostępu 
do tego świadczenia? Oraz trzecie: czy komisja 
jest zorientowana, jaka jest sytuacja ekonomiczna 
rodzin albo osób, które otrzymają tę rekompensa-
tę? Czy sytuacja ekonomiczna tych rodzin i osób, 
które to otrzymają, jest przeciętna, trudniejsza niż 
przeciętnej rodziny w Polsce, czy też korzystniej-
sza? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiadam na pytanie o liczbę 

osób uprawnionych do świadczeń: jest to 235 tysięcy 
osób. I stąd ta kwota, jak podawałem, wynosi 2 mi-
liardy 350 milionów: 10 tysięcy zł razy 235 tysięcy 
osób.

Jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to nie było 
mowy wprost o zaszeregowaniu tej grupy osób, je-
śli chodzi o dochody. Generalnie z informacji, któ-
re przekazał pan minister Tobiszowski, wynika, że 
większość z tych emerytów to osoby, które odcho-
dziły z górnictwa w momencie, kiedy te świadczenia 
emerytalne były dość niskie.

Nawiązując też do… Takie pytania mogą się po-
jawić, a w mojej ocenie to jest dość istotne. Otóż 
panuje taki pogląd – na terenie reszty kraju, nie na 
terenie województwa śląskiego – że górnicy byli 
zawsze grupą uprzywilejowaną. Polskie złoto to wę-
giel. Prawda? Były okresy, kiedy wynagrodzenia 
w górnictwie faktycznie były dość wysokie w po-
równaniu do średniej płacy w kraju, ale to jest ciężka 
praca, bardzo ciężka praca pod ziemią, a sytuacja 
płacowa się niestety zmieniła. Pan minister Grzegorz 
Tobiszowski też wskazywał, że mamy bardzo duże 
braki kadrowe w kopalniach. Po prostu ludzie nie 
chcą przychodzić do kopalni, zjeżdżać pod ziemię 
na głębokość ponad 1 tysiąca m i pracować tam za 
takie pieniądze. No, 3,5 tysiąca zł wynagrodzenia, 
które obecnie otrzymuje na początku górnik dołowy, 
to nie są pieniądze, za które warto narażać swoje 

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dziękuję za pytanie. Powiem tak. Nie, nie było 

to przedmiotem posiedzenia komisji, nikt o to nie 
pytał. Wydaje mi się jednak, że 21-dniowy termin 
na złożenie wniosku jest terminem wystarczającym. 
Trzeba też pamiętać, że tego typu dokument, wniosek 
plus oświadczenie… To jest bardzo proste. W tym 
oświadczeniu w zasadzie jest tylko imię i nazwisko, 
numer PESEL i treść oświadczenia… Można je rów-
nież pocztą, drogą pocztową przesłać.

A jeśli chodzi o złożenie samego wniosku, to 
z tego, co się orientuję, to nie będzie problemów ze 
składaniem wniosku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Antoni Szymański.
Przepraszam, nie… Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące osób, 

które otrzymają te świadczenia rekompensacyjne. To 
świadczenie nie będzie wliczane do wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne i nie będzie można 
dokonywać z niego żadnych potrąceń i egzekucji. 
Pan powiedział, że to jest element sprawiedliwo-
ści społecznej. Jaki to jest element sprawiedliwości 
społecznej, skoro społeczeństwo zobowiązuje się do 
opodatkowania się kwotą około 2,5 miliarda zł, tak 
aby górnikom dać to, co im się należy, a jednocze-
śnie górnikom się mówi, że oni swoich zobowiązań 
wobec społeczeństwa realizować nie muszą? Czy nie 
uważa pan, że to jest zaprzeczenie sprawiedliwości 
społecznej?

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

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie, nie uważam tak, Panie Senatorze, mówiąc 

wprost. Powiem szczerze, że nie wiem – myślę, że 
pan minister na to odpowie – czy deputat węglowy, 
świadczenia z tytułu deputatu węglowego albo węgiel 
w naturze obłożony był składkami w momencie, gdy 
to świadczenie było wypłacane czy też gdy węgiel był 
przekazywany górnikom. Czy on był wtedy obłożony 
składkami? To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że 
nie był. W związku z tym nie obciążamy nimi w tym 
momencie, w tej ustawie, również tego świadczenia.



27
48. posiedzenie Senatu w dniu 18 października 2017 r.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

(senator A. Grabowski) w ochronie zdrowia, jest to naprawdę znacząca kwota. 
Powtarzam: 2 miliardy 350 milionów. Te pieniądze 
nie zostaną wypłacone z zysku przedsiębiorstwa, bo 
zysk przedsiębiorstwa jest opodatkowany, tylko będą 
wypłacane z budżetu. I pan użył takiego… Podczas 
swojej wypowiedzi pan powiedział, że to nie jest daro-
wizna. W związku z tym mam jeszcze pytanie. Żadne 
opłaty, składki z tego tytułu nie mają być potrącane, 
zatem moje pytanie jest takie. Czy jakiś, nie wiem, 
podatek dochodowy lub jakiekolwiek inne składki od 
tej potężnej kwoty 2 miliardów 350 milionów zostaną 
odprowadzone do budżetu państwa, czy po prostu 
te pieniądze zostaną wypłacone… No to wtenczas 
mógłbym powiedzieć, że to będzie w formie daro-
wizny, ale pan powiedział, że to nie jest darowizna. 
Prosiłbym o wyjaśnienie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiem tak: nie ma pan racji. 

Widzi pan, dla pana darowizną… Ja słowa „darowi-
zna” użyłem w tym kontekście, że to są pieniądze, to 
są pieniądze czy ekwiwalenty za węgiel, to są należ-
ności, które ci ludzie mieli wpisane w porozumienia, 
w układy zbiorowe. Ci ludzie niejednokrotnie zga-
dzali się na to w związku z rokowaniami w przed-
siębiorstwach. Zdawali sobie sprawę, że sytuacja, 
kondycja górnictwa i ich firm jest zła, więc wyrażali 
zgodę na takie zawieszenia. No niestety, za waszych 
czasów to miało miejsce i obietnice były takie, że 
kiedyś te środki zostaną im wypłacone, zwrócone. 
Tak jak wskazałem, my teraz te środki zwracamy. To 
nie są… Te 10 tysięcy zł przy obecnej cenie węgla to 
jest bodajże 10 t węgla, za kilka lat… Te ekwiwalenty 
pierwotnie były wyższe. Tak że to jest odpowiedź na 
to pytanie.

Jeśli chodzi o drugą część pytania, o to, o co pan 
jeszcze pytał, czyli czy znane mi są… Jakby pan mógł 
powtórzyć…

(Senator Piotr Florek: Chodziło mi generalnie 
o to, że…)

O oskładkowanie. Przeczytałem, bo wcześniej 
odpowiadałem na to pytanie, że środki są nieoskład-
kowane, czyli jest 10 tysięcy zł do wypłaty.

(Senator Piotr Florek: Do ręki.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

życie i zdrowie. Tak że do tego chciałem nawiązać. 
Dziękuję.

(Senator Jerzy Wcisła: Lekarze też nie chcą pra-
cować.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym chciał, żeby pan senator wyjaśnił, z jakiej 

przyczyny my w ogóle tę ustawę uchwalamy. W jakim 
okresie zostały wstrzymane te deputaty węglowe? Za 
jakich to było rządów? Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: W PRL.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałem tego uniknąć. Pan senator Czarnobaj 

mówił, że uprawiam politykę, podobnie senator 
Kleina, niemniej jednak było tak, jak wskazałem. 
Ja już odpowiedziałem na to pytanie: to było rozło-
żone w czasie, ale ten, że tak powiem, główny okres 
wypowiadania porozumień i zawieszania ekwiwa-
lentów to lata 2012, 2013 i 2014. To były lata rządów 
Platformy Obywatelskiej, która ten problem starała 
się odepchnąć, odłożyć na przyszłość, kiedy sytuacja 
górnictwa będzie dobra. Nie doszło do tego za ich 
rządów, a my to teraz uzdrawiamy. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Takie bajki to można 
opowiadać w przedszkolu.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, 2 miliardy 350 milionów to bar-

dzo duża kwota; wychodzi po 10 tysięcy na jedno 
świadczenie. Chciałbym powiedzieć, że w kontek-
ście wydatków budżetowych, chociażby w kontekście 
protestu w służbie zdrowia, potrzeb budżetowych 
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Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy poza 
górnikami są w Polsce jakieś grupy społeczne, zawo-
dowe, którym należą się deputaty węglowe?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Kolejarze…)
Kolejarze na przykład?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)
Tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę, proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję.
Odpowiem na pytanie tak: nie orientuję się, czy 

są inne grupy. Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie 
tylko i wyłącznie górnicy…

(Głos z sali: Jak to nie?)
(Senator Czesław Ryszka: A kolejarze? Te układy, 

w których mieli wpisane…)
Nie orientuję się, nie wiem. No, tutaj kolega sena-

tor wskazuje, że kolejarze mieli w układach zbioro-
wych deputat węglowy… Nie wiem, czy są jeszcze 
inne podmioty…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, 
że do pana ministra…)

Nie było to przedmiotem posiedzenia komisji, ale 
może pan minister będzie wiedział, kto jeszcze de-
putat węglowy…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, zapewne w komi-

sji padały argumenty, pytania, wątpliwości… Chodzi 
o 2,3 miliarda zł. Gdzie ta kwota jest w budżecie 
zapisana, skoro ustawa ma wejść w życie natychmiast 
po uchwaleniu? Rozumiem, że wejdzie nie później 
niż 15 grudnia, bo przypuszczalnie dzisiaj, jutro czy 
pojutrze Senat ją uchwali, prezydent ma 30 dni… 
Czyli w tym roku wejdzie w życie, a w budżecie nie 
była zapisana taka rzecz.

Pytanie drugie: czy pan dobrze zna prawo 
w Polsce? Pytam w kontekście używania przez pana 
pojęcia obraźliwego dla załóg pracowniczych, dla 
dyrekcji i dla związków zawodowych, gdy twierdzi 
pan… Proszę o wyjaśnienie tego, i to jest moje py-
tanie: gdy użył pan określenia, że załogi były pod-

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja nie znam się na górnictwie, 

ale jestem mieszkanką województwa śląskiego, więc 
mnie te sprawy bardzo dotykają. Odnoszę wrażenie, 
że bardzo niewielka jest wiedza dotycząca zasad przy-
znawania tych ekwiwalentów. Tak też twierdzi np. 
„Solidarność”, która ostatnio zasypywała nasze biura 
senatorskie pismami w tej sprawie. Jedni uważają, 
że im się to należy, inni wiedzą… Emeryci wiedzą, 
że nie będą do otrzymania tego w ogóle uprawnie-
ni, jeszcze inni uważają, że będą otrzymywali to za 
pośrednictwem ZUS, jeszcze inni, że dostaną to od 
byłych pracodawców. Czy nie uważa pan, że ta sprawa 
wymagałaby jakiejś szerszej… nie chcę powiedzieć, 
że edukacji, bo to nie szkoła, ale jakiejś szerszej infor-
macji, jakiejś merytorycznej wykładni w resortach, 
w kopalniach, w prasie lokalnej, która mogłaby te 
sprawy przybliżyć? No bo skąd się biorą te liczne 
zapytania i te wszystkie pisma, które trafiają do na-
szych biur senatorskich? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja bardzo serdecznie dziękuję za to 

pytanie, bo do mojego biura też zgłaszają się osoby 
w tej sprawie. Na posiedzeniu komisji nie było o tym 
mowy, ale z tego, co się orientuję po rozmowie z panem 
ministrem, Ministerstwo Energii – zresztą nie tylko 
Ministerstwo Energii – zaangażuje się w kampanię me-
dialną, taką dość szybką i intensywną kampanię medial-
ną wyjaśniającą zasady przyznawania tego świadcze-
nia. Jest to w tym momencie niemożliwe, Pani Senator, 
z przyczyn proceduralnych. My tę ustawę procedujemy 
dopiero w Senacie. Ustawa potem, w zależności od jej 
formy, albo wróci do Sejmu, albo pójdzie do podpisu do 
pana prezydenta. No, trudno by było, że tak powiem, 
rozpoczynać jakieś działania medialne przed uchwale-
niem ustawy, przed podpisaniem jej przez prezydenta 
i przed wejściem jej w życie. Generalnie z deklaracji 
Ministerstwa Energii wynika, że Ministerstwo Energii, 
można powiedzieć, już teraz jest gotowe do realizacji tej 
ustawy. Ale, jak mówię, działań medialnych nie można 
podjąć, póki ustawa nie przejdzie pełnej ścieżki legisla-
cyjnej. Tak że to jest odpowiedź.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.
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żywczej, w hipermarketach, było to nadużywane. 
I teraz do pana pytanie: czy był mobbing, czy nie było 
mobbingu? Pewnie jeszcze jest cały czas.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobra…)
(Senator Jan Rulewski: Ale, przepraszam…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 

Senatorze, odpowiedź…)
(Senator Jan Rulewski: Ale pytanie dotyczące 

budżetu…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Aha, bu-

dżetu…)
Aha, w której pozycji budżetowej.
Panie Senatorze, ja wskazywałem już chyba 

dwukrotnie albo trzykrotnie, że będzie noweliza-
cja budżetu. Środki będą pochodziły z rezerwy 
celowej utworzonej specjalnie na ten cel. Pytanie 
o to, które to są dokładnie paragrafy budżetowe, na 
posiedzeniu komisji zadawał albo senator Kleina, 
albo senator Czarnobaj. No, jeśli jeszcze nie ma no-
welizacji budżetu, to tych paragrafów znać pewnie 
nie będziemy.

(Senator Czesław Ryszka: Nadwyżka jest, coś mu-
simy zrobić z tymi pieniędzmi.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Panie…
(Głos z sali: Nie ma nadwyżki.)
Panowie Senatorowie, dalsze pytania.
Teraz ja chcę zadać pytanie.
Panie Senatorze, czy w tej ustawie jest tak, że oso-

by uprawnione otrzymają te 10 tysięcy zł pod warun-
kiem, że zrzekną się roszczeń co do tych deputatów, 
które im się należą?

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku. Już nie będę prosił 
o udzielenie głosu, bo pan zadał mi pytanie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak. Proszę 
uprzejmie. )

Panie Marszałku, mowa jest o zrzeczeniu. Ja 
panu może odczytam z treści ustawy: „nie będę 
występować z roszczeniami z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla przysługującego na podstawie 
postanowień układu zbiorowego pracy, porozumie-
nia lub innych regulacji obowiązujących w przed-
siębiorstwie górniczym, które utraciły moc obo-
wiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, 
na skutek zawartych porozumień lub dokonanych 
wypowiedzeń”. Sprawa zamyka… Tak naprawdę 
zapis głównie dotyczy spraw związanych z postę-
powaniami na drodze sądowej. One są wyłączone, 
ponieważ mogłoby dojść do takiej sytuacji, że ktoś 
otrzyma wypłatę ekwiwalentu, a następnie będzie 

dane mobbingowi, czy chciał pan przez to… Czy 
jest prawdą, że związki zawodowe górnicze ugięły 
się pod mobbingiem? Co robiły w tej sprawie? Czy 
Państwowa Inspekcja Pracy, która ma obowiązek re-
jestracji właściwości prawnej samorządów, też się 
ugięła? Czy żyjemy w państwie mobbingu? I czy 
państwo ten pogląd reprezentują, że tego mobbingu 
należy używać?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
No, odpowiem na pytanie – ja już odpowiedziałem 

na to pytanie, Panie Senatorze – w ten sposób. Jeśli 
chodzi o wypowiadanie umów o pracę, które, że tak 
powiem, jednostronnie aneksowano czy przedkła-
dano wypowiedzenia zmieniające, to wydaje mi się, 
że mogą tutaj zachodzić przesłanki mobbingu. Ja nie 
powiedziałem, że to było złamanie prawa.

(Senator Czesław Ryszka: Byli zmuszani.)
(Senator Jan Rulewski: Układy… Przepraszam, 

Panie Marszałku…)
Byli przymuszani, przymuszani… Tak, proszę 

państwa…
(Senator Jan Rulewski: …o zwalnianiu… Układy 

zawierają w sobie m.in. ekwiwalenty…)
No to też, Panie Senatorze, odpowiedziałem…
(Senator Jan Rulewski: Za zgodą obu stron były 

zawierane.)
…wskazałem… Albo były zawierane za zgodą obu 

stron, albo były wypowiadane…
(Senator Jan Rulewski: Przez jedną ze stron.)
No, raczej nie spodziewam się, żeby strona związ-

kowa wypowiadała układ deputatu węglowego. Nie 
wiem, może pan minister będzie znał takie przypadki, 
ale nie wiem, czy, że tak powiem, przy polskiej men-
talności pracownicy sami wypowiadali porozumienie 
i rezygnowali z deputatu węglowego.

(Senator Jan Rulewski: Mogli.)
No, może mogli, może mogli.
Jeżeli pan mówi, Panie Senatorze, że w sposób 

obraźliwy użyłem określenia… Według mnie działa-
nia mobbingowe są, no, sytuacją łamania prawa. To, 
czy ktoś ten mobbing zgłosi, czy zgłosi do inspekcji 
pracy, czy zgłosi do sądu pracy, to jest inna kwestia. 
Ale doskonale pan sobie zdaje sprawę, że przez wiele 
lat w naszym kraju nadużywana była pozycja praco-
dawców, i to nie tylko… Ja mówię ogólnie, szeroko, 
nie tylko w przedsiębiorstwach, ale w branży spo-

(senator J. Rulewski)
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(senator A. Grabowski) będzie mógł panom długo, długo opowiadać: jakie 
były nieprawidłowości, jakie kwoty były po prostu, 
że tak powiem, rozkradane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Arkadiusz Grabowski: A, przepraszam, 

dopowiem jeszcze…)
Ale to już…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Wiem, Panie 

Senatorze, że rządziła wtedy Platforma Obywatelska.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To wiemy.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Niemożliwe.)
(Głos z sali: PSL nie rządził.)
Pan senator Czesław Ryszka. Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym, Panie Senatorze Sprawozdawco, roz-

szerzyć pytanie, które tutaj już padło, o tych, którym 
się należy rekompensata, ale z ważnych przyczyn 
czy innych nie zdążą tego wniosku wypełnić. To jest 
pierwsze pytanie.

A drugie: co będzie z tymi, którzy nie zgodzą się 
na podpisanie? A słyszałem, że jest wielu, którzy 
uważają, że te 10 tysięcy ich nie zadowala. To co? 
Mają pójść do sądu? Jaką mają szansę wygrać tę re-
kompensatę w innej postaci?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo…)

I…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, proszę 

bardzo, Panie Senatorze.)
…mam jeszcze jedno ważne pytanie. Być może 

ono jest do ministra, może pan senator nie będzie 
mógł odpowiedzieć. W tej chwili wielu górników 
przebywa na tzw. urlopach górniczych. Jak to będzie 
z ich uprawnieniem do rekompensaty czy do jakiejś, 
powiedzmy, innej formy? Ostatni z tych górników 
przejdzie na emeryturę z końcem 2022 r. Dziękuję.

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

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiadając na pierwszą część 

pytania… No, z deklaracji Ministerstwa Energii wy-
nika, że ten termin 21-dniowy będzie wystarczają-
cy. Gdyby się tak zdarzyło, że będą jakieś… Przede 
wszystkim argumentowałem to też tym, że wydaje mi 

dochodził w sądzie wypłaty tego ekwiwalentu jako 
nieotrzymanego za poprzednie lata. A takie spra-
wy się toczą. Mówiłem, że są trzy rodzaje spraw: 
zawieszenie, wypowiedzenie, a niektóre sprawy 
trafiły do sądu i toczą się postępowania sądowe. 
I w tej sytuacji, jeżeli otrzymają tę rekompensatę, 
to roszczenia sądowe, że tak powiem, będą wyłą-
czone, żeby nie było sytuacji, że ktoś dwukrotnie 
otrzyma rekompensatę, jedną na drodze sądowej, 
a drugą na drodze administracyjnej, ustawowej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, że ktoś 
otrzyma więcej.)

Więcej, no, dwukrotnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przewiduje 

10 tysięcy.)
Dwukrotnie.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Kontynuując 

ten wątek pana senatora Jackowskiego… Czy mógłby 
pan powiedzieć, jakie były przyczyny złej kondycji 
firm górniczych, kopalń w roku 2013… Tak jak pan 
podawał: 2012, 2013 i 2014. No bo pan określił, że… 
Oczywiście wiemy, kto był winny, nie wymienię 
z imienia i nazwiska. Ale czy mógłby pan podać przy-
czyny takiej bardzo złej kondycji firm górniczych, 
głównie kopalń, w tych latach?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, ale 

myślę, że więcej dopowie pan minister Grzegorz 
Tobiszowski. Myślę, że panu bardzo dokładnie i do-
sadnie opowie na temat przyczyn nieprawidłowości 
w latach 2012, 2013, 2014.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja zapytam pana mi-
nistra osobno.)

A ja panu odpowiem. Skala nieprawidłowości 
w polskim górnictwie… Użyję słowa, o którym za 
chwilę może znowu któryś z panów senatorów po-
wie, że… Ale nie, nie powie, bo sprawy sądowe są 
już porozstrzygane. Otóż skala złodziejstwa w gór-
nictwie, marnotrawstwa była przerażająca. Myślę, 
że pan minister Grzegorz Tobiszowski na ten temat 
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(senator A. Grabowski) 1 osoba, 3 wniosków nie będzie, bo osoba zmarła 
figurująca w bazach danych przedsiębiorstwa gór-
niczego będzie jedna. Niezależnie od tego, kto o to 
świadczenie wystąpi, czy to będzie wdowa, czy to bę-
dzie sierota, czy, dajmy na to, dziecko uprawnione do 
renty rodzinnej po ojcu… Bo taka sytuacja też może 
mieć miejsce. Dwukrotnie na tę samą osobę zmarłą 
świadczenie nie będzie wypłacone, bo…

(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Ale ktoś musi podzielić 

te pieniądze.)
Ale to, myślę… Nie wiem, ale podmiot wypłacają-

cy nie będzie chyba wchodził w podział środków. To 
już, że tak powiem, będzie dzielone w rodzinie. Nie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może pan 
minister odpowie.)

Pan minister pewnie odpowie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jeżeli chodzi o żonę, to oczywiście sprawa jest 

jasna, ale jeżeli chodzi o dzieci, to przecież może być 
dwójka czy trójka. I jak to będzie wyglądało? To takie 
moje dodatkowe pytanie.

Więcej pytań nie ma.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
…za odpowiedzi na pytania i przedstawienie usta-

wy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska w toku prac parlamentar-
nych został upoważniony minister energii.

Czy pan minister Grzegorz Tobiszowski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Senator Czesław Ryszka: Czekamy na niego.)
To proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziękuję za dyskusję wokół tego tematu. Temat 

jest złożony, historyczny. Rzeczywiście podzielam 
głosy, które mówią, że w przestrzeni publicznej 
mamy pewien szum informacyjny i że nigdy nie 
wytłumaczono właściwie kwestii związanej z de-
putatem. Ale nie tylko tej kwestii w górnictwie nie 
wytłumaczono, bowiem sformułowania mówiące 
o wielkich przywilejach, o grupie, która korzystała 
ze szczególnych uprawnień, dotyczyły – proszę 
mi wierzyć – okresu słusznie minionego. I nie-
stety te kartki G, niedziele, za które nie płacono, 
a w zamian za to dawano uprawnienia do sklepów 
specjalnych… No niestety, ten klimat przeniósł się 

się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wniosek po-
desłać drogą pocztową. Tu były przedstawiane przez 
któregoś z kolegów senatorów obawy o krótki okres, 
ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o… Aha, potem 
jest jeszcze tryb odwoławczy. Jeszcze, z tego co wiem, 
jest możliwość odwołania od decyzji. To znaczy, tak 
jak powiedziałem na wstępie, wniosek jest prosty – 
w zasadzie wystarczy numer PESEL, imię, nazwisko. 
Deklaracje ze strony Ministerstwa Energii są takie, 
że podmioty górnicze, które będą się zajmować wy-
płatami, posiadają bazy danych pracowników i tu nie 
będzie problemu, że tak powiem, z pomocą. Wniosek 
w postaci elektronicznej będzie udostępniony na stro-
nach internetowych, pewnie stronach Ministerstwa 
Energii, jak również przedsiębiorstw górniczych. Tak 
że ja tu nie widzę takiego zagrożenia, aczkolwiek 
wiem o nim, bo do mnie też, tak jak do pani marszałek 
Pańczyk-Pozdziej, wpłynęły na skrzynkę mailową… 
Myślę, że wszyscy otrzymaliśmy maile dotyczące 
obaw o wypłatę właśnie tych środków i o terminy. 
Ja to też otrzymałem.

(Senator Czesław Ryszka: Czy mogę dopowie-
dzieć, Panie…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze pan 
senator Czesław Ryszka… Ale tam było też pytanie 
o tych, którzy są na urlopach górniczych.)

O tych, którzy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jak zosta-

ną…)
Ale to było do pana ministra. Ja nie wiem. Z treści 

ustawy to nie wynika.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przekieru-

jemy do pana ministra.)
Ja przynajmniej nie odczytuję…
(Senator Czesław Ryszka: Było jeszcze pytanie 

o tych, którzy nie zgodzą się na to rozwiązanie. 
Prawda?)

To wtedy chyba pozostanie ścieżka sądowa, bo to 
jest… Tak jak mówię, jedno oświadczenie wyklucza 
drugie.

Senator Czesław Ryszka:
Wrócę jeszcze do czasu składania wniosków. 

Rekompensata przysługuje także wdowie. Prawda? 
A jeżeli wdowie, to także dzieciom tego górnika. 
Trzeba będzie sądownie rozstrzygać, komu jaka suma 
pieniędzy się należy. To wymaga długiego czasu, jeśli 
chodzi o wypłatę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Nie no, wnioskodawcą będzie jedna osoba. 

Prawda? Wnioskodawcą po osobie zmarłej będzie 
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decyzje. I m.in. podjęto decyzję, że tym emerytom, 
którzy są, jak często się mówi, ze starego portfela, 
czyli mają niewysokie emerytury… To są emerytury 
wynoszące 3 tysiące zł, trzy tysiące z czymś, a w tych 
rodzinach kobiety nie pracowały, bo pełniły rolę ma-
tek, które wychowywały dzieci, starały się godnie te 
dzieci wychować, górnik zaś solidnie pracował na 
rodzinę. I nagle się okazało, że te emerytury nie są 
duże, a jeszcze dodatkowo odebrano im to uprawnie-
nie należne na okres zimowy, należne uprawnienie 
do deputatów w gotówce bądź w naturze. I jest 235 
tysięcy takich osób.

Jaka – to słuszne pytania – jest ich sytuacja 
społeczna? Ona jest różna. Niekiedy faktycznie 
chodzi o wdowy, sieroty, rodziny, które może nie 
żyją w ubóstwie, ale też nie są to krezusi. My 
uznaliśmy, że ze względu na zasady współżycia 
społecznego, które trochę zostały złamane przez 
wypowiedzenie tych uprawnień, należy podjąć tę 
próbę. I tak jak jest powiedziane w ustawie w uza-
sadnieniu – ja to często wygłaszam – podjęliśmy 
próbę zrekompensowania. To nie jest zrekompen-
sowanie w 100%, to nie jest kwestia stworzenia 
sprawiedliwości, bo my próbujemy tylko do niej 
się zbliżyć. Podjęliśmy próbę zrekompensowania 
tego świadczeniem rekompensacyjnym – stąd taka 
nazwa – aby tym osobom spróbować jakby oddać 
to, co miały. Właściwie to jest grupa osób senio-
ralnych, to są ci emeryci wcześniej odchodzący 
na emeryturę. I dlatego uznaliśmy – bo powstał 
pewien bałagan, proszę państwa, jedni mieli wy-
powiedzenie, inni byli zawieszeni, innym płacono, 
innym później zabrano – że spróbujemy to też oce-
nić, jeśli chodzi o możliwości budżetowe.

W związku z tym, że dyskusja trwała od zeszłego 
roku, prowadziliśmy dialog ze stroną społeczną; pro-
jekt obywatelski dotyczący tego, aby tę kwestię ure-
gulować, został złożony w zeszłym roku. Cały czas 
rozmawialiśmy również z Ministerstwem Finansów 
o tym, gdzie możemy zrekompensować – mając real-
nie pewne szanse budżetowe, chociaż napięcia w bu-
dżecie zawsze będą – i na ile będziemy mogli jakoś 
zbliżyć się do zrekompensowania tym osobom… 
Chodzi o to, żeby spróbować jakoś im wynagrodzić 
to wypowiedzenie słusznych należności związanych 
z deputatem.

A jeszcze do tego, proszę państwa, to jest taka 
grupa, która jest namawiana do tego, aby dochodzić 
swoich praw. Mamy, proszę państwa, parędziesiąt 
tysięcy pozwów w tej sprawie. To wytwarza zły 
klimat, jeżeli chodzi o stosunek do państwa – ktokol-
wiek by rządził – i o pozycję państwa w społeczeń-
stwie. Wokół tej branży też wytwarza się zły klimat. 
A przecież wszyscy próbujemy trochę zbudować 
tę branżę jako ważną dla polskiej gospodarki. Bo 
ona jest ważna. Ileś tych pozwów powoduje też, że 

do nowego ustroju. Nigdy w nowym ustroju branża 
nie podjęła się jakiejś prezentacji swojej pozycji, 
pokazania tego, że te rozwiązania, które kiedyś 
miały miejsce… A one też nie były przywilejem, 
one bardziej, w moim odczuciu, tworzyły system 
bardzo, delikatnie mówiąc, upokarzający pracowni-
ków ciężko pracujących, bo trzeba było iść do pracy 
w niedzielę. Wiemy, jaki to był ustrój. Niedziela 
na Śląsku zawsze była dniem wyjątkowym, dniem 
świętowania, pójścia na nabożeństwo, a w tę nie-
dzielę trzeba było iść do pracy i wtedy można było 
dostać kartkę i kupić sobie lodówkę, meble. W in-
nych częściach kraju tak nie było. Ale to mamy na 
szczęście za sobą. Jednak pewne kwestie przeszły 
wraz z procesem restrukturyzacji.

Jeśli państwo pozwolicie, powiem o tym tylko 
dwa, trzy zdania, bo to nie ten czas, nie ta debata. 
Ale zauważcie państwo, że ta branża została branżą, 
która w owym czasie miała funkcję kotwicy infla-
cyjnej. Ona nie mogła podnosić cen swojego pro-
duktu, wytworu, czyli surowca, a ceny wszystkiego 
szły w górę. Ja nie twierdzę, że decyzje ówczesnych 
włodarzy zarządzających Polską były niesłuszne, bo 
nie czuję się uprawniony do tego, by to tak komento-
wać. Ale to zapoczątkowało pewien trudny proces, 
którego skutki mamy dzisiaj. Zauważcie państwo, 
że rozproszono kopalnie. One między sobą musiały 
mocno konkurować, była nadwyżka węgla, inny 
ustrój, inne zasady gospodarowania, planowania, 
a nie można było podnosić ceny za swój towar, bo 
był zakaz administracyjny. To spowodowało, że 
nagle tworzono spółki, koncentrowano te spółki. 
Aż dzisiaj wreszcie mamy Polską Grupę Górniczą, 
Jastrzębską Spółkę Węglową, Węglokoks, Tauron 
Wydobycie, „Bogdankę” w Enei. Tak więc mamy to 
w miarę, jak myślę, solidnie uporządkowane. Były 
pewne procesy restrukturyzacyjne związane z fluk-
tuacją, z sytuacją w branży. Deputaty były jednym 
z elementów składowych… 

Jak państwo pamiętacie, kiedyś był fundusz so-
cjalny, odkładano na mieszkania, nie wypłacano tego 
w pensji, bo budowano mieszkania zakładowe. I de-
putat był jednym z tych elementów, który był dokła-
dany jako część pensji, która powinna być wpisana do 
tzw. paska czy, jak dzisiaj, do PIT. W tym systemie 
tego nie było. Osoby odchodzące na emerytury naby-
wały takie uprawnienia, że bądź dostawały w naturze 
2, 3 tony, bądź następnie… Spółki zaproponowały, 
że będą wypłacać po przeliczeniu pewną wielkość 
i będzie to nie w naturze, ale w gotówce. W okresie, 
kiedy polskie górnictwo miało trudną sytuację, kiedy, 
jak wszyscy pamiętamy, rozpoczął się kryzys, w la-
tach 2011, 2012, 2013, spółki nie były gotowe, aby 
z tym kryzysem się zmierzyć. Podejmowano różne 

(sekretarz stanu G. Tobiszowski)
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) czasie, w 2007 r. bodajże, czy w 2006 r., wystąpi-
ła do trybunału, trybunał przyznał tej grupie rację 
i w 2007 r. 6 lipca, o ile pamiętam, weszła w życie 
ustawa, która przywróciła im deputat do systemu. 
I ZUS wypłaca jednorazowo, za deputat… A więc 
tutaj mamy w systemie wypłaty ZUS. I tej grupy nie 
objęliśmy, bo oni są zaspokojeni. A te 235 tysięcy, 
jak wspomniałem… Tu nam powstała grupa, która 
naprawdę poniosła szkody w wyniku tej trudnej 
sytuacji branżowej. Ale rzeczywiście podnoszone są 
głosy – i o tym też chciałbym tutaj państwu senato-
rom wspomnieć – że z 12 tysięcy osób 6 tysięcy to 
są pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, 4 tysiące to 
są pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, oczy-
wiście w PGG mamy pracowników Katowickiego 
Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej po 
połączeniu i 2 tysiące osób, które przeszły już 
na mocy decyzji restrukturyzacyjnych do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń.

Ja też podzielam te głosy, bo trzeba je wziąć pod 
uwagę, nawet jak się jest życzliwym branży górniczej, 
że faktycznie środki idą z budżetu. I rzeczywiście dą-
żymy do tego, aby podmioty, takie jak Polska Grupa 
Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, wychodziły 
z kryzysu, a więc powinny mieć płynność, powinny 
regulować swoje zobowiązania, aby w przyszłości 
i jedna spółka, i druga, i SRK, bo o to mnie pytano 
na posiedzeniu komisji, rozważyły wraz ze stroną 
społeczną, na ile będzie stać te podmioty, czy będzie 
je stać, aby również w przypadku tych 12 tysięcy 
osób ewentualnie zaspokoić te kwestie. My tutaj, 
Ministerstwo Energii, stoimy na stanowisku, i tak 
jest w projekcie, że te kwestie nie powinny zostać 
uregulowane przez ustawę, która obciąża budżet pań-
stwa, ale powinny je wziąć na siebie stosowne pod-
mioty, bowiem to one wychodzą z pewnego kryzysu, 
zaczyna się zmieniać ich sytuacja finansowa i to one 
de facto miały pracowników, którzy nigdy nie naby-
li tych uprawnień. Bo mielibyśmy pewien problem, 
proszę państwa, gdybyśmy wprowadzili do ustawy 
tę grupę osób. Nagle inne grupy społeczne, i słusz-
nie, zaczęłyby nam się przypominać, pokazywać, 
że jesteśmy dalece niesprawiedliwi, bo przecież one 
też się zgodziły na oddanie pewnych należnych im 
uprawnień. Dlatego myśmy wyselekcjonowali tylko 
tę grupę, która miała uprawnienia i której je zabrano. 
To jest filozofia tej ustawy.

Też chciałbym prosić, jak myślę, o taką zdro-
wą dyskusję wokół tej ustawy, bowiem, zauważcie 
państwo, stoimy niekiedy przed wyborem, decyzją 
o nadrabianiu… Ja tu nie cyzeluję, czy te wypowie-
dzenia były słuszne, czy nie, bo to nam nie pomoże 
w rozwiązaniu problemu. My próbujmy rozwiązywać 
pewne kwestie, budujmy siłę państwa. Jeśli w ramach 
zasad współżycia społecznego gdzieś ktoś został do-
tknięty, nawet słuszną decyzją prawną, ale była to 

jest pewne zamieszanie. Dlatego myśmy uznali, że 
ten rok… Minister finansów stwierdził tak: w tym 
roku jest nam trochę łatwiej, następne lata mogą być 
trudniejsze, więc spróbujmy w tym roku, w formie 
jednorazowej wypłaty, uruchomić to świadczenie 
rekompensacyjne. Mógł tego dokonać wtedy, kie-
dy dokonywał podsumowania w okresie sierpnia 
i września, kiedy pojawiły się te nowe analizy bu-
dżetowe. Dlatego dopiero teraz ta ustawa, o której 
rozmawialiśmy naprawdę już od zeszłego roku… 
Z tego wyliczyliśmy, ile osób jest uprawnionych – 
235 tysięcy. Uznaliśmy, że kwota 10 tysięcy zł bez 
tych obciążeń będzie, nie chcę powiedzieć, że godną, 
ale jakąś logiczną kwotą, która może spróbować 
zrekompensować tę kwestię deputatów, dlatego się 
pojawiło… I tutaj bym nie chciał, byście panowie 
senatorowie odbierali to tak, że ta grupa jest jakby 
uprzywilejowana, że ktoś komuś coś zabiera, czy-
li że w związku z niepłaceniem podatku od tych 
10 tysięcy zł zabieramy coś innym obywatelom, 
którzy te podatki płacą. Macie państwo słuszność, 
że trzeba płacić podatki, wywiązywać się z danin, 
ale nam chodziło o troszkę inne racje – o to, żeby 
nie obciążać tych osób dodatkowymi czynnościami 
operacyjnymi. Bo jest to, jak państwo wiecie, grupa 
osób, która powinna mieć możliwość prostego wy-
pełniania wniosku, prostych decyzji.

Dlaczego wprowadziliśmy tę kwestię, która tu 
była podnoszona – i tutaj dość trafnie pan senator 
sprawozdawca o tym wspomniał, ja dopowiem, cze-
mu to wprowadziliśmy – że jeśli ktoś pobiera te 10 
tysięcy, to niech właśnie zrezygnuje z tych pozwów. 
Bo z jednej strony próbujemy ponosić duży wysi-
łek budżetowy – i tak jest, i też musimy mieć tego 
świadomość. Ale są ku temu racje, jak mówię, żeby 
ten wysiłek budżetowy ponieść. Tak więc umówmy 
się, że tworzymy dobry klimat wokół branży, że 
próbujemy niejako nadrobić, jak się nam zaczyna 
trochę lepiej w tej branży wieść… Chodzi o to, aby 
ci ludzie poczuli, że są wyniki w branży, że w tym 
budżecie jest lepiej, że wreszcie ich zauważono, cho-
ciaż w tym aspekcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby 
ci, co wnieśli te pozwy, się zdeklarowali: chcą tej 
naszej oferty, to dostają 10 tysięcy, mają wątpliwo-
ści, to mają prawo wyboru, mogą tkwić w sporze. 
Wydaje mi się, że to jest dość zdrowe postawienie 
sprawy. A zarazem też – o tym już wspomniał pan 
senator – byłoby głęboką naiwnością, gdybyśmy 
dopuścili, że ktoś otrzyma świadczenie rekompen-
sacyjne, a następnie będzie chciał się jeszcze sądzić 
o deputat. Bo jak jest płacony deputat? My mamy 
w systemie deputat, on jest wypłacany przez ZUS. 
I była pewna grupa, to chodzi o przedsiębiorstwa 
robót górniczych, która stowarzyszyła się w owym 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Ja nie chciałbym ich przeciwstawiać… Tu nie chodzi 
o to, żeby jakąś grupę przeciwstawiać innej. Tam też 
są ludzie ciężko pracujący. Skoro taki system został 
wypracowany… Próbujmy tak budować, działać, by 
państwo było sprawne i by było sprawiedliwiej.

Proszę państwa, nie jest przecież zapisane, że jak 
ktoś nie zdąży w ciągu 21 dnia złożyć tego wnio-
sku, to już nie ma możliwości jego złożenia. I to nie 
jest przypadek. Myśmy musieli terminy zapisać, bo 
musimy pewne ramy określić, ale naszą intencją, 
naszym celem – myślę, że państwa również – jest 
to, abyśmy sprawnie przeprowadzili całą tę operację 
uruchomienia wypłaty świadczenia rekompensacyj-
nego. To jest świadczenie rekompensacyjne, które 
z jednej strony, jak mówię, ma wprowadzić pewną 
sprawiedliwość, której te osoby – myślę, że słusznie – 
oczekują, a z drugiej strony ma pomóc w zbudowaniu 
pewnego systemu, bowiem likwidujemy tę kwestię 
z pozycji… na przyszłość w systemie górniczym. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Rulewski, pan senator Kleina.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Polska demokratycznym państwem prawa – art. 2 

konstytucji. Dlaczego pan nas namawia do łamania 
przynajmniej 4 ustaw? Po pierwsze, prawa finansowe-
go, które powiada, że nie można zwiększać w trakcie 
roku wydatków bez stosownej ustawy. Pan powiększy 
te wydatki w ciągu 2 miesięcy. Dlaczego pan nas se-
natorów namawia do łamania – to jest druga ustawa 
– ustawy o darowiznach, która powiada, że darować 
można w ciągu 5 lat, a chodzi tu o osoby fizyczne 
i podmioty, kwoty do sumy 9 tysięcy 700 zł? Pan tę 
kwotę przekracza, podnosi do poziomu 10 tysięcy zł. 
Dlaczego nas pan namawia do łamania ustawy o po-
datkach, która powiada, że obywatel osoba fizycz-
na może nie podlegać podatkowi, o ile ma dochody 
mniejsze w danym roku niż około 6 tysięcy zł, jak 
pamiętam? Tu kwota wynosi 10 tysięcy. Obywatel, 
w tym przypadku emeryt czy rencista górniczy, 
tę kwotę przekracza o 4 tysiące i podatku nie pła-
ci. I wreszcie, dlaczego pan nie uwzględnia uwag 
swojego kolegi, ministra spraw zagranicznych, który 
powiada, że ta ustawa w przypadku zastrzeżeń Unii 

decyzja, która była niesprawiedliwa, a możemy to 
w jakiś sposób zrekompensować, to podejmijmy tę 
próbę. I do tego chciałbym wszystkich zachęcić, do 
tego, żebyśmy też wokół tego wytworzyli taki klimat. 
Zauważcie państwo, że nikt przez to de facto nie traci, 
bo jeśli państwo przez swoich przedstawicieli stara 
się być bardziej sprawiedliwe czy budować wizeru-
nek państwa solidnego, to myślę, że należy się temu 
pokłonić.

Jeśli chodzi o wnioski, bo tu była wyrażona 
słuszna troska, u nas w ministerstwie też mamy to 
w pamięci, to powiem… Pytanie, czy zdążymy. To 
jest słuszne pytanie. Rzeczywiście przedsięwzięcie 
jest wielkie, bo to jest 235 tysięcy osób, mało cza-
su, dlatego też będzie liczba punktów, tyle że punkt 
to nie będzie 1 osoba, to będzie X osób… Mimo 
wszystko jest to przedsięwzięcie. Dlatego na pewno 
będzie mocna kampania informacyjna. Ale kiedy my 
ją możemy zastosować? Wtedy gdy ustawa wejdzie 
w życie. Wcześniej nie możemy przyjąć wniosków, 
bo nie mamy takich uprawnień. Było pytanie: dla-
czego nie będzie wniosku internetowego? Dlatego 
że nie mamy podpisu elektronicznego, nie umiemy 
tego zweryfikować.

Było tutaj słuszne pytanie o to, jak sieroty… Po 
prostu przedsiębiorstwa, do których będą składane 
wnioski, będą dzielić równo. Jak jest troje sierot, to 
na trzy, jak czworo, to na cztery. Prosty zabieg. To 
wynika z tego, że ktoś ma tak przydzieloną rentę. 
Ktoś ma przydzieloną rentę po ojcu, to na wzór tego, 
w taki sposób to będzie wyliczane. A więc to mamy 
w miarę ogarnięte.

Dlaczego te przedsiębiorstwa? Bo tam mamy do-
kumenty, tam jesteśmy w stanie szybko zweryfiko-
wać złożone wnioski. A więc bardzo ważne będzie 
złożenie wniosku, te 21 dni, tak byśmy mogli zdążyć. 
Proszę zobaczyć, że jest tryb odwoławczy. On nie 
jest przypadkowy. Myśmy dali bardzo długi okres na 
odwołanie. Dlaczego? Dlatego że mamy świadomość, 
że ktoś może być w szpitalu, ktoś mógł wyjechać, 
ktoś mieszka poza województwem. Tak więc jest ten 
tryb – 12 miesięcy na odwołanie. Jak wczytacie się 
państwo mocno w tę ustawę, to zauważycie, że… 
My nie chcemy spowodować, że, nie wiem, jakieś 
grupy będą się przesuwać w czasie. My chcielibyśmy 
jak najszybciej tę procedurę przeprowadzić i upo-
rządkować w systemie kwestię deputatów poprzez 
tę ustawę. To nie jest tylko sprawa sprawiedliwości 
społecznej, ale i kwestia spowodowania czystości 
systemu. „Bogdanka” się dogadała i likwidują depu-
taty, Tauron również. Proszę państwa, my tą ustawą 
również porządkujemy system, co też jest ważne.

Są też inne grupy – słusznie takie argumenty tu 
padały – które mają deputaty, m.in. pracownicy PKP. 
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zasadą solidaryzmu społecznego, zasadą pomocni-
czości.

(Senator Jan Rulewski: Nie ma takiej zasady 
w konstytucji.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No dobra.)
Panie Senatorze, jeśli pan wyciąga z tej ustawy 

złamanie konstytucji, to, pan wybaczy, ale różnimy 
się galaktycznie. Ale demokracja sprawia, że możemy 
różnić się galaktycznie. To nie znaczy, że nie można 
nawet ładnie się różnić galaktycznie. Ale galaktycz-
nie. I chcę powiedzieć tak: Panie Senatorze, żaden 
ZUS! Przecież będą wypłacać przedsiębiorstwa, a nie 
ZUS. To po pierwsze. Tak że nie mam co odpowiadać, 
bo tak nie jest. ZUS istnieje do tej pory… Może zosta-
łem źle zrozumiany, ale można być źle zrozumianym, 
i o to nie mam pretensji, tylko wyjaśniam, że ZUS 
niczego nie przejmuje. ZUS ma zadania i my mu nie 
odbieramy, my tego nie dotykamy, bo w systemie to 
chodzi, działa. My tylko chcemy zrekompensować 
ludzką krzywdę.

I powiem, Panie Senatorze, że nie mogę sobie 
wyobrazić, jak można próbować zaspokoić czy ja-
koś zrekompensować ludzką krzywdę i złamać tym 
polską konstytucję. To jest naprawdę wielka finezja 
w interpretacji. O jakiej my mówimy darowiźnie, 
Panie Senatorze? Świadczenie rekompensacyjne. To 
jest świadczenie rekompensacyjne.

(Senator Jan Rulewski: Co to jest?)
No właśnie, Panie Senatorze, to jest świadczenie 

rekompensacyjne, to nie jest darowizna!
(Senator Jan Rulewski: Dochód, dochód.)
Panie Senatorze, świadczenie rekompensa-

cyjne zostało opisane i… Ja nie znam stanowiska 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a chętnie bym 
je poznał, które kwestionuje… które stwierdza, że 
ta ustawa narusza kwestię pomocy publicznej. Nie 
narusza. Ona jest tak skonstruowana… Bo gdyby-
śmy zaczęli przywracać deputaty osobom, które ko-
rzystają z ustawy restrukturyzacyjnej, mielibyśmy 
problem. Dlatego też tych 12 tysięcy osób, o których 
wspomniałem, pomimo że im też słusznie się należy 
i trzeba rozpatrzyć ich jako grupę poszkodowaną, to 
nie dotyczy. Nie wprowadzamy tego do ustawy, bo 
jest to zagrożenie. Tak że podzielam to, ale nie dla tej 
grupy. Nie dla tej grupy.

I teraz… Pan nas namawia do zawarcia ugody. 
Czy to znaczy, że ci, którzy wystąpili do sądu, mają 
otrzymać zawarcie z nami ugody i być objęci deputa-
tem, a ci, którzy z pokorą przyjęli decyzję o złamaniu 
zasady współżycia społecznego poprzez wypowie-
dzenie im, mają nie być objęci?

(Senator Jan Rulewski: Nie, to nie przeszkadza. 
Ugoda nie przeszkadza.)

Panie Senatorze, no ale jeśli pan mi mówi, że ja mam 
objąć porozumieniem tylko tych, którzy się sądzą, czyli 
tych, którzy są dynamiczniejsi, mają w rodzinie osoby, 

Europejskiej może być nieskuteczna, gdyż stanowi 
pomoc państwa dla państwowej instytucji? Bo omija 
się obowiązek wypłaty deputatu w kopalni – przej-
muje tę funkcję w sposób nieuprawniony ZUS. To 
jest pierwsza sprawa.

Proszę pana, czy ta jednorazowość oznacza, 
że w przypadku, gdy inne kopalnie w przyszłości 
odstąpią od porozumienia prawnego, czyli układu 
zbiorowego, w efekcie czego rencista czy emeryt nie 
dostanie… Czy wtedy państwo będziecie znowuż 
tworzyli ustawę specjalną?

I trzecia rzecz, pytanie, na które nie musi pan od-
powiadać. Czy wybierając procedurę, że tak powiem, 
ręcznego sterowania, z pominięciem wszelkich zasad, 
kilku zasad, nie należało zawrzeć z górnikami, którzy 
się sądzą, ugody – jest ona dopuszczalną formą prawa 
w Polsce – zamiast oferować ryczałtowe, a zatem nie 
zawsze sprawiedliwe rozwiązanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Mogę od razu?)
Tak, tak, teraz pan minister odpowiada.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:

Pani Senator, muszę podzielić zdanie, że wiedza 
o deputatach jest w społeczeństwie rzeczywiście 
bardzo słaba. Bowiem jeśli pan senator uważa, że 
została złamana konstytucja – ja zaraz odpowiem 
na to, Panie Senatorze – to ja zadam pytanie: czy nie 
została złamana zasada pomocniczości, solidaryzmu 
społecznego, która jest w konstytucji, wtedy kiedy 
spółki wypowiedziały umowę o deputacie?

(Senator Jan Rulewski: Zawarto porozumienia. 
Panie Ministrze, układy zbiorowe…)

Panie Senatorze!
(Senator Jan Rulewski: …są porozumieniem.)
Panie Senatorze! Tak? Tak? A dlaczego zarządy 

je wypowiedziały? Wypowiedziały je, nie patrząc…
(Senator Jan Rulewski: Mają prawo.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze!)
…nie patrząc na to, że w konstytucji…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Teraz odpo-

wiada pan minister.)
…mamy zapisane to, że kierujemy się w naszej 

przestrzeni społecznej, gospodarczej, politycznej 

(senator J. Rulewski)
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Czy rząd, pra-
cując nad tą ustawą, dokonał także analizy tego, że 
inne środowiska pracownicze i społeczne też mogą 
mieć poczucie, że zostały w jakiś sposób gorzej po-
traktowane, że utraciły różnego rodzaju świadczenia 
czy przywileje i że, procedując nad tą ustawą, tworzy-
my też taki oto klimat, że każdy będzie mógł wystąpić 
o to, aby jemu także zrekompensowano różnego ro-
dzaju straty poniesione z winy swoich pracodawców? 
To jest sprawa bardzo poważna i wydaje mi się, że 
nawet w momencie, gdy rozpoczynaliście pracę nad tą 
ustawą, nie było jeszcze takiej atmosfery oczekiwania 
na to, że różne środowiska będą chciały większych 
świadczeń. Jak pan minister doskonale się orientuje, 
rządząc w poprzednich latach, myśmy ze względu 
na sytuację budżetu państwa podejmowali decyzje 
ograniczające wydatki, np. na płace dla pracowni-
ków administracji, dla pracowników służby zdrowia. 
Przez całe lata w budżecie, nawet w ustawie oko-
łobudżetowej przyjmowanej co roku, stosowaliśmy 
zasadę zamrażania wynagrodzeń. Ci ludzie cierpliwie 
czekali i mówili o zamrożonych wynagrodzeniach: 
nie akceptujemy tego do końca, ale rozumiemy trud-
ną sytuację. A teraz jednej tylko grupie zawodowej, 
żyjącej w jednym regionie, dajemy tak ogromną re-
kompensatę. Może indywidualnie nie jest ona jakimś 
cudem, ale dla wielu 10 tysięcy to duża kwota. To 
byłoby pewnie dużo dla wielu, wielu rodzin w Polsce. 
I teraz otrzymują to świadczenie tylko wybrani. Czy 
to nie wywoła według panów, według rządu, wzro-
stu oczekiwań? Kolejne grupy powiedzą tak: skoro 
dostali górnicy, to dlaczego nie mogą dostać urzęd-
nicy, lekarze, przedstawiciele całej służby zdrowia? 
Dzisiaj jesteśmy w konflikcie ze służbą zdrowia. Nie 
chcę tego tutaj podnosić, ale ten problem wyraźnie 
występuje. Czy państwo jako rząd analizowaliście tę 
sytuację? Czy nie boicie się, że w momencie, gdy roz-
poczniemy pracę nad budżetem, nad nowelizacją bu-
dżetu, te oczekiwania będą tak potężne, że będziemy 
musieli w ogóle wstrzymać pracę nad zmianą ustawy 
budżetowej? Ktoś z senatorów tutaj powiedział, że 
mamy po raz pierwszy nadwyżkę w budżecie. Nie 
mamy żadnej nadwyżki budżetowej. Nie, nie mamy. 
Mamy może dobre wpływy do budżetu, ale ciągle 
jeszcze się zadłużamy. Bierzemy pożyczkę na ryn-
ku, żeby po prostu spłacić swoje zobowiązania. Czy 
nie powinniśmy więc jednak tego zatrzymać? Bo to 
prowadzi tak naprawdę do złej sytuacji. 

Mogę podać wiele przykładów. Weźmy mieszkań-
ców Słupska. Powiedziano im: jak zgodzicie się na 
bazę amerykańską pod Słupskiem, prawie w samym 
mieście, to otrzymacie rekompensatę w postaci róż-
nych rzeczy. I taką rekompensatą miała być budo-
wa Trasy Kaszubskiej od obwodnicy Trójmiasta aż 

które im doradziły… A tych, którzy z pokorą przyjęli, 
myśląc: no dobrze, może państwo kiedyś na mnie spoj-
rzy… Tych już mamy nie widzieć? Ja uważam, że byłoby 
to niesprawiedliwe. Dlatego my obejmujemy ustawą całą 
tę grupę. I powiem tak: ta ustawa nie jest najdoskonalsza 
i ja w pokorze to przyjmuję, mam tego świadomość. 
Ja, Panie Senatorze, mam świadomość tego, że jest to 
próba zrekompensowania. Dlatego też myślę, że dys-
kusja wokół tego problemu, bez względu na to, czy ja 
to prezentuję czy Ministerstwo Energii… To jest tak 
delikatny i wrażliwy temat, że nawet my w naszym spo-
rze musielibyśmy o tym dość ładnie mówić, żeby tych 
ludzi nie urazić. Bo w jakimś momencie historycznym 
państwo tych ludzi upośledziło, odbierając im to, co im 
się słusznie należy. Dlatego też, Panie Senatorze… Ja 
rozumiem, że w naszym sporze politycznym pan mówi 
o konstytucji, ale w sercu chyba jest pan za tym, żeby 
jednak zrekompensować niesprawiedliwość w prze-
strzeni publicznej. Dziękuję serdecznie.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze o tym budżecie…)
Panie Senatorze…
(Senator Jan Rulewski: Czy wolno brać pieniądze, 

których nie ma?)
Aha, to jest słuszna uwaga. No, tu ma pan rację. 

Obecnie odpowiednia ustawa jest już uruchamiana 
przez ministra finansów. Będzie zmiana ustawy bu-
dżetowej, to zostało zapowiedziane przez ministra 
finansów. Rząd przyjął tę ustawę tak jakby obiegowo, 
wiedząc, że równolegle trwają prace nad budżetem. 
Gdyby nie było tych prac, gdyby była to ustawa pusta, 
pan miałby rację, bo nie mielibyśmy żadnej możli-
wości uruchomienia tego typu zobowiązań. Ale nie 
jest tak, że ja państwa namawiam do łamania czego-
kolwiek, bowiem deklaracja ministra finansów, która 
była składana publicznie, powoduje, że on teraz musi 
przygotować równolegle ustawę budżetową. Chcę też 
zwrócić państwa uwagę na to, że jeśli przedłożyliby-
śmy tę ustawę razem z ustawą budżetową, to ta ustawa 
weszłaby w życie 15 listopada, może 10 listopada. 
Zobaczcie państwo, jaki mamy margines czasowy, 
jeśli chodzi o rozpatrzenie wniosków. Dlatego uzna-
liśmy, że ta ustawa powinna szybciej wejść w życie. 
Już możemy te wnioski przyjmować, weryfikować, 
a w międzyczasie będą uruchamiane środki budżeto-
we na przedsiębiorstwa. Jest ta deklaracja, publiczna, 
rządowa deklaracja pana premiera Morawieckiego, 
i dlatego ta ustawa została przyjęta i przekazana do 
procedowania w parlamencie, w pierwszej kolejności 
w Sejmie, a dzisiaj w Senacie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kazimierz Kleina.
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(senator K. Kleina) (Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo za chwilę 
będę musiał…)

Ale… To znaczy ja nikogo nie pouczam, ja nie 
pouczam…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …przerwę 
ogłosić. Nie, nie, proszę… Przerwę będę musiał ogło-
sić.)

Ja dlatego bym chciał, żebyście państwo zrozu-
mieli… Ja wiem, że to jest debata, że jest opozycja 
i są rządzący, ale… Kochani, przecież naprawdę nie 
ma drugiej takiej grupy, która jest na emeryturze, 
zarobiła pewne środki, te swoje wypracowane środki, 
ale nagle oto jest kryzys społeczny i mówimy: nie, ty 
już nie będziesz mieć 2,5 tysiąca, od jutra będziesz 
mieć 1 tysiąc 800. Kiedy państwo odebrało coś eme-
rytom i rencistom? To jest jedyna taka grupa. A więc 
nie możecie państwo porównywać ich do rybaków, 
budowlańców, bo krzywdzicie tych ludzi.

(Senator Kazimierz Kleina: Których?)
To nie jest dzielenie. To nie jest dzielenie.
Proszę państwa, zamiast powiedzieć „Panowie, 

wreszcie robicie coś, czego w kryzysie nasi prezesi nie 
udźwignęli – i dobrze, że to w końcu robicie, bośmy 
tych ludzi ukrzywdzili”, państwo próbujecie teraz 
mówić, że ta grupa zyskuje kosztem innych.

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie mówimy tak.)
I dalej. Czy państwo nie zauważyliście, że aktorzy 

też coś otrzymali? Czy państwo nie zauważyliście, że 
odkupiliśmy obrazy i tak… Proszę państwa, mamy 
teraz lepszą sytuacją budżetową – ale to nie znaczy, 
że jest doskonała, podzielam…

(Senator Kazimierz Kleina: Daleko, daleko do 
tego…)

Ależ Panie Senatorze, nie polemizuję z tym. 
Mamy jednak lepszą sytuację, nawet lepszą niż było 
w planie. Cokolwiek byście rzekli, tak jest. No, liczb 
nie okłamiemy.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale ciągle na kredy-
cie…)

Mamy lepiej. A więc kiedy mamy ludziom poszko-
dowanym zrekompensować krzywdy, jak nie wtedy, 
kiedy jest lepiej? Biblijna zasada mówi: tłuste lata 
wykupują chude. I zobaczcie państwo… Ja nie wy-
głaszam polemiki z decyzjami, które narobiły bała-
ganu. Nie chcę o tym gadać. No, stało się. Ale bardzo 
was proszę… Bo to jest grupa, która z dnia na dzień 
w jednym zakładzie, w drugim, w trzecim… Proszę 
państwa, wyobraźcie sobie, że jest blok. Wyobraźcie 
sobie… No, można trywializować, jak niektórzy 
z państwa, którzy teraz się śmieją z tego. Ale wy-
obraźcie sobie, że jesteście państwo w tym samym 
bloku mieszkalnym i tu jeden na piętrze pracował 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w kopalni, drugi 
pracował w Kompanii Węglowej, temu odebrano, 
tamtemu nie odebrano, po czym za rok mu odebra-
no… A robili to samo. I uważacie, że to było sprawie-

do Koszalina. Dzisiaj rząd mówi: nie dajemy tego, 
wstrzymaliśmy tę inwestycję, bo nie mamy środ-
ków finansowych. A np. te środki przewidziane dla 
górników wystarczyłyby na zbudowanie tej drogi. 
Dlaczego dokonuje się takiego wyboru, że jedne 
środowiska otrzymują wsparcie, a inne, które czują 
się pokrzywdzone, odsunięte i, że tak powiem, mają 
mniejsze możliwości artykułowania swoich oczeki-
wań, pozostawia się na boku? To jest dzielenie spo-
łeczeństwa. Dlaczego to państwo robicie?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Senatorze, ja wiem, że to było pytanie zada-

ne też w trosce o inne grupy. Ale bardzo bym chciał 
znaleźć inną grupę emerycką, której odebrano pie-
niądze z emerytury. No proszę mi znaleźć w Polsce 
grupę emerytów, którym uszczuplono emerytury. Bo 
to jest tu problem, to jest problem! My nie mówimy 
o zatrudnionych pracownikach, my mówimy o eme-
rytach, którzy mieli taką składową emerytury, ale 
ze względu na kryzys odebrano im tę część należnej 
kwoty emerytalnej. Nie ma innej takiej grupy! A to, 
że ona w większości mieszka na Śląsku, to jest ich 
problem? Czy przez to oni muszą być gorzej potrak-
towani w Polsce?

(Senator Kazimierz Kleina: Ale przed chwilą po-
wiedział pan, że…)

Panie Senatorze… Panie Senatorze, proszę tej 
tezy nie ciągnąć. To jest teza nieprawdziwa. Panie 
Senatorze…

(Senator Kazimierz Kleina: A rybakom na przy-
kład?)

Panie Senatorze, wy mówicie o grupach zawo-
dowych. Ale czy do państwa dociera, że ja mówię 
o emerytach, rencistach, ludziach, którzy już nie pra-
cują i nie mogą zmienić swojego statusu? Pokażcie 
mi inną grupę emerycką i rencistów, którym ode-
brano część emerytury za to, że pracowali w jakimś 
zawodzie!

(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę nie krzy-
czeć!)

Przepraszam. Przepraszam bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie no, pro-

szę państwa, to ja prowadzę… Panie Ministrze, proszę 
bardzo.)

Dziękuję serdecznie.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Kontynuujemy zadawanie pytań do pana ministra.
Panie Ministrze, zapraszam pana tutaj na mówni-

cę, bo na pewno będzie jeszcze wiele pytań do pana 
ministra.

Jako pierwszy pytania będzie zadawał pan senator 
Jerzy Czerwiński.

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

w pełni jakby identyfikuję się z sensem i z potrzebą 
uchwalenia takiej ustawy, ale jak to zazwyczaj bywa, 
dopiero później, w trakcie realizacji przepisów poja-
wiają się problemy. I te problemy wynikają na ogół 
z pewnych niedoróbek legislacyjnych związanych 
z procedurami, tak bym to określił. Dlatego mam 
kilka pytań szczegółowych dotyczących kwestii, któ-
re – przyznam, Panie Ministrze – mnie zaniepokoiły, 
jeśli chodzi o treść ustawy.

Pierwsza kwestia dotyczy wypłacania rekompen-
saty osobom, które, nazwałbym to, dziedziczą upraw-
nienia do tej rekompensaty, chodzi o art. 4 ust. 3. 
Ona jest wypłacana w równych częściach, ale żeby 
te równe części określić, trzeba wiedzieć, ile osób 
dziedziczy. A skąd ma to wiedzieć przedsiębiorstwo 
wypłacające? Wie o tym ZUS. Ale skąd ma to wie-
dzieć przedsiębiorstwo? To będzie realizowane, ro-
zumiem, na zasadzie oświadczenia, tylko że takiego 
punktu w tym oświadczeniu… tzn. we wzorze tego 
oświadczenia nie ma. Nie ma tego zarówno we wzorze 
wniosku, jak i we wzorze oświadczenia.

Następna kwestia. Przedsiębiorstwo wypłacają-
ce zwraca się do przedsiębiorstwa górniczego jakby 
z prośbą o potwierdzenie faktu, że ten węgiel przy-
sługiwał. A co w przypadku, jeśli tego zakładu już 
nie ma? Musi to być jasno określone, do kogo ma się 
taka osoba zwrócić. Bo jeśli tego zakładu nie ma, to 
gdzieś te uprawnienia zostały jakby zapisane, powin-
ny być zapisane.

Następna kwestia, też niepokojąca. Są bardzo krót-
kie terminy, np. na zadanie pytania przez przedsię-
biorstwo wypłacające są tylko 3 dni, a na odpowiedź 
jest 7 dni. Te terminy mogą nie zostać dochowane, ale 
mniejsza o to… Ale tego nie ma, nie ma określonego 
terminu na wypłatę przez przedsiębiorstwo wypłaca-
jące. Ja rozumiem, że to powinno być zrealizowane 
wtedy, kiedy wpłyną środki i kiedy już te wszystkie 
kwestie dotyczące tych wniosków będą załatwione, 
ale nie ma określonego nawet orientacyjnego terminu.

Czwarta kwestia dotyczy art. 4 ust. 4. To rosz-
czenie ma wygasnąć po 12 miesiącach. Znając na-
sze sądownictwo i biorąc pod uwagę to, co się może 
zdarzyć po drodze… No, mogą być takie sytuacje, 
że np. dany człowiek w końcu otrzyma prawo do 
tego roszczenia po jakichś odwołaniach i procesach 
sądowych po, załóżmy, 15 miesiącach i on będzie 

dliwe? Że należało tak robić? Ja uważam, że trzeba 
powiedzieć: źle się stało. Ale, Bogu dzięki, jest rząd, 
który chce to naprawić. Można lepiej, ale i tak do-
brze, że się tym zajęli. A państwo jakoś tak w dziwny 
sposób próbujecie wbijać klina: bo budżet, bo dług… 
Kochani, państwo jest silne wtedy, kiedy umie do-
strzec ludzi pokrzywdzonych i wspiera słabszych. To 
jest zasada solidaryzmu społecznego i zasada pomoc-
niczości, jest mi ona bliska i myślę, że wam też. Spór 
polityczny nie powinien tu mieć żadnego znaczenia. 
Ważni są ci ludzie, których ukrzywdzono, nieważne 
z jakiego powodu, i trzeba tę krzywdę naprawić. I my 
to dzisiaj próbujemy… nie naprawiamy, ale próbuje-
my to naprawić. I bardzo bym prosił, żebyśmy nie 
prowadzili tej dyskusji, bo ci ludzie nagle będą się 
czuli tak, że choć im się to należy, to oni będą mieć 
kaca, że cokolwiek dostali od państwa. I to chyba 
pierwszy raz w życiu i ostatni. bo my nagle możemy 
coś dobrego w państwie polskim zrobić, a poprzez 
swary polityczne nie umiemy zauważyć, że to się im 
należy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Piechota: Można jeszcze…)
Nie.
(Senator Leszek Piechota: Nie?)
Ogłaszam przerwę do godziny 17.00. Tak że, Panie 

Ministrze, będziemy jeszcze pana tutaj oczekiwać.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Dobrze, dziękuję.)
Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 06  

do godziny 17 minut 03)

Wicemarszałek Maria Koc:
Przedłużam przerwę do godziny 17.10.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 03  

do godziny 17 minut 10)

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

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensa-
cyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Przypominam, że przed przerwą w obradach se-
kretarz stanu w Ministerstwie Energii, pan Grzegorz 
Tobiszowski, udzielał odpowiedzi na pytania sena-
torów.
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(senator J. Czerwiński) A generalnie wypłat chcemy dokonać do końca 
tego roku. Dlatego też te okresy są krótkie, 21 dni 
na złożenie wniosku, krótki okres rozpatrywania. 
Chodzi o to, żebyśmy całą operację mogli przepro-
wadzić w tym roku. Jest to związane m.in. z budże-
towaniem całego przedsięwzięcia. A wiedząc o tym, 
że mogą być różne przypadki, wydłużyliśmy okres 
odwoławczy do 12 miesięcy.

Jeśli zaś chodzi o te osoby, które dziedziczą, to one 
muszą nam przynieść z ZUS informację o rencie, bo 
gdy mają rentę, są w tej rencie uwzględnione, to auto-
matycznie dziedziczą. My będziemy czerpać wiedzę 
także z tych oświadczeń i z dokumentów, które dołą-
czą, jeśli są osobami uprawnionymi do dziedziczenia. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Piechota. Bardzo proszę.

Senator Leszek Piechota:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja pozwolę sobie jeszcze raz 

zadać to pytanie, które zadałem senatorowi spra-
wozdawcy. Chodzi mi o kwestię sposobu realizacji 
zgłaszania, o to, czy ten system będzie wydolny. Jak 
wspomniałem, to jest prawie 250 tysięcy osób i mamy 
w sumie 15 dni roboczych. Zakładając, że byłoby na-
wet 100 punktów, które mogłyby to realizować, to jest 
170 na punkt, więc faktycznie wychodzi 3 minuty na 
1 osobę. Stąd było moje wstępne pytanie. No może… 
Ale pan już wspomniał, że online to się nie może 
toczyć. Czy zatem nie byłoby dobre wydłużenie tego 
terminu? A może pan przedstawi jakąś modyfikację 
systemu zgłaszania, np. zwiększenie liczby punktów 
przyjęć?

I kolejne takie moje… To już raczej oświadcze-
nie. Pan minister pozwolił sobie tu zasygnalizować, 
jakoby cała Platforma była przeciwko tym rekom-
pensatom i naprawieniu krzywd, których dokonało 
państwo polskie w minionej przeszłości. No, chciał-
bym zasygnalizować, że głosowanie w Sejmie chyba 
o czymś innym świadczy. Platforma głosowała za, 
a nawet więcej, chce rozszerzyć katalog osób upraw-
nionych o pracowników przedsiębiorstw górniczych, 
związanych z przedsiębiorstwami robót górniczych. 
W związku z tym będę składał z panem senatorem 
Misiołkiem stosowną poprawkę w tej kwestii, żeby 
to rozszerzyć, także żeby wydłużyć ten termin i żeby 
umożliwić nie tylko wypłatę jednorazową, ale aby 
było możliwe zróżnicowanie i jeżeli ktoś tej wypłaty 
jednorazowej nie chce, to żeby w dalszym ciągu była 
możliwość pobierania tego z ZUS. To tyle tytułem 

niezadowolony, bo fizycznie będzie miał, załóżmy, 
wyrok, ale roszczenia nie będzie mógł zrealizować. 
Czyli pytanie jest takie: po co w ogóle ten termin 
dwunastomiesięczny? Przecież to i tak będzie zale-
żało od sprawności jakby systemu wykonawczego. 
To ma być, rozumiem, zrobione w tym roku, bo np. 
na rok 2018 nie ma przeznaczonej żadnej kwoty, jest 
tylko na rok 2017.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 
dziękuję…)

To takie pytania szczegółowe dotyczące właśnie 
procedury, kilku momentów przeze mnie wskaza-
nych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję, to były bardzo rozwlekłe 

pytania.
Panie Ministrze, 3 pytających…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Może na te szczegółowe pytania od razu 
bym odpowiedział, jeśli pani marszałek pozwoli.)

Na te szczegółowe od razu. Dobrze, to wyjątkowo 
po tych kilku pytaniach pana senatora.

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie 

Senatorze! Jeśli chodzi o 12 miesięcy, to tutaj chodzi 
o tryb odwoławczy, nie dotyczy to sądu. Dlatego my-
śmy wprowadzili termin 12 miesięcy, bo jeśli ktoś nie 
zdąży czy spóźni się z jakiegoś powodu, to my dajemy 
12 miesięcy na odwołania, dajemy na to cały przyszły 
rok. A jeśli ktoś z tego nie skorzysta, to sprawa idzie 
drogą sądową i wtedy to jakby nie obowiązuje.

Jeśli chodzi o sytuację, kiedy podmiot zniknie, 
to jest przecież następca prawny, który ma doku-
menty… Na pewno wiedza o tym, kto jest następcą 
prawnym danej kopalni i posiada dokumenty, jest 
w przedsiębiorstwie, w Polskiej Grupie Górniczej 
czy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej… Szczególnie 
to będzie dotyczyło Polskiej Grupy Górniczej. A więc 
tutaj wiedza, gdzie są dokumenty i do kogo się zwró-
cić, jest po stronie przedsiębiorcy. Dlatego te wypłaty 
są po stronie przedsiębiorcy i ta weryfikacja trwa 
w miarę krótko. Oni już podali nam informacje, stąd 
mamy tę liczbę 235 tysięcy i stąd w miarę precyzyjnie, 
nawet nie w miarę, tylko precyzyjnie wiemy, gdzie te 
osoby są rozlokowane. Te osoby korzystały z depu-
tatów, były już obsługiwane przez przedsiębiorstwa, 
stąd mamy tę wiedzę.
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(senator L. Piechota) bardziej że widzimy, że przedsiębiorstwa górnicze 
wychodzą z zapaści i kryzysu i osiągają coraz lepsze 
wyniki, więc mogłyby po prostu, korzystając ze swo-
ich dochodów, stopniowo wywiązywać się z tych zo-
bowiązań, które wynikają też z orzeczenia trybunału.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Czesław Ryszka i poprosimy 

pana ministra o odpowiedź.
(Senator Czesław Ryszka: Ja teraz?)
Tak, Panie Senatorze, pan.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Nie musi pan 

odpowiadać na nie bardzo szczegółowo, ale zależy 
mi na tym… 235 tysięcy osób uprawnionych do tej 
rekompensaty. I to stało się w różnych zakładach gór-
niczych. Czy mógłby pan powiedzieć, tak liczbowo, 
ogólnie, z jakich zakładów pochodzili ci górnicy, 
jaka była wtedy sytuacja tych zakładów górniczych, 
a jaka jest dzisiaj? Czy warto było, że tak powiem, te 
zmiany prawne i organizacyjne przeprowadzać, żeby 
osiągnąć, powiedzmy, jakiś cel? Czy PGG nie narobi 
znowu jakichś takich sytuacji, długów itd., że znowu 
będzie jakaś grupa, która czegoś nie otrzyma, bo to 
zostanie zabrane?

I jeszcze drugie pytanie, żebym już nie musiał się 
zgłaszać… Zadawałem już to pytanie: co z górnika-
mi, którzy przebywają na urlopach górniczych? Ten 
problem się skończy… no, są 4 lata, czyli dopiero tak 
gdzieś w 2022 r. ostatni przejdą na emeryturę. Czy 
oni mają prawo do tej rekompensaty? A pobierali już 
deputat węglowy, tylko przeszli na urlopy górnicze, 
żeby skorzystać z tej możliwości, bo teraz te zmiany 
w zatrudnieniu w spółkach się dokonały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Ja może rozpocznę od pytań pana senatora 

Czesława Ryszki.
Jeśli chodzi o tych, którzy są na urlopach górni-

czych, to oni mają jeszcze status pracownika, tylko 
korzystają z uprawnienia do wcześniejszego urlopu 
górniczego, jak sama nazwa wskazuje, stąd oni są trak-
towani jako pracownicy. Jeśli chodzi o pracowników, 

oświadczenia. Prosiłbym o odpowiedź w zakresie 
sposobu realizacji. Dziękuję.

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

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, koszt tych rekompensat to będzie 

około 2,5 miliarda zł, tak się szacuje. Ciągle otrzy-
mujemy informacje, że są jakieś koszty wydobycia 
węgla, które nie są kosztami kopalń i nie są ujęte 
w cenie węgla. Polska Grupa Górnicza, szacunki na 
realizację programu energetyki opartej na węglu to 
154 miliardy zł do 2030 r., czyli 11 miliardów rocz-
nie, kilkanaście miliardów na odwadnianie kopalń 
zamykanych, koszty ukryte w kosztach energii, czyli 
kosztach elektrowni węglowych.

Czy pan minister potrafi powiedzieć, ile tych kosz-
tów, które ponoszone są na różnych etapach nie przez 
kopalnie i nie są ujęte w cenach węgla, ponosi pań-
stwo polskie, czyli de facto obywatel polski, rocznie 
albo w przeliczeniu na tonę wydobywanego węgla?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, ja się nie zapi-

sywałem.)
To proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ta wypłata bę-

dzie następowała z budżetu państwa i ta kwota, jak 
rozumiem, znajdzie się w budżecie państwa jeszcze 
w tym roku. Czy jeżeli nie uda się w tym czasie zdą-
żyć z tymi wypłatami dla wszystkich ludzi, to co 
wówczas, jaka będzie sytuacja? Co się stanie z tam-
tym rozwiązaniem?

I druga rzecz. W związku z tym, że to są wypłaty 
z budżetu państwa, będzie to dotacja na ten cel. No, 
zgodnie z zasadami, jakie obowiązywały do tej pory, 
te świadczenia ciążyły na pracodawcy i to praco-
dawca tym osobom, później emerytom, wypłacał do 
śmierci deputat węglowy. Czy nie należałoby jednak 
wówczas powiedzieć, że ten deputat w dalszym ciągu 
będą wypłacały przedsiębiorstwa, tak jak było, a nie 
budżet państwa? I poczekać tych kilka miesięcy, dać 
czas, żeby to się odbywało od roku przyszłego, sys-
tematycznie, powoli, bez takiej nerwowości? Tym 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Największe ob-
ciążenia, jak możemy zauważyć, są po stronie 
Kompanii Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej, bo 
tam jest największa liczba kopalń i kopalń, z któ-
rych odchodzili emeryci. W Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej aż takiego zjawiska nie mieliśmy, bo też 
jest mniej osób zatrudnionych.

Jeśli idzie o to, że ktoś nie zdąży, to jest ten tryb 
odwoławczy, Panie Senatorze. On przewiduje, że 
w przyszłym roku, jeśli ktoś faktycznie nie zdąży 
z przyczyn takich a nie innych, i jeśli nam to uzasadni, 
tak jak wspomniałem przed przerwą, czy chorobą, 
czy wyjazdem, czy tym, że nie dotarła informacja, bo 
takie rzeczy mogą mieć miejsce, to będziemy przez 12 
miesięcy przyszłego roku próbować… No, będziemy 
nie tyle próbować, co będziemy po prostu rozpatry-
wać odwołania po to, żeby jednak maksymalna licz-
ba osób, która ma wolę skorzystania ze świadczenia 
rekompensacyjnego, mogła z niego skorzystać. Stąd 
nie zakładamy, że możemy nie zdążyć ze szkodą dla 
osób uprawnionych. W tym momencie przysługuje 
to odwołanie. I gdyby się okazało, że z jakichś przy-
czyn organizacyjnych – co, zakładamy, mogłoby się 
wydarzyć – byłby jakiś poślizg, to wtedy ta klauzula 
dotycząca następnych miesięcy pozwoli na to, żeby-
śmy mogli mimo wszystko osobom uprawnionym… 
Bo najważniejsze jest to, że osoba jest uprawniona, 
czyli emeryt, rencista, wdowiec, wdowa, sierota, mają 
uprawnienia z tych okresów zawieszenia wypowie-
dzenia do deputatu.

Jeśli chodzi o to, o co pytał pan senator Wcisła, 
o koszty w cenie energii, węgla, to chciałbym po-
wiedzieć, że nie ma dodatkowych, ukrytych kosztów 
w cenie energii, w cenie węgla, dlatego że my dzi-
siaj stworzyliśmy sytuację taką, że spółki zaczynają 
działać rynkowo. I te obciążenia, które dzisiaj są po 
stronie spółek, są również wynikiem kosztów wydo-
bycia węgla, a te koszta mieszczą się w cenie węgla. 
Muszę powiedzieć, że funkcjonowanie Polskiej Grupy 
Górniczej… Myślę, że pokusimy się o takie wylicze-
nia na koniec roku. Gdyby nie było Polskiej Grupy 
Górniczej, to nasze spółki energetyczne poniosłyby 
paręsetmilionowe dodatkowe koszta zakupu surowca 
w postaci węgla kamiennego, bo ceny węgla poza 
Polską są zdecydowanie wyższe niż te, które mamy 
w Polsce.

Jednak rozumiem, że są pewne koszta związane 
w ogóle z funkcjonowaniem sektora wydobywczego. 
I dotyczy to nie tylko sektora węgla kamiennego, ale 
również brunatnego, mamy również przykład kopalni 
soli. To jest związane – i tak jest w każdym kraju – 
z tym, że skutki działalności wydobywczej, które są 
skutkami ciągłymi, typu odwodnienie czy ewentual-
nie pewne procesy rekultywacyjne… Bo po wydoby-
ciu surowca – chodzi o węgiel brunatny, a jeśli chodzi 
o inne gałęzie, to o kopalnie soli – pojawiają się zbior-

to faktycznie w Polskiej Grupie Górniczej jest jeszcze 
deputat związany z wypłatami, jak się jest pracow-
nikiem. Ale ze względu na wypowiedzenie układów 
zbiorowych i zmiany, które nastąpiły i w Katowickim 
Holdingu Węglowym, i w Jastrzębskiej Spółce, 
i w Polskiej Grupie Górniczej, osoby, które przecho-
dzą na emeryturę, ba, rentę, nie otrzymują już tego 
deputatu. To jest coś, co nastąpiło wraz z decyzjami 
o wypowiedzeniu deputatów osobom, które były na 
emeryturze. To się stało równocześnie – i ci, którzy 
odchodzą, nie będą otrzymywać, i ci, którzy już są, 
nie otrzymują. I stąd pojawiła tu nam się ta grupa, 
o której słusznie państwo senatorowie…

(Senator Czesław Ryszka: To jest ta forma aneksu 
pewnie…)

To jest te 12 tysięcy osób, które mamy w PGG, 
w Jastrzębskiej i w SRK. W tej grupie nie ma pracow-
ników na urlopach górniczych, dlatego że oni dzisiaj 
mają jeszcze status pracownika. I oni faktycznie po 
tych 4 latach nie będą mieć uprawnienia do deputatu, 
bo ten dodatek czy ten element składowy wynagro-
dzenia w formie deputatu nam niknie. On przestaje 
funkcjonować w przestrzeni górniczej. Dlatego też 
myśmy podjęli to wyzwanie, jak wspomniałem, żeby 
próbować to uregulować ustawowo jednorazowo, bo 
nam się porządkuje prawnie kwestia deputatów, jeśli 
chodzi o górnictwo.

Jeśli chodzi o obciążenia poszczególnych spółek – 
właśnie poprosiłem panią dyrektor o informacje – to 
wygląda to tak: w Kompanii Węglowej na 2014 r. war-
tość świadczenia to są 2 miliardy… prawie 149 tysięcy 
osób, to jest Kompania Węglowa… Gdybyśmy spró-
bowali przywrócić Kompanii Węglowej deputat, nie 
poprzez tę naszą jednorazową wypłatę, to by było na 
2014 r. 1 miliard 486 milionów. Kompania Węglowa – 
378 milionów, Jastrzębska Spółka Węglowa – 391 mi-
lionów, „Kazimierz-Juliusz” – ponad 34 miliony. No, 
„Bogdanka” – wiem, że nastąpiło porozumienie – to 
niespełna 27,6. Tauron Wydobycie – 35.

I teraz, gdybyśmy powrócili do wypłat nie 
10-tysięcznych, a do tego, żeby te osoby weszły – 
i to jest korelacja z pytaniem pana senatora Kleiny 
– do systemu, który został wprowadzony przez 
ustawę z 2007 r. dotyczącą pracowników PRG, 
gdzie trybunał nakazał uhonorowanie… Bo oni się 
zjednoczyli, stworzyli stowarzyszenie, zaskarżyli 
wypowiedzenie deputatów. A więc musielibyśmy 
rocznie wypłacać z ZUS 400 milionów. Taka to by-
łaby kwota, gdyby nie wypłacać tego jednorazowo, 
tylko rzeczywiście to 1500–1600 zł w przeliczeniu 
na wartość tony węgla, bo tak to jest przelicza-
ne co roku… Te wartości pozostawały na barkach 
Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu 
Węglowego, bo takich kopalń to są pracownicy, 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Chcemy uruchomić olbrzymią kampanię informa-
cyjną, szczególnie w społecznościach województwa 
śląskiego, w lokalnych mediach. Tam byłyby wnioski 
do pobrania, jak również oświadczenia. Chodzi o to, 
żeby skrócić okres złożenia wniosku.

Faktycznie byłoby świetnie, gdybyśmy mogli 
wykorzystać internet do złożenia wniosku, ale nie 
mamy podpisu elektronicznego i nie jesteśmy w stanie 
zweryfikować wniosku przekazanego elektronicznie. 
Mogłoby to spowodować pewien bałagan przy tej 
liczbie osób. Stąd musimy próbować uruchomić te 
sprawy w sposób tradycyjny.

Ja chcę też państwu powiedzieć, że jak z pań-
stwem jako parlamentarzystami – bo z tego, co wiem, 
wynika, że już do państwa zwracają się mieszkańcy 
różnych części Polski – będą się kontaktować… My 
do każdego z was prześlemy informacje nie po to, 
żebyście nas wyręczali, tylko po to, żebyście, kiedy 
wyborcy się do was zwrócą… Będziecie mieli infor-
mację, którą będziecie mogli przekazać. Chodzi o to, 
żeby każdy mógł zadzwonić. My tą drogą na pewno 
będziemy też chcieli przekazać, gdzie mieszkańcy 
każdej części Polski będą mogli się zwrócić. Chodzi 
o to, by jak najszybciej spowodować, że te wnioski do 
nas wpłyną, byśmy mogli je ocenić i jak najszybciej 
uruchomić wypłaty.

Chcę powiedzieć, że jesteśmy też po rozmowie 
z Pocztą Polską. Będziemy chcieli skorzystać z usług 
Poczty, jeśli chodzi o przekaz informacji, ale również 
o przelewy czy chociażby nawet o wysłanie do nas 
drogą pocztową wniosku.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Adam Gawęda. Bardzo proszę.

Senator Adam Gawęda:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja tylko krótko… Bo jest pan senator Rulewski, 

który powiedział, że nie ma zapisu w konstytucji 
dotyczącego prawa pewnej sprawiedliwości. Otóż 
już w preambule jest prawo oparte na poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 
Tylko tyle, Panie Ministrze. Bo to był niesłuszny za-
rzut…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję.)

…ze strony pana senatora.
A co do meritum tej ustawy, Panie Ministrze, 

to rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji. 
Rzeczywiście, ta ustawa jest bardzo trudna, bo ten 

niki wodne, które mogą pełnić później funkcję dość 
atrakcyjnych obiektów turystycznych, rekreacyjnych 
w danym rejonie. Znamy taki przykład – to chociażby 
Machów, gdzie taki program jest realizowany. Stąd 
są to koszta związane nie tyle z samą ceną wydoby-
wania obecnie węgla, ile z późniejszymi kwestiami 
związanymi z krajobrazem, z rewitalizacją. Tu jest 
tak samo jak chociażby w przypadku budowy dróg. 
Nagle te drogi są eksploatowane, są naprawiane, są 
budowane jakieś wiadukty… To jest jakby wpisane 
w tę część polityki gospodarczej państwa. 

Oczywiście musimy zauważyć, że obecnie wspar-
liśmy nasz sektor surowcowy – ale to nie jest ewene-
ment w skali europejskiej czy światowej – tym pro-
gramem restrukturyzacji i zgody na to, żeby Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń, czyli adresat ustawy, nad 
którą państwo również głosowaliście w 2015 r… 
Przeznaczyliście środki na to, żeby te części majątku 
górniczego czy kopalń, które przesuwamy do SRK… 
żeby ze środków publicznych te części techniczne 
kopalń w jakiś sposób zabezpieczyć i przygotować. 
Chodziło o to, by one mogły powrócić w sposób upo-
rządkowany do zagospodarowania. I rzeczywiście 
tu możemy mówić o kosztach, które ponosi budżet 
państwa. My widzimy to nie tylko w kontekście węgla 
kamiennego, ale w ogóle polityki surowcowej. Tak 
jest w każdym kraju, bo taka to jest gałąź gospodarki. 
Dlatego ideą jest, jeśli rzeczywiście chcemy wydo-
bywać surowce, to, że one muszą mieć ten element 
strategiczny. I dlatego węgiel kamienny ma dla nas 
element strategiczny w przestrzeni energetycznej. 
Dlatego też ponosimy ten wysiłek restrukturyzacyjny. 
Chodzi o to, żebyśmy mogli mieć pewien wpływ na 
politykę energetyczną i suwerenność energetyczną 
Polski.

Co do pytania senatora Piechoty… Rzeczywiście 
mamy tutaj pewien respekt, jeśli chodzi o terminy, 
które się pojawiają, bo to jest duże przedsięwzięcie 
i krótki okres. Ale to, że są punkty, Panie Senatorze, 
nie znaczy, że w danym punkcie będzie jedna oso-
ba. Będzie tak, że będzie ileś osób obsługi w danym 
punkcie. Tak że musimy pomnożyć ileś razy. My 
mamy świadomość, że gdybyśmy w punkcie mieli 
tylko jedną osobę, to w ogóle samo założenie przed-
sięwzięcia… Jeśli policzymy, ile osób musi się zna-
leźć w punkcie, złożyć wniosek, ile minut trzeba na to, 
żeby chociaż przyłożyć pieczątkę, sprawdzić z dowo-
dem osobistym, że to jest ta osoba… A więc faktycz-
nie już na starcie wiedzielibyśmy, że nie zdążymy. 
Stąd te punkty nie będą punktami jednoosobowymi 
czy, ja bym powiedział, takimi jednostanowiskowy-
mi. Tych stanowisk będzie więcej.

Chcemy też uruchomić linie telefoniczne. Tam 
będzie się można zwracać z pytaniami i konsultować. 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina, proszę bardzo.
I już zakończymy chyba pytania do pana ministra.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym za-

pytać, ile jest aktualnie procesów z powództwa tych 
osób, tych emerytów, którzy utracili prawo do depu-
tatów. Ile tych procesów jest w tej chwili?

I jeszcze jedno pytanie. W tej chwili rzeczywiście 
poprawiła się rentowność kopalni. Czy ta poprawa 
rentowności wynika z dość istotnego wzrostu cen 
węgla w stosunku do lat poprzednich, czy to jest efekt 
tych działań restrukturyzacyjnych podjętych w ostat-
nich latach? A może jedno i drugie? Pewnie tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Może rozpocznę od pierwszego pytania pana 

senatora Gawędy, dotyczącego tej grupy 12 tysięcy 
osób. Myślę, że… Myśmy to analizowali w minister-
stwie. Rzeczywiście zastanawialiśmy się, czy nie 
idzie znaleźć rozwiązania ustawowego i czy nie da się 
wprowadzić tej grupy do ustawy, abstrahując już od 
tego, czy minister finansów by to pobłogosławił, jeśli 
chodzi o kwestię finansowania. Najpierw chcieliśmy 
zastanowić się nad tym od strony prawnej. Mieliśmy 
problem, bo to otwierałoby tę ustawę na inne gru-
py, które w tej naszej definicji się nie mieściły. Tak 
jak wspomniałem, mamy tu do czynienia z grupą 
emerytów i rencistów, którzy mieli uprawnienia i je 
nagle stracili, a tu są pracownicy. Myśmy konsulto-
wali z prezesami kondycję finansową Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej, bo to 
dotyczy głównie tych dwóch podmiotów. Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń to 2 tysiące… To jest ja-
kaś wielkość, ale tu głównie chodzi o Polską Grupę 
Górniczą, gdzie mamy 6 tysięcy osób. Ja myślę, że 
ten temat na pewno powróci w rozmowach ze stroną 
społeczną, kiedy będziemy podsumowywać pierwsze 
półrocze przyszłego roku. 

Jeśli chodzi o sytuację finansową, to będziemy 
zdecydowanie na plusie, jeśli chodzi o Polską Grupę 
Górniczą. To nie będzie 8 milionów jak za pierwsze 
półrocze, tylko… Chociaż za pierwsze półrocze pla-
nowany był minus, minus 176 milionów – tak w biz-
nesplanie to ujęliśmy. On został zaakceptowany przez 
instytucje finansowe i w Brukseli też nam to przyjęto, 

proces wypowiadania umów postępował w różnych 
spółkach w różnych okresach. Mam pytanie: jak mi-
nisterstwo i spółki będą podchodziły do tej grupy, 
o którą pytał senator Ryszka, do tej grupy ok. 12 ty-
sięcy pracowników, w przypadku których wypowie-
dzenie zmieniające warunki umowy o pracę było 
skuteczne? Panie Ministrze, prosiłbym o informację, 
czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – ministerstwo 
w porozumieniu ze spółkami zamierza rozwiązać 
problem tej grupy pracowników. Dziękuję.

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

Marszałku, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, niech pan mi powie, czy inne 
grupy zawodowe mają deputaty albo coś na kształt de-
putatów. Pytam np. o pracowników firm, które zostały 
stworzone po podziale Polskich Kolei Państwowych. 
Wiem, że był tam właśnie deputat węglowy. Mam też 
na myśli firmy energetyczne, bo wiem, że w firmach 
energetycznych pracownicy mają możliwość kupowa-
nia energii po niższej cenie. To się chyba nie nazywa 
deputat, ale ma taką samą formę. Czy są jeszcze jakieś 
inne dziedziny, w których ten deputat, ta pozostałość, 
że tak powiem, socjalizmu, funkcjonuje? Jeżeli nie 
będzie pan w stanie odpowiedzieć, to ja poproszę 
o odpowiedź na piśmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeżeli nie ma, to ja 

mam jeszcze jedno.)
Proszę, Panie Marszałku, oczywiście.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek, ono trochę wychodzi poza temat 
tej ustawy. Pan minister jest specjalistą, w związku 
z tym mam takie pytanie: co się dzieje, że nie ma pol-
skiego węgla? Przecież jeszcze kilka lat temu ten wę-
giel był na hałdach, był problem ze sprzedażą węgla, 
a w tej chwili nie ma polskiego węgla i jest kupowany 
węgiel amerykański, chyba też rosyjski. Nawet węgiel 
z Donbasu przedostał się przez granicę. Co się stało? 
Czy kopalnie mniej produkują, czy zapotrzebowanie 
gospodarki, która się rozwija, tak wzrosło, że tego 
polskiego węgla nie starcza? Dziękuję bardzo.

(senator A. Gawęda)
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) cie w tym roku z wydobyciem w 2015 r… Ono jest 
porównywalne, ono praktycznie jest takie samo. Jest 
jednak niższe niż w 2016 r. Prawdopodobnie będzie-
my mieć w Polskiej Grupie Górniczej niższe wydo-
bycie, na poziomie 1 miliona… To jednak nie jest 
powodem tego niedoboru, który się pojawił na rynku, 
jeśli on faktycznie jest. Zauważcie państwo, że od 2, 
3 lat dużo jest informacji mówiących o takiej nerwo-
wości, jeśli chodzi o popyt i podaż węgla. W 2016 r. 
mieliśmy informację o olbrzymiej nadpodaży węgla 
na rynku. Wiemy dzisiaj, że 5,8 miliona ton węgla 
na zwałach w Kompanii Węglowej to była prawda. 
Jednak 20 milionów ton, które leżały na innych zwa-
łach, to już nie była prawda. Bo wiemy, że w momen-
cie, kiedy dokonywaliśmy interwencyjnego zakupu 
przez agencję rezerw, o którym tu rozmawialiśmy 
w związku z ustawą restrukturyzacyjną, to się oka-
zało, że tego węgla już nie było w nadmiarze. A więc 
coś tutaj w tej sprawozdawczości i w tych działaniach, 
jeśli chodzi o dilerów, którzy sprzedawali na polskim 
rynku węgiel, oraz w podawanych w obrót medialny 
informacjach nie było spójne. Stąd wiemy, że takiej 
nadwyżki na rynku na pewno nie było.

Jednak – i to jest nasza dzisiejsza ocena, ale pró-
bujemy to bilansować – faktycznie pojawiło się zapo-
trzebowanie na większą ilość węgla, ale prawdopo-
dobnie ze strony tych, którzy mieli węgiel z zewnątrz. 
Bo nagle się okazało, że cena węgla z zewnątrz jest 
wyższa niż tego z kraju, i nagle złożyli zamówienia 
do Polskiej Grupy Górniczej, gdyż koszty ściągnięcia 
surowca z zewnątrz by sprawiały, że mieliby więk-
sze koszty nabycia tego węgla i wprowadzenia go 
na polski rynek. I stąd prawdopodobnie się wzięła 
informacja o zdecydowanie większym zapotrzebowa-
niu na węgiel niż w 2016 r. Dlatego te informacje, że 
wpływa węgiel taki czy inny, nie do końca są dzisiaj 
precyzyjne, gdyż jeśli chodzi o przywóz węgla, to 
chociażby wiemy, że trasy przewozu surowca zza 
wschodniej granicy ze względu m.in. na manewry 
były zablokowane przesyłem wojska, stąd nie można 
było w tym samym czasie co w zeszłym roku tyle 
surowca do Polski wwieźć.

Mamy też wrażenie – i tu jakby się dzielę z pań-
stwem refleksjami – że niektórzy liczyli na to, iż 
będą mogli zakupić węgiel taniej, gdy ceny zaczęły 
rosnąć w maju, w czerwcu, w lipcu i Polska Grupa 
Górnicza zaczęła oferować zamówienia. Bo jak wpły-
nęły zakontraktowane zamówienia, nagle się okazało, 
że węgiel z rynków wschodnich nie stanieje, wręcz 
przeciwnie, ta cena zaczęła rosnąć. I nagle w krótkim 
czasie złożono dodatkowe zamówienia do Polskiej 
Grupy Górniczej. Bo, proszę państwa, w wydobyciu 
nie mamy aż tak dużych różnic. Zresztą mnie samego 
niepokoją informacje z rynku, to, że się dowiadujemy, 
że tam jest niedobór czy tam jest niedobór. Stąd też ja, 
mogąc tu państwu to mówić, chciałbym też prosić… 

dostrzegając punkt wyjścia. Sytuacja się poprawiła 
i wynik na koniec roku będzie zdecydowanie lepszy, 
ale nie taki, aby ten problem można było w tym roku 
rozważać. Myślę, że będziemy mogli zastanowić się 
w przyszłym roku, czy Polska Grupa Górnicza bę-
dzie mogła wyasygnować – może jednorazową, może 
rozłożoną w czasie – taką… Nie chciałbym dzisiaj 
składać deklaracji ze względu na to, że nie mamy tej 
analizy przyszłorocznej. Kluczowe byłoby, abyśmy, 
przyjmując pewne słuszne społecznie obciążenia, nie 
spowodowali, że Polska Grupa Górnicza straci dyna-
mikę inwestycyjną. To jest dla nas kluczowe. Chodzi 
o to, żebyśmy w pierwszej kolejności, że tak powiem, 
uciekli inwestycyjnie. Tak że myślę, Panie Senatorze, 
że… Rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji ze 
stroną społeczną i strona społeczna wie, że ten temat 
należy w tym szerszym aspekcie… w połowie roku 
należy rozpocząć się nad tym zastanawiać.

Panie Marszałku, zapytanie o inne grupy. 
Potwierdzam, że może nie tyle deputaty, co… Deputat 
jest w PKP, wiemy o tym. Nie tyle deputat, co ta-
kie wzmocnienie pensji, czyli taką zachętę, mamy 
w energetyce – bycie pracownikiem w energetyce daje 
pewne bonusy. Nie potwierdzam… Chociaż ostatnio 
w rozmowie kuluarowej przekazano mi, że coś takie-
go mają piloci. Nie chciałbym mówić o tych grupach 
i ich napiętnowywać, bo to jest wynik pewnej polityki 
branżowej. To ma swoją słuszność, bo to zachęca do 
zainteresowania się tym zawodem. Różnego rodzaju 
bodźce wzmacniające – chodzi też o to, żeby dany 
zawód miał swoją rangę – w różnych zawodach mogą 
występować. Sprawdzę, czy w innych zawodach… 
I panu marszałkowi taką informację udostępnię.

W kwestii polskiego węgla…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 

i w jakiej wysokości. Dobrze? Słyszałem, że w PKP 
zostało to zlikwidowane, ale nie wiem…)

Dobrze, dobrze.
Proszę państwa, kwestie dotyczące… To też 

koreluje z pytaniami senatora Kleiny. Wzrost ceny 
– o procesach powiem za chwilę – i koszta. Muszę 
państwu powiedzieć, że mamy zjawisko następują-
ce. Musimy przyspieszyć plan inwestycyjny, który 
mamy. Nakłady na inwestycje w Polskiej Grupie 
Górniczej w latach 2017–2020 mamy zaplanowane 
na 7 miliardów 200 milionów. Żeby pokazać pewne 
porównanie, powiem, że w podobnych okresach 4-let-
nich, 5-letnich, to były znacząco mniejsze nakłady. 
To spowodowało, że zdecydowanie zeszliśmy, jeśli 
chodzi o liczbę ścian, w kopalniach wchodzących do 
Polskiej Grupy Górniczej, a to z kolei spowodowało, 
że na rynku, w ofercie kopalń, które wchodzą w skład 
Polskiej Grupy Górniczej, zeszło nam raptem o 5, 
6 milionów t. Wprawdzie jak porównujemy wydoby-
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) parametrów ekologicznych. Czyli w dobrej wierze nie 
dano tu okresu przejściowego, tylko spowodowano 
przed zimą, że ta luka na 2 miliony ton nam powstała.

Jeśli chodzi o liczbę procesów, to my mamy ich 
parędziesiąt, jak pamiętam…

(Dyrektor Departamentu Górnictwa w Mini-
sterstwie Energii Anna Margis: Około tysiąca.)

Ile?
(Dyrektor Departamentu Górnictwa w Mini-

sterstwie Energii Anna Margis: Około tysiąca.)
Jest około tysiąca zgłoszonych w sądzie wniosków 

o te roszczenia, które próbujemy w ustawie uregu-
lować. Zauważyliśmy też pewne zjawisko takiego 
zorganizowania się troszkę kancelarii prawnych, 
doradzających tak, by można było w tych sprawach 
występować. Dlatego też myśmy w ustawie zawar-
li taką alternatywę, że jeśli ktoś chce skorzystać ze 
świadczenia, to nie będzie dalej zgłaszał roszczenia 
o utracone korzyści związane z deputatem.

Jeśli chodzi o… Panie Marszałku, ciekawą rzecz 
pan wywołał, tzn. kwestię Donbasu. Ja powiem tak: 
pytano nas w ministerstwie i myśmy byli zdumieni, 
że ktoś ma taką wiedzę dotyczącą tych trudnych re-
jonów. Ja myślę, że inne instytucje państwa będą to 
analizować, bo my w ministerstwie, mając analizy 
z Agencji Rozwoju Przemysłu, nie mieliśmy tego typu 
informacji. Zresztą nam jest trudno dojść do pewnych 
szczegółów co do tego, kiedy może taki proceder mieć 
miejsce, bo nie mamy do tego narzędzi.

Jeśli idzie o ilość węgla z zewnątrz, to rzeczywi-
ście pojawił się ten groszek, o którym wspomniałem, 
i my nie możemy tej luki wypełnić, tak że na razie 
rzeczywiście jest pewna różnica. Ale ona nie jest 
aż tak znacząca w porównaniu z napływem węgla 
w zeszłym roku, ona utrzymuje się raczej w porów-
nywalnych wielkościach. Dlatego dla nas jest bardzo 
ważne to, skąd są te informacje o takiej luce w pol-
skim węglu, bo aż tyle z zewnątrz nie wpływa. My 
mamy wydobycie w wielkości porównywalnej do tej 
z zeszłego roku – bo niedobór jest na poziomie nie-
spełna miliona ton. I to jest też dla nas kwestia do 
rozstrzygnięcia, jak będziemy bilansować rok.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, Panie Ministrze, a kiedy bilansujecie 

ruch? Czy nie macie bieżących informacji, ile ko-
palnie czy też ile koncerny wydobywają? Przecież 
to jest dokładna sprawozdawczość: one to podają, są 
dokładne sprawozdania czy co miesiąc, czy co pół 
roku. I przecież jest także dokładna sprawozdaw-
czość, jeżeli chodzi o kontrolę graniczną. No, może 
jeden wagon może się gdzieś przemknąć w lewo czy 
w prawo, ale przecież na granicy kontroluje się to, 

Gdyby można było to kierować do działu sprzeda-
żowego w Polskiej Grupie Górniczej, mówić, w któ-
rym miejscu jest niedobór węgla… Bo my byśmy 
chcieli faktycznie zdiagnozować, gdzie jakie składy 
ma Polska Grupa Górnicza i gdzie… Bo my w skła-
dach mamy węgiel. Ja chcę państwu powiedzieć, że 
się pojawia taki paradoks, że my widzimy, że mamy 
gdzieś plamy, bo te informacje do nas docierają, m.in. 
przez parlamentarzystów, ale jak pytamy osoby, które 
są zaangażowane na składowiskach Polskiej Grupy 
Górniczej, nimi zarządzają, to się okazuje, że węgiel 
w naszych składach mamy. Stąd wiemy, że nie ma 
go w tych składach, które nie były zakontraktowane 
w Polskiej Grupie Górniczej. Dlatego powiem szcze-
rze, że mamy takie trochę obiegowe informacje, które 
nam nie do końca się zgadzają z tymi informacjami 
analitycznymi, które próbujemy uzyskać w Polskiej 
Grupie Górniczej. Ale to nie znaczy, że nie ma proble-
mu, co chcę też powiedzieć. Tak że ja będę wdzięczny, 
jak państwo, będąc z różnych części Polski, zgłosicie, 
w których rejonach faktycznie ten realny niedobór 
występuje, tak żebyśmy mogli sprawdzić, na czym 
faktycznie on polega.

Bo muszę państwu powiedzieć tak: mamy też 
wrażenie, że niektórzy poprzez informowanie przez 
różnego rodzaju dzienniki tak jakby chcą wpływać 
na cenę surowca, który my oferujemy na rynku. No 
bo jak czegoś jest dużo, to wiadomo, że cena musi 
być niższa, a jak jest wytworzona tak atmosfera, że 
tego czegoś nie ma, to wiadomo, że ktoś może sobie 
cenę podbić. I wytwarza się atmosferę, że należy już 
kupować węgiel za każdą cenę, bo go nie będzie za 
miesiąc, za dwa miesiące. Moim zdaniem tak wiel-
kich niedoborów nie będzie. Problem, jeśli chodzi 
o energetykę zawodową, dostawy, zakontraktowanie 
i wielkość, mamy ogarnięty. Jedynie musimy teraz 
zdiagnozować problem odbiorców indywidualnych.

Prawdą jest też, Szanowni Państwo Senatorowie, 
i musimy mieć tego świadomość, że wycofaliśmy 
z polskiego rynku pewne gatunki węgla wskutek 
uchwał smogowych samorządów na południu, ma-
łopolskiego i śląskiego. I to spowodowało, że parame-
tryzacja węgla, który może być w obrocie, niestety… 
Nie wiem, czy to się stało przypadkowo, czy wskutek 
przemyśleń, ale to wypchnęło węgiel, który mamy 
w ofercie w Polskiej Grupie Górniczej. Czyli niestety, 
ale te samorządy spowodowały, że na polski rynek 
muszą być dostarczone 2 miliony ton węgla o innych 
parametrach, bo my w Polskiej Grupie Górniczej ta-
kiego węgla, w takim gatunku, takiego groszku, o ta-
kich parametrach, niestety nie mamy. Zastanawiamy 
się, jak bylibyśmy w stanie taki gatunek u siebie wy-
produkować, ale mamy z tym kłopot. A więc to też 
spowodowało, że nasza oferta krajowa nie spełnia 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Państwa. To jest samorząd. Teraz przejmujemy EDF. 
To były podmioty, nawet nie krajowe, które w jakiś 
sposób nie tyle koleją, ile też morską drogą mogły 
zakupywać węgiel. Miały też zakupiony węgiel z po-
przednich lat, który niekoniecznie musiał być sprze-
dany w danym roku, on mógł przejść na następny rok. 
Dlatego my nie tyle mamy problemy z tym, ile mamy 
zamówień w Polskiej Grupie Górniczej – ja powie-
działem, to, co zostało zakontraktowane… My nie 
mamy problemu z tym, ile wydobywamy, ile wydo-
będziemy. To nie jest ten problem. I tu pan marszałek 
ma rację, gdybyśmy tego nie mieli, nadzorując ten 
sektor, no to byłoby troszkę niepoważne.

Ale czemu ja się dziwię? To nie tak, że się dziwię, 
że my nie prowadzimy analityki, tylko nam coś nie 
gra. Bo tak jakby węgiel wcześniej… Tak jakby tego 
zakontraktowanego z zewnątrz było ciut więcej, niż 
my wiemy. Dlatego, że my wiemy, ile wydobywamy, 
mamy zamówienia, a nagle z różnych stron dowia-
dujemy się, że jest jakiś dramat, że nie dostarcza-
my. I nie wiemy, z czego to wynika. Bo wiemy… 
Zakontraktowaną mamy energetykę, ciepłownictwo 
– mamy już dość mocno zakontraktowane ciepłow-
nictwo – ale pewien obszar… I nie wiemy też, czy to 
jest faktycznie wynikiem tego, że tego węgla nie ma, 
czy ktoś nam spekulacyjnie próbuje na linii odbior-
ca końcowy… podbić cenę, żeby osoby, które będą 
miały wrażenie, że nie będzie węgla, kupiły po cenie 
wyższej niż ta, po której rzeczywiście powinny kupić.

I tu, Panie Marszałku, my możemy nawet pań-
stwu przedłożyć… My też wiemy, ile wjechało do 
nas, realnie, ile wjechało. I ta różnica w porównaniu 
z zeszłym rokiem nie jest aż tak znacząca, że wje-
chało więcej. Wjechało więcej, to prawda, ale to nie 
są 2 miliony ani 3 miliony, to jest poziom raptem 
700 tysięcy, 600 tysięcy więcej niż to miało miejsce 
w podobnym okresie w zeszłym roku.

Tak że tutaj, mówiąc o tych moich wątpliwo-
ściach… One nie wynikają z tego, że my nie prowa-
dzimy miesięcznych sprawozdań i później narasta-
jąco, tylko z tego, że nam też się pojawiły pytania. 
I tylko z tego wynikały moje wątpliwości, Panie 
Marszałku.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję. 
Ale czy cena realnie wzrosła, czy to też jest tylko…)

Nie, cena węgla wzrosła realnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wzrosła?)
Tak, tak, cena wzrosła realnie. I tu jeśli chodzi 

o cenę, to mamy w zależności od gatunku różnego 
rodzaju wielkości. Ale faktycznie możemy mówić, 
że cena wzrosła w stosunku do 2015 r. Bo w 2016 r. 
mieliśmy cenę niższą niż w 2015 r. A w bieżącym 
roku cena rzeczywiście jest lepsza niż w 2015 r.

Aha, i tu były jeszcze pytania o koszta. Muszę 
państwu powiedzieć, że my dziś mamy synergię. My 
mamy synergię, z jednej strony jest wzrost cen – on 

skąd to wpływa, ile tego węgla wpływa. A więc ja… 
Tu powinna być jasna informacja, czy w związku… 
Bo pan sugerował, że to powoduje spekulacja. A skoro 
spekulacja, to… Ale tu najpierw trzeba zrobić bilans. 
I jeżeli jest spekulacja, to jest kwestia: czyja spekula-
cja? To kopalnie spekulują? To pośrednicy spekulują? 
Jeżeli jest spekulacja, to prawdopodobnie pośrednicy. 
Ale ja uważam, że w tym obszarze ministerstwo po-
winno być bardziej aktywne. Są, jak pan mówi… Jak 
jest węgiel na skład, to trzeba ten węgiel wrzucić na 
rynek, zrobić przetarg czy przetargi… Nie wiem, jak 
ten węgiel jest sprzedawany. Indywidualnie rolnikom 
przecież nie jest sprzedawany. Czy jest sprzedawany, 
ale w niewielkich ilościach. Jak rozumiem, ten węgiel 
donbaski trudno wyłowić, bo zapewne on wjechał 
jako węgiel rosyjski. Rosyjski, na pewno. I tylko na 
podstawie informacji służb ze strony ukraińskiej 
czy… nasze służby mogą to rozeznać. Rozumiem, 
że informacji takiego typu nie możecie posiadać. Bo, 
jak mówiłem, ten węgiel na pewno przyjechał tutaj 
jako węgiel rosyjski.

Panie Ministrze, ja nie chcę na pana za bardzo 
naciskać, ale ja oczekiwałem jakiegoś dokładnego 
bilansu: ile produkujemy, ile sprowadzamy. Jak rozu-
miem, różnica między zapotrzebowaniem a produkcją 
to jest 1 milion ton, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Na koniec roku.)

Tak, na koniec roku. Ubiegłego roku? Czy…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: W stosunku do zeszłego roku.)
Czyli milion… Rozumiem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Tak może być na koniec roku.)
Na koniec roku.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Może być, ale nie musi. Ale może.)
Ale nie musi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Tak. Może być 800 tysięcy, 700 tysię-
cy… Ale, Panie Marszałku…)

Nie macie bieżącej statystyki?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Mamy, Panie Marszałku. Może nie byłem precy-

zyjny. My mamy co miesiąc, narastająco, indywidu-
alnie… Każdy gatunek, każda kopalnia… To mamy, 
jeśli chodzi o sprawozdawczość… bezdyskusyjnie, 
jeśli chodzi o kopalnie. Wiemy, ile energetyka… Bo to 
nam podlega. Ale zauważcie państwo, że mamy cały 
zasób ciepłownictwa, który nie jest w ręku Skarbu 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Bogdana Borusewicza.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Dziękuję uprzejmie.)
Proszę bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Rozpoczynamy.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Rulewski z… No właśnie. Wciąż z Platformy czy 
już nie?

(SenatorJan Rulewski: Autonomia.)
Autonomia. Ale nie śląska?
(Senator Czesław Ryszka: Niezależny, ale partyjny.)

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję za pańską przenikliwość polityczną. 

Wróżę panu sukces, tylko że w zmienionych warun-
kach politycznych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa powinna się nazywać tak: ustawa 

o Barbórce dla rencistów i emerytów z 2017 r. Ta 
ustawa jest najdroższą w świecie delegacją, z jaką 
uda się pani Szydło na uroczystości barbórkowe, bo 
wartość tej delegacji będzie wynosiła ponad 2 miliar-
dy 300 milionów zł.

Pan senator Grabowski długo rozwodził się na 
temat swojej satysfakcji. Jako że pochodzi ze Śląska, 
mówił o wdzięczności, jaka go spotka, również ze 
strony tych rencistów i emerytów. Bardziej rozwijał 
to zagadnienie minister Tobiszowski, gdy uciekał się 
do solidaryzmu, rzekomo opisanego w konstytucji, 
a także do krzywd, gwałtów i innych zjawisk, które 
towarzyszyły górnikom do tej pory, czyli do roku dwa 
tysiące… Właściwie nie lata się liczą. Jest tylko czas 
po dobrej zmianie i przed dobrą zmianą. Odwołujecie 
się do zmian, które miały miejsce do roku dwa ty-
siące… do czasu dobrej zmiany. To wszystko jest 
opakowaniem. Nie przesłania to podstawowej tezy, 
że to nawet nie jest woluntaryzm, w ramach którego 
rząd podkreślałby swoją wolę, że oto należy górni-
kom, emerytom i rencistom, właściwie bez podania 
istotnych przyczyn, przyznać coś, co jest darowizną, 
a co w języku nowomowy jest nazywane rekompen-
satą. Rekompensata, Panie Ministrze, jakkolwiek by 

jest i muszę powiedzieć, że to jest dobra sprawa, bo 
to nam pozwala zaangażować większe środki w inwe-
stycje – ale z drugiej strony zdecydowanie obniżyli-
śmy koszta, chociażby poprzez przesunięcie majątku 
zbędnego do spółki SRK, poprzez nawet przeniesienie 
pewnych osób z administracji… Bo jest ten program 
administracji, któryście państwo również w ustawie 
przyjęli. Jeśli chodzi o program restrukturyzacyjny, 
wymienię chociażby to, że wprowadzając plan inwe-
stycyjny, obniżyliśmy per saldo… No, w przetargach 
mamy cenę niższą, niż to miało miejsce wcześniej. 
Jeśli chodzi o usługi, one zaczynają nam rosnąć. My 
to zauważamy, ale generalnie w zeszłym roku i w tym 
roku bronimy się w stosunku do poprzednich lat, jeśli 
chodzi o koszta w przypadku konkretnych usług. 
Dlaczego? Dlatego że stajemy się wiarygodnym part-
nerem dla firm. Te firmy mogą być dzisiaj partnerem 
również dla banków, bo Polska Grupa Górnicza jest 
wypłacalna, jest przewidywalna. Tak że to uspokoje-
nie, ta przewidywalność powoduje, że też zyskujemy 
na koszcie pieniądza, który jest w obrocie. Polska 
Grupa Górnicza, nawet mając na rachunku bieżącym 
pewne środki, ma zdecydowanie niższe koszty, bo 
jest spółką mniejszego ryzyka. Tak że to jest synergia 
ceny i obniżenia kosztów w wielu obszarach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ostatnie pytanie.
(Senator Jan Rulewski: Ostatnie?)
Ostatnie.
O ile średnio ceny wzrosły? Czy może pan odpo-

wiedzieć? O 20%, o 30%?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Mamy tu zestawienie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, tak 

średnio…)
Ale ja to panu podam, Panie Marszałku. Zaraz mi 

pani dyrektor przyniesie. Przepraszam, bo mamy…
(Senator Leszek Czarnobaj: O 37%, Panie 

Marszałku.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O 37%?)
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, co 

to ma wspólnego z tematem?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ma. Zaraz 

panu wyjaśnię.)
Proszę państwa, średnia cena zbytu w 2015 r. wy-

nosiła 258 zł. W 2016 r. średnia cena zbytu – mówię 
o średniej cenie – wynosiła 246 zł 70 gr. Styczeń – 
lipiec, bo o tych okresach mówimy, to 316 zł. Tak to 
wygląda w stosunku do 2015 r.
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tzn. na windowanie ceny węgla, na nieopłacalność tej 
wielkiej inwestycji, jaką jest polskie złoto. 

Z moich doświadczeń, m.in., bo z pana też, choć 
jest pan młodszy, wynika, że bywało tak, że gór-
nikom, którzy opuszczali kopalnie, jak nikomu 
w Polsce, serwowano odprawę bezwzględną 100 ty-
sięcy zł, i zrobił to nawet pan Balcerowicz. Bywało 
tak, 2–3 lata temu, że w tej sali uchwalano ustawy, 
w ramach których na poczet restrukturyzacji ko-
palń albo wypłacano 12-miesięczne odprawy, albo 
po prostu urlopowano górników. To też jest nieby-
wałe zjawisko w skali społecznej. Nawet w czasach 
wielkiego triumfu „Solidarności” nikt nie śnił o tego 
rodzaju odprawach i świadczeniach. Ale załóżmy, że 
tę cenę trzeba ponieść. Tylko ja pytam… zarzucam 
rządowi nie to, że ma duże serce, że jest wrażliwy na 
krzywdy, tylko to, że robi to nieumiejętnie i wręcz 
narusza prawo.

Mój żal do pana, Panie Ministrze, wynika z faktu, 
że pan porzuca taki system zarządzania państwem, 
kształtowania jego oblicza, w tym kwestii sprawiedli-
wości, który… Panie Ministrze, to prawda, że w pre-
ambułę jest wpisana zasada solidarności – jest ona 
pojmowana jako pewna tradycja Polski – ale przypo-
minam, że w dalszym punkcie mówi się o tym, jak 
ona jest realizowana. Jak? Na drodze dialogu między 
pracownikami i pracodawcami. Czy nie było dialogu 
w minionych i obecnych latach? Był dialog. Być może 
w wyniku tego dialogu… Być może jego rezultaty 
okazały się niekorzystne dla jednej strony. Ja znam 
tych górników, o których pan pisze, emerytów wła-
ściwie, ale i tych dyrektorów, których załoga wybrała, 
po czym porzuciła i wyzwała od złodziei. Dla mnie 
ci wszyscy ludzie są obywatelami III Rzeczpospolitej 
niezależnie do tego, z jakiej parafii pochodzą. U pana 
jakoś to nie bardzo gra… Nie wróżę panu w związ-
ku z tym sukcesów w zarządzaniu. Na dobro załogi 
składa się zarówno dobro samych pracowników, jak 
i zarządu, zwłaszcza że ten zarząd był kształtowany 
przez członków rady nadzorczej, którymi byli zwykli 
górnicy. Występowały ułatwienia czy kompensacje, 
zwłaszcza dla tych, co opuszczali kopalnie już na 
zawsze, w formie emerytur… Oni mogli sobie – nie 
twierdzę, że tak było – kompensować ewentualne 
ubytki z tytułu utraty deputatu węglowego czy też 
przydziału węglowego. To jest właśnie istota dialogu 
i solidaryzmu. Te sprawy rozgrywają się na drodze 
dialogu w warunkach otwartej i niesubwencjonowa-
nej gospodarki.

A zatem, Panie Ministrze, ja nie mogę uznać tej 
ustawy jako ustawy solidarnościowej, jako realizują-
cej zasady sprawiedliwości społecznej. Twierdzę, że 
ona jest wyłomem w dotychczasowym budowaniu 
Polski solidarnościowej. Co więcej, tu jest wpisane, 
że tak powiem, ustawowe pendolino – powiada się, że 
wnioski można składać tylko w ciągu 21 dni. Przecież 

ona była wypłacana, jest dochodem i z tej racji każdy 
fiskus, każdy odpowiedzialny fiskus – a niewątpliwie 
minister Morawiecki nazywa się odpowiedzialnym, 
nawet zaproponował program odpowiedzialnego 
rozwoju – przynajmniej zainteresowałby się tym, 
jak to się dzieje, że kwota, która jest darowizną, jest 
dochodem, ucieka spod jego władzy. W pytaniach 
ujawniłem to, że to jest w kolizji czy grzeszy… jest 
w sprzeczności z 4 innymi ustawami.

Pan senator Grabowski w towarzystwie pana 
ministra Tobiszowskiego, dowodzi swojej troski… 
Panowie robią do mnie oko, że zapewne podzielam 
ich pogląd. Otóż nie jest tak, że ja ten pogląd po-
dzielam, dlatego że w tym samym czasie, gdy pan 
senator Grabowski i panowie ministrowie z tym bar-
bórkowym podarunkiem udadzą się na Śląsk, w in-
nych miejscach kraju, przynajmniej w Bydgoszczy, 
ludzie będą troszczyć się o to, czy starczy im pie-
niędzy na węgiel w podwyższonej cenie. Bo zwykli 
ludzie, Panie Ministrze – a pan się przedstawia jako 
reprezentant zwykłych ludzi – nie kupują po cenach 
zbytu, tylko kupują w sklepie. A w sklepie węgiel, 
o którym pan mówi, nie kosztuje 330 zł i wzrost nie 
wyniósł 70 zł – jak pan twierdzi – tylko była pod-
wyżka o 30% i węgiel kosztuje prawie 1 tysiąc zł. 
Ale pamiętając o zwykłych ludziach, właściwie tych 
biedniejszych, bo to oni opalają swoje piece węglem, 
trzeba pamiętać też o gospodarce. To za przyczyną 
takiej polityki, polityki faworyzowania, wybiórczego 
traktowania niektórych branż bądź grup zawodowych 
upada nasza chemia, też polska, lub nie może się ona 
rozwinąć. Pochodną tego jest to – patrzę tu na pana 
senatora z Włocławka, który też musi to zauważać 
– że przetwórstwo rolne, również oparte na węglu, 
może być niekonkurencyjne wobec innych rynków. 
I w ten sposób ja rozumiem solidaryzm, o którym 
pan dużo mówił, a zgodnie z którym nie ma równych 
i równiejszych, tylko Polska jest jednolitym krajem, 
zaś gospodarka jest zwarta.

Powiada się, że emeryci i renciści, jak to powie-
dział pan senator Grabowski, poddani zostali mob-
bingowi bądź narzucono im porozumienia. Panie 
Ministrze, nawet jeżeli tak było, to prawo ich chro-
niło. Chroniło, bo musiało ich chronić z mocy urzędu, 
o czym wspominałem, skoro – i w ustawie jest to 
zapisane – tej umowy, co do której pan twierdzi, że 
została narzucona lub rozwiązana, jak pan dosłow-
nie powiedział, przez prezesa czy dyrektora, pilnuje 
inspektor pracy, bo jest obowiązek jej zgłaszania. 
Tej umowy przede wszystkim pilnują ci, którzy ją 
zawierają. No, trudno uznać, że polskie związki za-
wodowe w kopalniach należą do słabeuszy. Można 
mówić o dużym sukcesie górników. Ich sukcesów 
było dużo i one mają wpływ na to, o czym mówię, 

(senator J. Rulewski)
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(senator J. Rulewski) (Senator Janina Sagatowska: Właśnie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Ja rozumiem troskę pana ministra jako mini-

stra energii odpowiedzialnego za tę dziedzinę życia 
w Polsce, że stara się przekonać nas, robi to w spo-
sób dobry, kompetentny, emocjonalny. Pełen podziw, 
Panie Ministrze… Tylko my zadajemy pytanie i pod-
nosimy wątpliwości, o których mówił pan senator 
Rulewski, który był podczas debaty. A dlaczegóż 
to wybrano jedną grupę społeczną? Przecież jak ja 
pojadę na Pomorze do mojego kochanego powiatu 
kwidzyńskiego, to mnie tysiące ludzi zapyta: dla-
czego, jak to jest możliwe? Wybraliście jedną grupę 
społeczną. I ja rozumiem argumentację pana ministra. 
Natomiast w ciągu tych 27 lat transformacji… Bo 
w czasie transformacji zawsze jest tak, że zostają na-
ruszone, niestety czy stety, czyjeś interesy, dobra, że 
różne rzeczy się zdarzają. I tych grup społecznych jest 
multum. Ja zrozumiałbym, gdybyście państwo jako 
rząd, jak pan minister powiedział, wrażliwy na pewne 
niesprawiedliwości społeczne, przedłożyli, że przy-
stępujecie do realizacji programu związanego z całym 
katalogiem różnego rodzaju nieprawidłowości, różne-
go rodzaju złych rzeczy, które się wydarzyły, i rozpo-
częlibyście od górnictwa. No to jeszcze byłbym w sta-
nie jakoś zrozumieć. Dzisiaj w polskiej rzeczywistości 
toczy się bój, za chwilę będzie to duży bój, zapewne 
również polityczny, w obszarze ochrony zdrowia. 
I problem dotyczy… Jeżeli mówimy o podwyżkach, 
które są pewnym etapem do dalszych rozmów, to jest 
to kwota 125–150 milionów zł. A państwo lekką ręką 
w trybie ekstraordynaryjnym dla jednej grupy, dla 
jednego regionu dajecie 2,35 miliarda zł z budżetu. 
Panie Ministrze, proszę się nie dziwić naszym pyta-
niom i naszemu zdziwieniu, dlaczego w tej sytuacji 
wybiera się tylko jedną grupę.

Jeżeli chodzi o, jak pan minister pięknie po-
wiedział, zasadę biblijną, to chciałbym szczególnie 
zwrócić uwagę na pewien fragment zasad biblijnych. 
Co robi dobry gospodarz w ciągu 7 lat urodzaju? 
Rozumiem, że chyba wszyscy wiemy, co robi: oszczę-
dza, gromadzi po to, żeby wtedy, kiedy przyjdzie 7 
lat chudych, utrzymać podobny poziom życia. A co 
państwo robicie? Państwo robicie dokładnie odwrot-
nie. To, co jest, i nawet na kredyt – wydajemy.

Jeśli chodzi o dobrą sytuację budżetową, to ja po 
prostu bardzo czekam na grudzień tego roku. I je-
żeli będzie tak… Pan minister… Nie pan minister 
Tobiszowski…

(Senator Bogdan Borusewicz: Morawiecki.)
…tylko pan minister Morawiecki zapowiada, że 

dzisiaj jest nadwyżka 5 miliardów, że jest bardzo do-
bra sytuacja budżetowa. No to państwo – i pan mini-
ster zapewne słusznie robi – mówicie: no to jak mamy 
tyle nadwyżki, to dajcie te 2,35 miliarda na górnictwo, 
bo tam jest pewna rzecz do uregulowania. Ale ja cze-

jest wiele przypadków, życie potwierdza, pan chyba 
też o tym wie… A co będzie, jeśli to będzie dwu-
dziesty drugi dzień? Czy wtedy takiego pracownika 
nie obejmie ta ustawa? A skąd taki pośpiech? Skąd 
21 dni, skoro jednostką obrachunkową bywa na ogół 
1 miesiąc czy 3 miesiące. Stąd moja poprawka, żeby 
pozwolić tym ludziom, którzy mają sprawy w sądzie, 
którzy być może są łudzeni tym ryczałtem…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już. Dajmy im dłuższy czas do namysłu, gdzie 

więcej i jak więcej ugrają.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo…)
Podobnie jeśli chodzi o termin w przypadku 

roszczeń, który nie rok powinien trwać, bo to jest 
sztucznie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: À propos czasu, to 
on już minął.)

Pan marszałek mówi, że poprze, jak to będą 3 lata, 
a nie rok.

(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Powiedziałem jedynie, że czas minął.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Jan Rulewski: Składam poprawki.)

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panie Ministrze, dyskusja i pytania, które kie-

rujemy do pana – nie tylko senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, ale również Prawa i Sprawiedliwości 
– wynikają z próby odpowiedzi na pytanie dlaczego, 
po co, jak itd. Tak że taka prośba: proszę nie odczy-
tywać tego tak, że ci, którzy zadają dużo pytań, są 
totalnymi przeciwnikami ustawy. To po pierwsze.

Ja chciałbym powiedzieć tak, Panie Ministrze. 
Mamy tu przykład, kolejny zresztą – rozumiem, że za 
zgodą senatorów Prawa i Sprawiedliwości – takiej oto 
drogi parlamentarnej: jeszcze nie ma zmian w ustawie 
budżetowej, a już mówimy, że za chwilę, jak usta-
wę podpisze pan prezydent, będzie można wnioski 
składać. To ja pytam tak: a co się stanie, jak zmian 
w ustawie budżetowej nie będzie? Rozumiem, że pań-
stwo już macie uzgodnione, że zmiany w ustawie 
budżetowej będą. No, to jest kompletnie nowa droga.

Ja rozumiem tezę pana ministra, że chcemy dla 
tych ludzi…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić państwa z teatru, żeby 

trochę ciszej mówili?
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(senator L. Czarnobaj) myślmy o wszystkich grupach społecznych, a nie 
tylko o jednej.

I na koniec to, co mówiłem w przerwie panu mi-
nistrowi. Oczywistą sprawą jest, że stała się pewna 
krzywda emerytom i rencistom górnikom, którzy 
odeszli i mieli ten ekwiwalent, i należy im to w ja-
kiś sposób zrekompensować. To jest aksjomat, Panie 
Ministrze – zapewne tak. Tylko proszę mi powie-
dzieć… Przecież jest mnóstwo firm, w których w la-
tach transformacji obniżano wynagrodzenie o 15, 20, 
25%. Jeżeli oni przez 10 lat dostawali takie wyna-
grodzenia, to oni również mają mniejsze emerytury, 
różnego rodzaju świadczenia. Więc prosiłbym: nie 
wybierajcie sobie poszczególnych grup, tylko róbcie 
to w sposób kompleksowy. I nie róbcie tego w takim 
tempie. Bo nie ma ustawy budżetowej, zmiany w bu-
dżecie, a już uruchamiacie projekt.

I na koniec to, co dotyczy promocji. Gdy słyszę, że 
wybierzecie państwo firmę, która będzie promować 
ten projekt – mówił pan o promocji, bo żeby wiado-
mo było, gdzie się zgłaszać, w jakiś sposób trzeba to 
wypromować – to trochę dostaję gęsiej skórki, gdyż 
pamiętam, że niedawni pracownicy pani premier 
założyli fajną firmę i wypromowali się za pienią-
dze spółek państwowych. Dlatego mam nadzieję, że 
w tym przypadku tak nie będzie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ale Alexis de Tocqueville żył w XIX w. i nie dzia-

łał ani w KOD, ani w Platformie, więc proszę go nie 
zapisywać do swojej partii.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, ale gdyby wie-
dział, że będzie PiS w Europie, toby napisał jeszcze 
ostrzej.)

Pan senator Ryszka. Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Ale Kościuszko to…)

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jako senator ze Śląska – w moim okręgu są 2 

czynne dobre, ważne kopalnie, należące do Polskiej 
Grupy Górniczej, kopalnie „Mysłowice-Wesoła” oraz 
„Piast-Ziemowit” – w pierwszym zdaniu chciałbym 
powiedzieć, że ta procedowana ustawa o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bez-
płatnego węgla wyraża wolę obecnego rządu, aby 
osoby pozbawione tego prawa, które oczekują bezsku-
tecznie na wypełnienie obietnicy… Bo jak Platforma 
Obywatelska i PSL ten projekt realizowały, zapew-
niono, że to tylko na kilka lat, a potem będzie powrót 
do tego, czyli osoby pozbawione tego prawa, które 

kam na koniec roku. I życzę nam wszystkim… życzę 
szczególnie Polakom, żeby ta nadwyżka budżetowa 
była na koniec roku, naprawdę życzę tego z całego 
serca. Jak państwo słyszeliście wypowiedź pana mi-
nistra Morawieckiego sprzed 2 tygodni, którą cyto-
wałem w mediach społecznościowych… Pan minister 
mówił tak: dzisiaj jest około 5 miliardów nadwyżki, 
ale na koniec roku spodziewam się, że będzie około 
45–50 miliardów deficytu. Ale dalej mówił: i tu jest 
ten 10-miliardowy zysk, bo przecież zaplanowanych 
jest prawie 60 miliardów. No tak liczono dobrą sytu-
ację budżetową, przepraszam bardzo, w PRL, a szcze-
gólnie w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 
Planowano, że będzie tam 60 miliardów straty, było 
50 miliardów, więc mieli 10 miliardów zysku.

(Senator Bogdan Borusewicz: I premie.)
I premie od tego. Tak jest, Panie Marszałku.
(Głos z sali: A plan 6-letni wyrobiony w rok.)
I dlatego mamy tyle wątpliwości, Panie Ministrze. 

Rozpoczęcie od jednej grupy, podzielenie znowu 
Polaków… Jeszcze nie jest zmieniona ustawa bu-
dżetowa, a państwo już uruchamiacie cały projekt. 
I dajecie jednej grupie, nie wspominając o innych. 
A dzisiaj, jeszcze raz przypomnę, toczy się spór o 150 
milionów zł na bardzo ważną dla wszystkich Polaków 
dziedzinę życia. Ja wiem, że można powiedzieć, że 
wszyscy Polacy powinni opalać węglem i wtedy 
byłoby najlepiej. Ale chcę państwu powiedzieć, że 
wykorzystywanie węgla do opalania ma również i ne-
gatywne strony, jednak nie będę tego tematu poruszał.

Dlatego, Panie Ministrze, a szczególnie Panie 
i Panowie Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, jak 
mantrę będę powtarzał to, co Alexis de Tocqueville 
powiedział kiedyś o tym, co teraz tutaj się dzieje: 
jeżeli senatorowie zrozumieją, że wyborców można 
kupić za pieniądze podatników, to będzie to koniec 
amerykańskiej demokracji. I, Panie Ministrze, prosił-
bym, żeby oprócz tego całego arsenału pięknych przy-
kładów biblijnych, których pan używał w dzisiejszej 
debacie i odpowiedziach na pytania, mieć na uwadze 
to, że to jest koniec demokracji zapewne i w Polsce. 
Kupowanie poszczególnych grup społecznych, dziele-
nie społeczeństwa, a jeśli temu przyświecają szczytne 
cele, o których pan minister mówił… Ja się pod nimi 
podpisuję, Panie Ministrze, jednak trzeba to robić 
trochę inaczej, nie robić tego dla jednych kosztem 
drugich. A to tak się odbywa. Wzięcie 2 miliardów 
350 milionów zł z budżetu to jest wzięcie pieniędzy 
z kieszeni wszystkich podatników. 

A jeżeli jest całkiem niezła sytuacja budżetowa, 
o co również, że tak powiem… inaczej: mam nadzieję, 
że tak będzie na koniec roku – to przygotowujmy 
kompleksowy program dla wszystkich, pomyślmy 
o tym, w jakiej perspektywie czasowej to zrobić, i po-
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I odpowiadając senatorowi Janowi Rulewskiemu, 
który tak walczy o tę powszechną sprawiedliwość 
i solidarność, powiem, że jeśli dzisiaj przywraca-
my bodaj częściową sprawiedliwość, to nie oznacza 
to równości. Nie oznacza to: każdemu Polakowi po 
równo.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, największa związkowa grupa, 
negatywnie oceniła tę ustawę. To państwo wiecie. 
W przyjętym stanowisku związkowcy sprzeciwili się 
tym rozwiązaniom, ponieważ uznali, że część eme-
rytów całkowicie się pomija, zaś pozostałym nie daje 
się prawa wyboru pomiędzy świadczeniem rekom-
pensacyjnym a dalszym otrzymywaniem bezpłatnego 
węgla. I faktycznie, zdaniem przedstawicieli tej naj-
większej górniczej organizacji związkowej emeryci 
i renciści powinni mieć jakąś możliwość wyboru, 
być może należałoby doprowadzić do jakiejś ugody 
z nimi… (Oklaski)

No, ale pewnie to trwałoby bardzo długo. Poza 
tym z pewnością budżetu państwa nie stać na to, co 
zostałoby uchwalone. Dlatego należało sprawę tego, 
powiedzmy, zawieszenia świadczenia jakoś rozwią-
zać.

Minister tłumaczył tutaj, że ta rekompensata 
nie może przerodzić się w dotację z budżetu pań-
stwa, bo to by zostało zakwestionowane przez Unię 
Europejską, ale to jest fakt, faktem jest to, że po 
wprowadzeniu tej ustawy emeryci i renciści, byli 
pracownicy kopalń zostaną podzieleni jak gdyby 
na kilka grup: na tych, którzy nadal będą mieli 
ekwiwalent wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, są to np. kolejarze; na tych, którzy 
prawdopodobnie nadal będą otrzymywać świadcze-
nie, ale od byłych pracodawców, nie od ZUS; na tych, 
którzy zyskają wyłącznie prawo do rekompensaty, 
bez możliwości otrzymywania świadczenia w przy-
szłości; wreszcie na tych, których wcześniej prawa 
do bezpłatnego węgla skutecznie pozbawiono, któ-
rzy nie otrzymają niczego, np. ci, którzy są teraz na 
urlopach górniczych. Jedną z tych grup, dopowiem, 
są ci, którzy za rządów Platformy Obywatelskiej byli 
zmuszeni do podpisania tych aneksów, że dobrowol-
nie rezygnują z deputatu po przejściu na emeryturę. 
Faktycznie zostali oni do podpisania tego oświad-
czenia zmuszeni, ponieważ gdyby pozostali jeszcze 
kilka miesięcy pracownikami, zostaliby zwolnie-
ni z pracy, bo nabyli prawa emerytalne. I tu mogę 
wspomnieć, że kiedy Kompania Węglowa w lutym 
2014 r. wypowiedziała te świadczenia 160 tysiącom 
swoich byłych pracowników, to spotkało się to z falą 
pozwów sądowych, które były przez tych byłych 
pracowników składane, i część, nawet większa część 
tych pozwów zakończyła się sukcesem. Jednak jedne 
sądy przyznawały to prawo, inne je kwestionowały. 
I już wówczas powstała nierówność w stosunku do 

bezskutecznie oczekują rozwiązania tej kwestii od 
co najmniej, no, niektórzy prawie od 6 lat, otrzymają 
bodaj część tego, co im się należy.

Minister Grzegorz Tobiszowski bardzo precyzyj-
nie tłumaczył, że nie chodzi o jakieś, powiedzmy, 
wynagrodzenie, które będzie realizowane kolejno dla 
wszystkich grup poszkodowanych w tym procesie od 
25 lat, że z czegoś tam rezygnowali… Tu chodzi jak 
gdyby tylko o częściowe wynagrodzenie tego, co im 
zabrano, realnie im zabrano z emerytur czy rent. To 
jest kwestia podstawowa. I te 10 tysięcy zł na pewno 
nie poprawi ich życia na tyle, by nie musieli martwić 
się o przyszłość, ale bezapelacyjnie należy tę rekom-
pensatę uznać za jakiś wyraz zadośćuczynienia za 
to, co utracili.

I tak jak minister mówił – nie ma takiej grupy 
społecznej, grupy zawodowej, której odebrano by 
z emerytury czy renty jakąś część kwoty, która im 
się należy. I to jest bardzo ważne.

(Senator Jan Rulewski: Połowie Polski zabrano…)
No tak, pan jest teraz bezpartyjny, to pan mówi 

tylko od siebie, nic za panem nie stoi.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
W każdym razie na pewno to zadośćuczynienie 

w dużej mierze pozwoli uspokoić nastroje społeczne 
panujące właśnie wśród emerytów i rencistów ocze-
kujących rozwiązania tego problemu, którzy przycho-
dzili non stop do naszych biur senatorskich i pytali, 
kiedy to zostanie załatwione.

Dla osób niezorientowanych w temacie, chociaż 
nie powinno już w tej Izbie takich osób być po tak 
wnikliwym wytłumaczeniu przez ministra, co to zna-
czy deputat węglowy, czy to w naturze, czy w formie 
ekwiwalentu pieniężnego, jeszcze raz przypomnę, że 
stanowił on element wynagrodzenia pracownika lub 
emeryta górniczego. I że to miało następnie wpływ 
na świadczenie emerytalne. Czyli nie jest to jakiś 
specjalny przywilej, ale wpisane do wypłaty stare 
górnicze uprawnienie.

I właśnie Platforma Obywatelska razem z PSL za 
swych rządów, doprowadzając przy okazji górnictwo 
do zapaści, a potem nie mając żadnego pomysłu na 
jego ratowanie, no, zabrały to uprawnienie, myśląc, 
że to w jakimś stopniu pomoże uratować zakłady 
górnicze. No, trzeba by sporo powiedzieć na temat 
braku wówczas jakiejś racjonalnej polityki wobec 
górnictwa, o tym, co spowodowało wówczas brak 
rentowności wielu zakładów górniczych. Powiem 
jedynie, że kiedy była koniunktura, to zamiast inwe-
stować w nowe ściany, rozbudowywano zakłady prze-
róbcze pod obcy kapitał, były milionowe zlecenia dla 
firm outsourcingowych, zlecano dziesiątki płatnych 
audytów, angażowano firmy prawnicze. No, to są te 
elementy miliardowych strat w górnictwie.

(senator C. Ryszka)
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(senator C. Ryszka) To nie jest źle, że się reguluje zobowiązania, ale jak 
słyszę tutaj, że Platforma zmusiła do czegoś górników, 
a obecny rząd PiS tego nie robi, to przypomina mi się 
pewien dowcip. Czym się różni ekonomia polityczna 
socjalizmu od ekonomii politycznej… Inaczej: czym 
się różni ekonomia polityczna kapitalizmu od ekono-
mii politycznej socjalizmu? W ekonomii politycznej 
kapitalizmu człowiek wyzyskuje człowieka, a w eko-
nomii socjalizmu jest odwrotnie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To jak to?)
Tu jest tak: warunkiem otrzymania tych 10 tysięcy 

jest rezygnacja z roszczeń. Jeżeli ktoś poszedł do sądu 
i ma swoją sprawę w sądzie, a jest takich przypadków 
dość dużo, to musi tę sprawę wycofać, a ci, którzy nie 
poszli do sądu, muszą podpisać zobowiązanie, że do 
tego sądu nie pójdą. W związku z tym przypomina 
mi się ten dowcip, że jest odwrotnie, że nie człowiek 
wyzyskuje człowieka, tylko człowiek wyzyskuje 
człowieka.

Jaka jest sytuacja w górnictwie? Było fatalnie, bar-
dzo źle. Byliśmy alarmowani, że węgiel na hałdach się 
pali, że nikt tego węgla nie chce kupować, że cena jest 
bardzo niska. I faktycznie była bardzo niska. W tej 
chwili od kilku lat mamy koniunkturę i to nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. Węgiel polski średnio po-
drożał o 30–40%. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
węgiel koksowniczy podrożał ponaddwukrotnie – 
z 80 do 160 czy nawet, zdaje się, do 200 dolarów – 
zaś węgiel z Polskiej Grupy Górniczej tylko o 10%, 
ale jest koniunktura i węgiel jest droższy, kopalnie 
osiągają lepsze wyniki. Co w tej chwili w związku 
z tym rząd proponuje? Proponuje wypłacić rekom-
pensaty z budżetu. Te 2 miliardy 350 milionów mają 
pójść z budżetu. To nie jest tak, że wszyscy otrzymują 
po równo, że wszyscy muszą otrzymać po równo, 
bo są jeszcze inne potrzeby. W latach 1990–2016 na 
górnictwo w różny sposób poszło dodatkowo gdzieś 
230 miliardów zł. To jest 15 tysięcy zł na Polaka. To 
były różnego typu ulgi, dotacje itd. Co roku idzie 
8,5 miliarda… Czy to się kiedyś skończy? Otóż oba-
wiam się, że nie. Pójście w węgiel, w modernizację 
energetyki węglowej to konieczność ściągnięcia do-
datkowych pieniędzy z opłat za energię. W tej chwili 
to jest 162,50 zł za 1 MWh, zaś opłacalnie to byłoby 
w granicach 230 zł za 1 MWh. Ma być wprowadzony 
rynek mocy, który będzie to finansował. Te dodatko-
we pieniądze z opłaty za energię elektryczną będą 
płacić wszyscy, zaś końcowym beneficjentem oczy-
wiście będzie górnictwo. W tej sytuacji rozbudowuje 
się energetykę węglową, a w ogóle nie buduje się… 
Nie wiadomo, czy w ogóle pójdzie się jeszcze w ener-
getykę odnawialną, wiatraki przede wszystkim. One 
zostały, że tak powiem, zamrożone. Wsparcie dla 
górnictwa po tym, jak uchwalimy tę ustawę, wzrośnie 
z 8,5 miliarda zł rocznie do 11 miliardów zł rocznie. 
Czy są na to pieniądze? Okazuje się, że są.

poszczególnych osób. Takie są fakty. Należało to 
wszystko jakoś rozwiązać.

Ale problem faktycznie wydaje się niemożliwy 
do sprawiedliwego rozwiązania. Dlatego musimy 
zgodzić się na to, że celem tego projektu jest zre-
kompensowanie tylko do pewnego stopnia tego, co 
się górnikom należy, i że czynimy to oczywiście w ra-
mach możliwości tego budżetu państwa.

No, tutaj wiele razy mówiono, że to świadcze-
nie obejmuje grupę 235 tysięcy osób, obciążenie 
budżetu to prawie 2,5 miliarda. Ja w tej Izbie wy-
stępowałem już w imieniu emerytów i rencistów 
górniczych, zwracałem uwagę na to, że trzeba ure-
gulować kwestię deputatów węglowych i przenieść 
ciężar ich wypłacania ze spółek na budżet państwa. 
Pan minister Grzegorz Tobiszowski kilkakrotnie 
zapewniał, także w tej Izbie, że pracuje się nad 
specustawą w tym zakresie. No, trochę to trwało. 
Ale w końcu mamy tę ustawę. Ona z pewnością nie 
zakończy sprawy ewentualnych roszczeń sądowych 
tych osób, które np. nie przyjmą tego rozwiązania, 
jednak w dużym stopniu niweluje ona zastaną nie-
sprawiedliwość.

Dlatego należy się podziękowanie rządowi premier 
Beaty Szydło, a zwłaszcza Ministerstwu Energii, za to, 
że ten złożony i niezawiniony przez obecny rząd pro-
blem starają się rozwiązać. Może jest to rozwiązanie 
nie najlepsze, ale znaczące. Należą się także podzię-
kowania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, 
który wespół ze swoimi służbami wygospodarował 
te kilka miliardów złotych dla emerytów i rencistów 
górniczych w związku z uprawnieniem, które się im 
należało, a którego zostali pozbawieni.

Moim zdaniem ta ustawa wychodzi naprzeciw 
umotywowanej społecznie potrzebie zadośćuczy-
nienia emerytom i rencistom górniczym. To im się 
należało. To rozwiązanie w tym ważnym sektorze, 
jakim jest górnictwo węgla kamiennego, ma duże 
znaczenie dla polskiego państwa, zwłaszcza teraz, 
kiedy w tym sektorze przeprowadzane są tak poważne 
zmiany organizacyjne i prawne. Mam nadzieję, że 
to rozwiązanie, a także wszystkie zmiany, które się 
tam obecnie dokonują, przyniosą wymierne korzyści 
naszej gospodarce i naszemu państwu. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
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(senator B. Borusewicz) (Senator Leszek Czarnobaj: Pan marszałek miesza 
teraz.)

Nie, bo z panem ministrem konsultuję… Mamy 
tutaj sytuację podbramkową czasowo, więc liczę, że 
ten punkt zamkniemy szybko i w 15 minut przero-
bimy trzeci, bardzo ważny, punkt, bo wiceminister 
zdrowia wyjeżdża jutro na konferencję za granicę, a…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie jakby senator 
PiS nie przemawiał, tobyśmy zdążyli.)

(Wesołość na sali)
Ale pan senator złożył dobrowolne zobowiązanie, 

że będzie mówić krótko.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Krótko, Panie Marszałku.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Muszę powiedzieć, że natchnął mnie do wystą-

pienia pan senator Leszek Czarnobaj, dlatego że tyle 
takiego…

(Senator Leszek Czarnobaj: To nie jest ad vocem.)
…pewnego populizmu…
(Senator Bogdan Borusewicz: A ja myślałem, że 

to…)
…i takiego niewypowiedzianego, ale wyartyku-

łowanego inaczej smutku, że idzie tak bardzo dobrze 
w budżecie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie no.)
Panie Senatorze, szczerze mówiąc, trzeba się do 

tego odnieść. Panie Senatorze, dzięki temu, że jest 
realizowany program pana premiera Morawieckiego, 
my mamy dzisiaj o wiele, wiele miliardów więcej 
wpływów w budżecie, niż to było za rządów Platformy 
Obywatelskiej i waszego świetnego, ściągniętego 
z Londynu ekonomisty, pana Rostowskiego.

(Senator Grażyna Sztark: Ale przecież Morawiecki 
był doradcą…)

I tego niestety nie jesteście w stanie…
(Senator Grażyna Sztark: To przecież 

Morawiecki…)
Ale przepraszam bardzo, zaraz do tego dojdę. 

I tego nie jesteście w stanie w żaden sposób…
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Przecież Morawiecki 

był doradcą Tuska.)
…ukryć ani zakrzyczeć. I my jesteśmy dzisiaj 

w stanie, Panie Senatorze, wprowadzić do budżetu 
nowy wydatek rzędu 23,5 miliarda, czyli na świadcze-
nie 500+, my jesteśmy dzisiaj w stanie dać bezpłatne 
leki seniorom…

(Senator Jerzy Fedorowicz: To już na pewno nie 
zdążymy…)

…i mimo to jesteśmy w stanie naprawiać także 
wasze błędy – bo to za waszych czasów, za waszych 
rządów ten problem z deputatami należnymi ludziom 

(Senator Zdzisław Pupa: Są.)
Słyszę nawet z sali, że są pieniądze.
(Senator Czesław Ryszka: Bezpieczeństwo, Panie 

Marszałku.)
A na młodych lekarzy nie ma pieniędzy?
(Senator Zdzisław Pupa: Będą.)
Będą pieniądze. To się cieszę, że też będą pienią-

dze. Otóż skoro jest lepiej, to trzeba lepiej dzielić. Nie 
można realizować takiej zasady, że skoro jest jakaś 
hipotetyczna nadwyżka, to ją rozdajemy. Rząd, Panie 
Ministrze, taką właśnie zasadę stosuje i to widać na 
podstawie tej ustawy. Przecież najpierw powinna 
być zmiana w budżecie. Ta ustawa powinna zostać 
uchwalona wtedy, kiedy będzie zmiana w budżecie. 
Bo przepisy prawa są takie, że musi być zagwaranto-
wane finansowanie w budżecie, żeby uchwalić ustawę.

(Senator Czesław Ryszka: To sprawa techniczna.)
To nie jest tylko sprawa techniczna. Albo pra-

wo w Polsce obowiązuje, albo nie, albo można robić 
wszystko.

(Senator Czesław Ryszka: Do końca roku trzeba 
pieniądze wykorzystać.)

(Głos z sali: Ciii.)
Tak więc to jest oczywiście kwestia prawna. Nie 

będę w to wchodził, ale to pokazuje tok myślenia: 
najpierw uchwalmy i trzeba będzie wydać, bo uchwa-
liliśmy, a potem próbujmy to umieścić w budżecie.

Ja ostrzegam i pytałem się… Są następne grupy, 
to jest precedens dla następnych grup, które także 
mają deputaty albo to, co nienazwane jest deputatami, 
ale co jest deputatem. Jeżeli chcemy tym ludziom 
wyrównać… A deputaty w ogóle powinny zostać zli-
kwidowane. Powinny to robić zakłady, gdzie pracują 
pracownicy. Te 2 miliardy 350 milionów dla 235 ty-
sięcy osób powinny wyłożyć kopalnie, gdzie ci ludzie 
pracowali. Tym bardziej że kopalnie osiągają zyski. 
Kopalnie osiągają w tej chwili zysk…

(Senator Czesław Ryszka: …Przejeść.)
…i jest to możliwe. 
No to „przejeść”, rozumiem. Pan senator mówi 

„przejeść”. To przejeść pieniądze budżetowe można…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…a pieniędzy zakładu, który produkuje i działa 

na zysk, przejeść nie można. No, ja tego typu filozofii 
nie akceptuję.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo dziękuję.)
I mówię: następne grupy też się ustawią i zażąda-

ją pieniędzy z budżetu państwa. I będą miały rację. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan senator Mróz.
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(senator K. Mróz) powiedzieć – bo o 19.00 mamy gości, ważnych gości 
na trybunie dla gości.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No, tak mnie pan natchnął, że mimo próśb pana 

marszałka muszę dwa słowa powiedzieć.
Panie Senatorze…
(Senator Czesław Ryszka: To już były dwa słowa.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, to były dwa 

słowa.)
Pragnę powiedzieć,…
(Senator Zdzisław Pupa: Jest niesłowny.)
Nie będę powtarzał całego wystąpienia…
(Senator Bogdan Borusewicz: 5 minut.)
Chcę powiedzieć, że ja będę się cieszył, zapewne 

wspólnie z panem, jeżeli na koniec roku będziemy 
mieli 5-miliardową nadwyżkę.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale nikt o tym nie mó-
wił.)

To jest po pierwsze. Po drugie, chcę powiedzieć, 
że ja również ucieszę się, jeśli państwo naprawicie 
różnego rodzaju nieprawidłowości, nierówności i inne 
rzeczy, których nie będę nazywał po imieniu, a które 
stały się przez 27 lat. Tylko dziwię się, że rozpoczyna 
się od górnictwa i daje się ponad 2 miliardy zł gór-
nictwu. To budzi moje zdziwienie. I może pan się 
z tym nie zgadzać. A jak już pan wchodzi w ten wątek 
polityczny, to powiem tak: pan premier Morawiecki 
– z tego co wiem, ale może się mylę – był jednym 
z czołowych doradców pana premiera Tuska i tak 
mu doradzał…

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest. Czemu tego 
nie powiesz?)

…żeby doprowadzić kraj do ruiny…(wesołość na 
sali)…

(Senator Piotr Florek: A teraz odbudowuje.)
…i żeby teraz odbudowywać. (Wesołość na sali)
Widzisz pan, jaki on jest przebiegły? (Oklaski)
Tak mnie pan natchnął, żeby to panu wytłuma-

czyć.
Panie Senatorze, teraz mówi pan piękną rzecz: 

dajemy ponad 2 miliardy zł, żeby odciążyć sądy. No 
piękna idea! Tylko z budżetu wyjmujecie państwo 
każdemu – będzie to 2 miliardy 350 milionów zł – 
żeby odciążyć sądy.

(Senator Bogdan Borusewicz: Miliardów, miliar-
dów.)

Ja cytuję pana senatora Mroza, który powiedział, 
że jednym z elementów jest odciążenie sądów, bo jak 
235 tysięcy ludzi trafi do sądów…

Ja chcę powiedzieć, że w jednym kraju było tak, 
że prezydent również odciążał sądy…

powstał, a do tego górnictwo zostawiliście w stanie 
tragicznym, bo wszystkie spółki na granicy upadło-
ści. A nam przez 2 lata – m.in. dzięki obecnemu tutaj 
na sali panu ministrowi – udaje się to powolutku, 
powolutku, różnymi działaniami wyprostowywać. 
No, takie są fakty.

(Senator Jan Rulewski: Tyle, że węgla nie ma.)
I cokolwiek by pan powiedział, nie jest pan w sta-

nie tego zakrzyczeć.
Ostatnia rzecz, żeby już tutaj… Bo chodzi o to, 

o co pan marszałek prosi, dlatego że czeka tutaj jesz-
cze pan minister zdrowia…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Będzie riposta.)
Szanowni Państwo, my dzisiaj realizujemy tą 

ustawą to, aby dwieście trzydzieści parę tysięcy lu-
dzi nie poszło do sądów i nie procesowało się z pań-
stwem polskim o te należne im deputaty, które nie 
są wypłacane. Bo, jak podkreślał pan minister, tu 
chodzi o prawa nabyte. To wszystko tym ludziom się 
należało. W innych dyskusjach, gdy także senatoro-
wie mówią, że musimy chronić sądy, nie możemy, że 
tak się wyrażę, zasypywać sądów drobnymi sprawa-
mi… A tu jest to, co dzisiaj mówił na posiedzeniu 
komisji finansów i budżetu pan senator Grzegorz 
Bierecki: to jest ustawa, która w sposób pozasądo-
wy rozwiązuje problem dwustu trzydziestu paru 
tysięcy ludzi. Tu odciążamy tych emerytów i renci-
stów, bo nie będą oni musieli iść do sądu, nie będą 
musieli płacić tych kosztów sądowych, procesować 
się, nie będą zasypywać – i to pewnie przez wiele 
lat – Sądu Okręgowego w Katowicach wnioskami… 
Zrealizujemy dla tych przecież już starszych ludzi 
to świadczenie.

Jeszcze tylko jedno zdanie do pana marszałka 
Borusewicza. Tak, jeżeli ktoś uważa, że ten ekwi-
walent jest za niski, że te 10 tysięcy to za mało, 
może iść na drogę sądową. I jeżeli ktoś… To jest 
taka standardowa, w pewnym sensie ustawowa 
ugoda. Bo to jest tak jak wtedy, gdy się idzie do 
sądu, i tam sąd tak samo mówi: nie przeprowa-
dzamy całego procesu, jeśli strony się dogadają. 
Ta ustawa to taka właśnie jakby ustawowa ugoda, 
którą państwo polskie zawiera z tymi emerytami 
i rencistami. Ale jeżeli ktoś nie chce przystać na 
tę ugodę, to oczywiście ma otwartą drogą sądową, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tylko tyle, 
Panie Marszałku, nie… Kończę swoją wypowiedź, 
aby nie przedłużać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Mamy 11 minut na debatę, która nam się rozkrę-

ciła, i na cały punkt trzeci – tylko to chcę tu państwu 
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ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) dziesiątych. A bardzo dużo utracili. Utracili deputat 
mleczny, mięsny, za światło…

(Senator Jadwiga Rotnicka: …za ziemniaki.)
…za ziemniaki itd., itd.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Za ziemniaki też.)
Będę ogromnie wdzięczna, jeżeli pan wystąpi 

również w obronie tej najbardziej poszkodowanej gru-
py, pochodzącej właśnie z tego szczególnego regionu. 
Będę ogromnie wdzięczna. I tyle na temat górnictwa. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

złożył pan senator Rulewski, jak również panowie se-
natorowie Misiołek i Piechota złożyli wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, więc 3 senatorów złożyło 
takie wnioski.

Zamknąłem już dyskusję. Czy przedstawiciel 
rządu chce ustosunkować się do przedstawionych 
wniosków?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Nie.)

Nie. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 607, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 607 A i 607 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Podobno to bardzo krótkie sprawozdanie. Krótkie 
i zwięzłe.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Tak, dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w spra-

wie opinii do ustawy o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem 

(Senator Alicja Zając: Zamykał sędziów.)
…zamykał sędziów, jeszcze przed wyrokiem kaso-

wał wyrok itd. W związku z tym ja bym jednak z tym 
odciążaniem sądów był bardzo ostrożny.

I na koniec: Panie Senatorze, jeszcze raz chcę za-
znaczyć, że dzielenie społeczeństwa to nie jest do-
bre rozwiązanie, a dzielenie społeczeństwa poprzez 
wyciąganie pieniędzy z budżetu to już jest w ogóle 
fatalne rozwiązanie, zaś rozdawanie pieniędzy wte-
dy, kiedy trzeba oszczędzać i inwestować, to jest do-
prowadzanie kraju do ruiny. Ja nie wiem, gdzie tak 
robią, ale – to jest teoria – jeżeli tak się robi, to się 
doprowadza kraj do ruiny.

I jeszcze raz chcę przypomnieć… Pan minister 
często powoływał się na zasady biblijne, a ja chcę 
jeszcze raz powiedzieć panu taką rzecz: w czasach 
koniunktury – o tym pisano już wiele, wiele lat temu – 
dobry gospodarz kumuluje to, co wytworzy, żeby mu 
wystarczyło na trudny okres, na następne 7 lat. A pan 
chce nas przekonać do tego, że lekką ręką podzielić 
społeczeństwo i wydać prawie 2,5 miliarda zł to jest 
rzecz fantastyczna i że doprowadziły do tego rządy 
Platformy Obywatelskiej. To ja zachęcam do poczy-
tania prawdziwego raportu o przemyśle węglowym 
w Europie i wahnięciach. I również chcę powiedzieć, 
co już powiedziałem, że spory udział w tej ruinie 
według mnie ma były doradca pana premiera Tuska. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: 8 lat próbowaliście na-
prawiać i nic wam z tego nie wyszło.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.
(Senator Czesław Ryszka: Powiedz coś 

o Kołobrzegu.)

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
O Kołobrzegu też powiem, Panie Senatorze…
(Senator Czesław Ryszka: Ja na to liczę.)
Wywołał pan mnie do odpowiedzi. Panie 

Ministrze, dwa zdania. Zdąży pan.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ponieważ dzisiaj podczas posiedzenia Komisji 

Ustawodawczej usłyszeliśmy, że pochodzę z regio-
nu szczególnie upośledzonego i specjalnej troski 
– to dosłownie padło… To są Ziemie Odzyskane. 
Pochodzę z Koszalińskiego. Dlatego zwracam się do 
pana ministra z tej mównicy: Panie Ministrze, bardzo 
proszę o pozytywne załatwienie wszystkich dóbr, 
które utracili pracownicy PGR w latach dziewięć-
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Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

(senator sprawozdawca A. Stanisławek) (Głos z sali: Nie ma.)
Dziękuję bardzo.
Nie ma wniosków legislacyjnych.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 2 minuty przerwy, do 19:00.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 58  

do godziny 19 minut 01)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Pana prof. Żaryna nie ma. Tak?)
Nie mam dzwoneczka, który pan marszałek 

Seweryński tutaj nam zostawił, ale bardzo proszę o ciszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka.

Witam obecną na posiedzeniu panią Jolantę 
Baziak-Jankowską, siostrzenicę arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka, oraz pozostałych przybyłych 
gości. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wniesio-
ny przez grupę senatorów.

Projekt zawarty jest w druku nr 578, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 578 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Zbigniewa Cichonia, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Witam szanownych gości na czele z panią Jolantą 

Baziak, najbliższą krewną śp. arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka.

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie do-
tyczące uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka. Otóż Komisja Ustawodawcza 
na posiedzeniu 20 września 2017 r. postanowiła po 
wprowadzeniu drobnych poprawek wnieść o przyję-
cie jednolitego tekstu według załączonego projektu 
uchwały.

Chcę tylko dodać, że w trakcie czytania tego 
tekstu stwierdziłem jeszcze jeden mały błąd grama-
tyczny. Chodzi o złą odmianę przez przypadki. Na 
stronicy drugiej, w wierszu bodajże dziewiątym, jest 
sformułowanie: „w obydwu archidiecezjach”… Tu ma 
być nie „podlegającym”, tylko „podlegających jego 

ustawy jest: stworzenie ram prawnych umożliwia-
jących przeprowadzenie programów pilotażowych, 
których celem jest sprawdzenie planowanych nowych 
systemowych rozwiązań w zakresie organizacji, re-
alizacji lub sposobu finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej; uproszczenie i doprecyzowanie pro-
cedury tworzenia programów polityki zdrowotnej, 
a także zapewnienie standaryzacji podejmowanych 
działań; umożliwienie ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia dostępu do danych osobowych za-
wartych w elektronicznym systemie monitorowania 
programów zdrowotnych i zmiany w trybie wyboru 
realizatora programu polityki zdrowotnej opracowa-
nego przez ministra zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Artura Warzochę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chyba uda mi się pobić rekord pana senatora 

Stanisławka. Powiem tyle, że Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej po po-
siedzeniu w dniu 29 września rekomenduje przyję-
cie przedmiotowej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nikt się nie 

zapisał.)
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu, mamy jedynie złożone do protokołu przemó-
wienie pana senatora Łuczaka*.

Czy pan minister chciałby zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

(senator sprawozdawca Z. Cichoń) prześladowań Kościoła i martyrologii polskiego 
duchowieństwa dokonującej się z ręki okupanta 
i podczas «rzezi wołyńskiej». Arcybiskup zor-
ganizował pomoc zarówno dla dziesiątków ty-
sięcy wywiezionych zbrodniczo w głąb Związku 
Sowieckiego Polaków, jak i dla biednej, głodującej 
ludności miejscowej.

Biskup Baziak objął rządy arcybiskupa 22 listo-
pada 1944 r. W kwietniu 1946 r. został zmuszony do 
opuszczenia Lwowa i od sierpnia 1946 r. rezydował 
w Lubaczowie. Po śmierci kardynała Adama Stefana 
Sapiehy pełnił urząd administratora apostolskiego 
archidiecezji krakowskiej. W wyniku rozpętanego 
tzw. procesu Kurii Krakowskiej więziony w aresz-
cie domowym. W 1952 r. aresztowany i oskarżony 
o szpiegostwo, nie uległ szantażom bezpieki, w wy-
niku czego został zmuszony do opuszczenia Krakowa 
i objęty zakazem przebywania w obydwu archidiece-
zjach podlegającym jego jurysdykcji”.

To tu ta poprawka – zamiast wyrazu „podlegają-
cym” powinien być wyraz „podlegających”. To jest 
to, o czym mówiłem na początku.

I dalej. „Do Krakowa powrócił po «odwilży» 
w 1956 r. W 1962 r. papież ustanowił go arcybisku-
pem metropolitą krakowskim i administratorem 
apostolskim archidiecezji lwowskiej. Arcybiskup 
Baziak zmarł 15 czerwca 1962 r. tuż przed ogłosze-
niem tej nominacji podczas posiedzenia konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się 
do nauczycieli i wychowawców z apelem o popu-
laryzację wśród młodzieży postaci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka – niezłomnego duszpasterza, 
pełnego poświęcenia duszpasterza Polaków wypę-
dzonych z Kresów, z którymi był do końca, a póź-
niej nieugiętego pasterza metropolii krakowskiej. 
Z powodu swej niezłomnej, heroicznej postawy zo-
stał skazany przez władze komunistyczne na zapo-
mnienie i wymazanie jego życia z kart historii, jako 
życia człowieka, w którym nawet prześladowania 
i więzienie nie mogły złamać ducha i miłości do 
Rodaków i Ojczyzny. To Arcybiskup Baziak w naj-
cięższych czasach był podporą wiary i patriotyzmu, 
to on uratował wiele powołań kapłańskich, ratując 
seminarium duchowne, które zostało przeniesio-
ne do Kalwarii Zebrzydowskiej, co zaowocowało 
w następnym pokoleniu wychowywanych i konse-
krowanych przez niego księży, wśród których znaj-
dował się jego następca kard. Marian Jaworski. To 
abp Eugeniusz Baziak wskazał prof. Karola Wojtyłę, 
przyszłego Wielkiego Papieża Jana Pawła II, na 
urząd biskupa pomocniczego i uczynił go swym 
następcą w Krakowie.

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

jurysdykcji”. W związku z tym prosiłbym, żeby tę 
gramatyczną pomyłkę poprawić.

Czy mogę odczytać projekt tej uchwały, Panie 
Marszałku?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, bardzo proszę.)
Tak więc z przyjemnością odczytuję projekt tej 

uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – tu bę-
dzie dopisane, że z dnia 18 października – w 55. 
rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 
Oczywiście chodzi o 18 października 2017 r.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd 
pamięci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka – me-
tropolity lwowskiego, który w sposób heroiczny 
pełnił misję duszpasterza w diecezji lwowskiej, 
dzieląc wojenny i powojenny los Polaków zmu-
szonych do opuszczenia swego domu na Kresach. 
Arcybiskup Baziak mimo prześladowań i cało-
nocnych przesłuchań przez okupantów sowiec-
kich, które miały go zmusić do natychmiastowego 
opuszczenia Lwowa i Kresów, pozostał nieugięty, 
do końca pełniąc posługę dla pozostałych na miej-
scu Rodaków.

Abp Eugeniusz Baziak przyszedł na świat 
8 marca 1890 r. w Tarnopolu. 7 października 1908 r. 
wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie 
i jednocześnie rozpoczął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego. 14 lipca 
1912 r. w Przemyślanach przyjął święcenia kapłań-
skie. Pod koniec I wojny światowej objął funkcję ad-
ministratora parafii tarnopolskiej. W 1931 r. został 
proboszczem kolegiaty w Stanisławowie, dzieka-
nem dekanatu stanisławowskiego, a także kanoni-
kiem kapituły metropolitalnej. Podczas dwuletniej 
posługi w Stanisławowie ożywił Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, otoczył opieką ubogich i cho-
rych, którym niosły pomoc liczne stowarzysze-
nia – Kresowy Biskupi Komitet Ratunkowy, 
Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, „Chleb 
Głodnym Dzieciom” i „Chrześcijańska Kuchnia 
Ludowa”. Ojciec Święty Pius XI przychylając się 
do prośby parafian, za zasługi w pracy kapłańskiej 
mianował ks. Baziaka pronotariuszem apostolskim. 
W 1933 r. Papież Pius XI nominował ks. Baziaka na 
biskupa sufragana, objął on także funkcję rektora 
seminarium duchownego.

W czasie II wojny światowej dzielił dramatycz-
ny los z wiernymi we Lwowie. Pomimo wielokrot-
nych, nocnych przesłuchań ze strony okupantów 
sowieckich zabiegał o funkcjonowanie zlikwido-
wanego w 1939 r. przez Sowietów seminarium, 
udzielał święceń kapłańskich i wizytował parafie. 
Prowadził także działalność dobroczynną i infor-
mował Stolicę Apostolską o sytuacji w diecezji, 
szczególnie poprzez prowadzenie dokumentacji 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

(senator sprawozdawca Z. Cichoń) Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zaproszeni 
Goście!

Ja chciałbym tylko jeszcze króciutko dodać, 
że ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak pięknie 
się wpisuje w ten orszak wspaniałych postaci 
metropolitów krakowskich okresu powojennego. 
Był przecież następcą niezłomnego, jak mawiano, 
księcia kardynała Adama Sapiehy. Po nim, przy-
pominam, byli ksiądz kardynał Wojtyła, następ-
nie ksiądz kardynał Franciszek Macharski, ksiądz 
kardynał Dziwisz, osobisty sekretarz papieża Jana 
Pawła II. W tym poczcie tych fantastycznych 
ludzi, wielkich, można by powiedzieć, książąt 
Kościoła, którzy w bardzo trudnych czasach opre-
syjnego komunistycznego systemu potrafili pro-
wadzić Kościół z podniesioną głową. Nie ulegając 
szantażom systemu totalitarnego, narażając się na 
rozliczne szykany, łącznie z pozbawieniem wolno-
ści, jak to było w przypadku właśnie arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka, i wręcz poddając się nawet 
torturom, ale nikogo nie wydając i utrzymując 
cały czas niezłomną postawę książąt Kościoła, 
dawali zarazem świadectwo całemu narodowi, 
jak można się zachować w tych trudnych czasach, 
i byli wspaniałymi przewodnikami dla pozostałej 
części narodu.

Chciałbym przypomnieć, że ksiądz arcybiskup 
Eugeniusz Baziak był nie tylko świetnym arcybi-
skupem, ale również i człowiekiem o ogromnie 
dobrym sercu i ogromnym wyczuciu w stosunku do 
ludzi, z którymi przychodziło mu współpracować. 
On był tym człowiekiem, który dostrzegł w mło-
dym Karolu Wojtyle osobę godną tego, żeby zostać 
biskupem Krakowa. To on wystąpił z wnioskiem 
o mianowanie młodego Karola Wojtyły biskupem 
pomocniczym. Jest wręcz anegdotyczne, ale praw-
dziwe zdarzenie, jakie zaistniało w momencie, kie-
dy otrzymał list od papieża o tym, że papież akcep-
tuje i ustanawia właśnie Karola Wojtyłę biskupem 
pomocniczym w Krakowie. Arcybiskup Baziak wy-
szedł zaanonsować tę radosną wiadomość wszyst-
kim pracownikom kurii biskupiej, zebrał ich w tym 
pięknym salonie i powiedział: otrzymałem pismo 
z Watykanu, że Ojciec Święty wyraża zgodę i po-
wołuje na biskupa pomocniczego Karola Wojtyłę. 
I stwierdził na koniec tej informacji: habemus pa-
pam. Jakże się okazało to profetyczne w świetle 
tego, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat potem, gdy 
właśnie ów biskup, kardynał Wojtyła rzeczywiście 
został papieżem.

Tak że to króciutko tylko tyle, żeby dodać pew-
ne informacje, może nieco anegdotyczne, do tej 
naszej uchwały, którą – mam nadzieję – za chwi-
leczkę podejmiemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Ten aplauz wyraża jednoznaczne uznanie dla tre-
ści uchwały i mam nadzieję, że tak też zostanie ona 
przegłosowana. 

Ale, Panie Marszałku, chciałbym ewentualnie 
przeczytać list – nie wiem, w którym momencie – 
jaki skierował do marszałka Senatu ksiądz kardynał 
Marian Jaworski, który był osobistym sekretarzem 
przez 2 lata…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Może teraz. Bardzo 
proszę.)

Dobrze, to przeczytam.
„Wielce Szanowny Panie Marszałku!
Wyrażam głęboką wdzięczność za podjęcie 

inicjatywy i uchwały dotyczącej księdza ar-
cybiskupa metropolity lwowskiego i nominata 
krakowskiego Eugeniusza Baziaka przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję również za 
urządzenie sali z planszami fotograficznymi 
obrazującymi życie i działalność księdza arcy-
biskupa, jak również zorganizowanie spotkania 
w dniu dzisiejszym i pokaz filmu w reżyserii 
pani Bogusławy Cichoń «Wygnaniec». Wszystko 
to stanowi wielkie przedsięwzięcie, które ukaże 
zmarłego arcypasterza do końca wiernego dzie-
dzictwu Kościoła i ojczyzny. Niewątpliwie bę-
dzie stanowiło ono ważne przypomnienie posta-
ci, która w minionych okresach była zapomniana. 
Przyniesie też ono ubogacenie poznania naszych 
Kresów Wschodnich i będzie budować prawdzi-
wą tożsamość narodową.

Życzę pięknych obrad i bogatych owoców tego 
przedsięwzięcia. Bardzo chciałem wziąć udział w tym 
spotkaniu dzisiaj w Senacie, ale niestety stan zdrowia 
mi nie pozwala. Będę się łączył cały czas duchowo 
z ich uczestnikami.

Z wyrazami głębokiego szacunku – kardynał 
Marian Jaworski”. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Zbigniewa 
Cichonia.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że… 
Pan senator Cichoń do dyskusji… Tak?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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Głosowanie. Komunikaty

Bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycona i nawet 
do pewnego stopnia niegodna przyjęcia w swoje ręce 
tej uchwały. Niemniej jednak najserdeczniej, Panie 
Marszałku, Państwo Senatorowie, Wysoka Izbo, 
dziękuję w imieniu rodziny, w imieniu arcybiskupa. 
Myślę, że on gdzieś tam jednak czuwa nad naszymi 
obradami. I myślę, że gdzieś na górze to będzie za-
notowane. Nie obiecuję w jego imieniu, ale myślę, że 
tak to będzie. Dziękuję państwu uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To my pani i wszystkim zebranym gościom bardzo 

serdecznie dziękujemy za przybycie dzisiaj do Senatu.
Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do sali 

nr 217 w gmachu Senatu, gdzie odbędzie się pokaz 
filmu o arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku.

Jednocześnie informuję, że przy sali nr 217 jest 
możliwość obejrzenia okolicznościowej wystawy.

Krótkie komunikaty ze strony pana senatora se-
kretarza.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od sprzedaży…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii!)
(Głosy z sali: Jeszcze raz!)
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze raz, można 

prosić?)
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej odbędzie 
się jutro o godzinie 8.30 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie 
kontynuacji pierwszego czytania projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła odbędzie się jutro o go-
dzinie 8.00 w sali nr 217.

I wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym 
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla odbędzie 
się jutro o godzinie 8.15 w sali nr 179.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym jako senator z Krakowa, również 

w imieniu innego senatora z Krakowa, pana Bogdana 
Klicha, i oczywiście wszystkich senatorów, podzięko-
wać bardzo Komisji Ustawodawczej i panu senatoro-
wi Cichoniowi za przygotowanie tej pięknej uchwały 
o człowieku, który dla krakowian jest kimś niezwykle 
ważnym, o wielkim i pięknym biskupie i jego historii. 
Wyrażam jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowa-
nie i dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
(Głos z sali: Teraz możemy…)
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 65 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka.

Proszę panią Jolantę Baziak-Jankowską o podej-
ście do stołu prezydialnego, chciałbym wręczyć pani 
podjętą uchwałę.

(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę.) (Oklaski)
(Głos z sali: Panie Marszałku, do zdjęcia.)
(Głos z sali: Pod orłem.)

Pani Jolanta Baziak-Jankowska:
Drodzy Państwo, pozwólcie, że ja…
(Głosy z sali: Do mikrofonu.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Może do mikro-

fonu.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz pierwszy wypowiadam się w tym miejscu, 

więc proszę wybaczyć emocje.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 22)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Maria 
Koc, Bogdan Borusewicz, Michał Seweryński i Adam 

Bielan oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, na prośbę klubu PO przedłu-

żam przerwę do godziny 9.30. O 9.30 wznowimy 
obrady.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 01  
do godziny 9 minut 30)

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

stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, przypominam, że zgodnie z wczo-

rajszą zapowiedzią dzisiejsze obrady rozpoczniemy 
od rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad 
dotyczącego sprawozdania o stanie ochrony języka 
polskiego, a potem rozpatrzymy punkty ósmy i dzie-
wiąty, czyli ustawy dotyczące ratyfikacji.

Przypominam także, że dziś o godzinie 12.00 zo-
stanie zarządzona półgodzinna przerwa w obradach 
na otwarcie wystawy „Ormianie w Polsce”, po któ-
rej przystąpimy do rozpatrzenia projektu uchwały 
rocznicowej i do głosowania w tej sprawie, jeśli nie 
zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedena-
stego porządku obrad: sprawozdanie o stanie ochrony 
języka polskiego za lata 2014–2015.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 510. 
Marszałek Senatu otrzymane sprawozdanie skierował 
do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja na 
posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. zapoznała się 
ze sprawozdaniem i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu przewod-
niczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk, pana prof. Andrzeja 
Markowskiego.

Witam serdecznie, Panie Profesorze. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Witam także pana Jana Dziedziczaka, sekretarza 

stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc 

i proszę o ciszę. Bardzo proszę. Są już nasi goście i już 
zaczęliśmy obrady.

(Głos z sali: Żyję!)
Proszę przewodniczącego Rady Języka Polskiego, 

pana prof. Andrzeja Markowskiego, o zabranie głosu 
i przedstawienie sprawozdania.

Panie Profesorze, zapraszam pana na mównicę.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Rada Języka Polskiego na mocy ustawy o ję-

zyku polskim, a konkretnie art. 12 ust. 2, jest zo-
bowiązana do przedstawiania Sejmowi i Senatowi 
Rzeczypospolitej sprawozdania o stanie ochrony ję-
zyka polskiego. Sprawozdanie takie przedstawiałem 
wielokrotnie na posiedzeniach komisji, w tym wypad-
ku Senatu, i już chyba czwarty raz jestem zaproszo-
ny, czym jestem bardzo zaszczycony, na posiedzenie 
plenarne Senatu.

Poprzednie raporty rady koncentrowały się na róż-
nych aspektach używania języka polskiego w Polsce, 
na analizie np. języka podręczników szkolnych, na 
tym, jak traktowany jest język polski przez różne 
instytucje państwowe, na stanie kultury języka pol-
skiego w szkole, na tym, jak są formułowane ulotki 
informujące o sprzedawanych produktach, np. lekach, 
na stosowaniu polszczyzny w środowisku bizneso-
wym, na tym, jak naucza się języka polskiego jako 
obcego.

Przypomnę tylko może w skrócie, że te analizy 
wykazały pewną prawidłowość, a mianowicie im 
wyżej usytuowana instytucja, im ważniejsza orga-
nizacja, tym mniej troski o polszczyznę przejawia 
w toku swej działalności. Intensywną działalność 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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(przewodniczący A. Markowski) Panu profesorowi jest bardzo trudno do nas przema-
wiać, kiedy jest taki szum na sali.)

Jestem trochę przyzwyczajony. Na początku wy-
kładu studenci też szumią, ale po 10 minutach się 
uspokajają. Liczyłem na to, że po 10 minutach za-
interesowanie będzie na tyle duże, że szum ustanie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Jeszcze nie minęło 
10 minut, ale my już się uspokajamy i jesteśmy cicho.)

Wykładam 47 lat, więc jestem przyzwyczajony 
do różnych sytuacji.

Prawo konsularne w art. 18 stwierdza, że konsul 
w ramach pełnienia funkcji konsularnych działa na 
rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultu-
ry oraz języka polskiego. W priorytetach polskiej 
polityki zagranicznej na lata 2012–2016 jest promo-
cja języka polskiego za granicą. Jest jeszcze kilka 
innych aktów, które mówią o tym, że promowanie 
polszczyzny za granicą jest jednym z ważnych ce-
lów naszej polityki zagranicznej. Jak wiadomo, Senat 
Rzeczypospolitej zajmuje się Polonią i Polakami na 
wychodźstwie, a ich język też jest tutaj istotny.

Podstawę analizy stanowiło 119 stron interneto-
wych placówek dyplomatycznych, 85 ambasad i 34 
konsulatów, w 88 państwach oraz 23 strony interne-
towe instytutów polskich w 21 państwach. Ludzie, 
by dowiedzieć się czegoś, sięgają obecnie przede 
wszystkim do informacji zawartych w internecie. 
To uzasadniania wybór środka komunikacji, który 
poddaliśmy analizie.

Łącznie przeanalizowano 142 strony internetowe 
w różnych wersjach językowych – w języku polskim, 
języku urzędowym danego kraju oraz języku o statu-
sie globalnym, czyli angielskim, rosyjskim, francu-
skim. Przyjęto perspektywę przeciętnego człowieka, 
który chciałby się np. dowiedzieć, gdzie można się 
uczyć języka polskiego. Osoba taka nie przeszukuje 
zwykle całej strony ze wszystkimi zakładkami, lecz 
chce mieć prosty dostęp do poszukiwanych infor-
macji. W związku z tym analizie podlegało miej-
sce określonych treści poświęconych polszczyźnie 
w strukturze każdej strony internetowej oraz zawar-
tość merytoryczna. Analiza kompozycyjna dotyczyła 
stron ambasad i konsulatów. Była ona możliwa, po-
nieważ strony placówek dyplomatycznych w domenie 
msz.gov.pl mają jednorodny kształt. Takiego wzorca 
brak na stronach instytutów polskich, co utrudniało 
zadanie.

Analiza kompozycyjna przeprowadzona w przy-
padku menu głównego uwzględniała obecność za-
kładki poświęconej polszczyźnie, lokalizację infor-
macji o polszczyźnie i poziom ekspozycji informacji 
o polszczyźnie. Badano, czy informacje o polszczyź-
nie pojawiają się w menu głównym, jak w menu głów-
nym umieszczone są treści poświęcone polszczyźnie 
i czy informacje o nauczaniu języka polskiego poja-
wiają się w menu głównym.

w tym zakresie prowadzą komórki podstawowe, 
można powiedzieć, które zwykle nie mają jednak 
siły przebicia i oddziaływania na ważniejsze grona 
decyzyjne. Wniosek jest więc taki, że jeżeli do-
tychczasowa duża i wymagająca wiele wysiłku 
praca nad ochroną polszczyzny nie ma pójść na 
marne, lecz przeciwnie, zaowocować widoczną po-
prawą stanu polszczyzny publicznej, to problem 
musi stać się przedmiotem zainteresowania naj-
wyższych instytucji państwowych, być przez nie 
dostrzegany i doceniany. W innym wypadku ciągle 
będziemy spotykali się z takimi rzeczami, jak… 
Wczoraj odpowiadałem na list jednego z departa-
mentów Ministerstwa Sprawiedliwości, które wy-
pisało słusznie i dobrze certyfikat zaświadczający, 
że nauczyciel został nauczycielem mianowanym, 
z odmianą nazwiska tego nauczyciela, a tymczasem 
nauczyciel oburzył się, że jego nazwisko zostało 
odmienione. To było takie typowe nazwisko za-
kończone na „ń”, a on uważał… Niech będzie to, 
powiedzmy, nazwisko, ja wiem…

(Senator Jan Dobrzyński: Leń.)
Proszę?
(Senator Jacek Włosowicz: Leń.)
Powiedzmy, że Smoleń, jest takie znane nazwi-

sko. Więc on, powiedzmy, że Grzegorz Smoleń, obu-
rzył się, że na dyplomie było napisane: Grzegorzowi 
Smoleniowi. On uważał, że należy napisać: 
Grzegorzowi Smoleń. No, tutaj trzeba by przypo-
mnieć stanowisko znanego przedwojennego, a tro-
chę i powojennego matematyka Hugona Steinhausa, 
który na takie pytania odpowiadał zawsze: „Proszę 
pana, pan jest właścicielem swojego nazwiska tylko 
w mianowniku. W pozostałych przypadkach rządzi 
nim gramatyka”.

(Wesołość na sali)
Tak więc żądanie nieodmienności, zwłaszcza 

w przypadku popularnych nazwisk, zawsze jest chyba 
czymś, co jest poniżej normy języka polskiego. To 
taki wstęp.

W sprawozdaniu, o którym będę dzisiaj mówił, za-
jęliśmy się czymś innym, a mianowicie istotnym pro-
blemem promowania języka polskiego na stronach in-
ternetowych ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej, 
a także instytutów polskich. Jak wiadomo, jest to 
jedno z zadań polskiej zewnętrznej polityki języko-
wej. Ta funkcja służb zagranicznych jest wzmian-
kowana w licznych aktach prawnych, np. w prawie 
konsularnym, które w art. 18 stwierdza, że konsul 
w ramach pełnienia funkcji konsularnych działa na 
rzecz promocji polskiej gospodarki…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Profesorze. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. 
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(przewodniczący A. Markowski) ficznym. Na marginesie mogę tutaj dodać, że już kilka 
lat temu Rada Języka Polskiego wydała kilkunasto-
stronicową broszurę we wszystkich językach unij-
nych, broszurę dotyczącą właśnie podstawowych in-
formacji o języku polskim. Ta broszura była rozsyłana 
do wszystkich ambasad krajów unijnych. Była też roz-
dawana w Brukseli czy w Luksemburgu, kiedy przed-
stawiciele Rady Języka Polskiego tam się pojawiali. 
Ciekawostka jest taka, że wydrukowaliśmy nawet 
200 egzemplarzy tej broszury w języku maltańskim. 
To jest bardzo dużo jak na liczbę Maltańczyków po-
sługujących się językiem maltańskim. To była zresztą 
jedyna trudność, bo nie znaleźliśmy bezpośredniego 
tłumacza z polskiego na maltański. Przełożył to z ję-
zyka angielskiego przewodniczący sekcji tłumaczy 
maltańskich w Parlamencie Europejskim. Ta broszu-
ra jest zresztą w dalszym ciągu rozdawana. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów jest zainteresowany bro-
szurą o polszczyźnie w jakimkolwiek języku Unii 
Europejskiej, to jest ona do dostania w Radzie Języka 
Polskiego. Informacje na temat innych materiałów 
dotyczących polszczyzny były na tych stronach spo-
radyczne. Czasami odsyłano do słowników.

Jeżeli chodzi o taką zbiorczą ocenę informacji, to 
można było tutaj znaleźć różne ich typy: po pierwsze, 
brak jakichkolwiek informacji dotyczących języka 
polskiego; po drugie, informacja szczątkowa, która 
dotyczyła tylko jakiejś jednej kwestii; po trzecie, 
informacja fragmentaryczna, niepełna; po czwarte, 
informacja dobra; i po piąte, informacja kompletna. 
Jak to wygląda w podsumowaniu? Otóż informację 
kompletną zawierało tylko 8% stron internetowych, 
informację dobrą – 12% stron, fragmentaryczną – 
37%, informację szczątkową – 24%. Brak informacji 
odnotowaliśmy na 19% stron ambasad i konsulatów 
w wersji polskiej. W wersji lokalnej wyglądało to 
dość podobnie, ale brak informacji występował aż 
na 28% stron. Dane procentowe pokazują, że pro-
mocja polszczyzny na stronach internetowych pol-
skich placówek dyplomatycznych niekiedy czasem 
w ogóle nie istnieje, a w większości wypadków jest 
szczątkowa lub fragmentaryczna. Tylko do około 
20% stron nie można mieć pretensji, bo informacje 
są dobre lub kompletne. Nie jest to budujące, jest 
to, można powiedzieć, deprymujące. Zdarzały się 
i mylące informacje. Jest np. taka zakładka, gdzie 
jest element graficzny, litery polskie „ą”, „ś”, „ę”, ale 
w niektórych ambasadach w tej zakładce były np. in-
formacje o ruchu bezwizowym, o zasadach realizacji 
projektów polonijnych czy o aktach urzędu stanu 
cywilnego. Ciekawostką jest to, że na niektórych 
stronach ambasad promowały się uczelnie, szkoły 
prywatne, co może jest i dobre, ale nie wiem, czy 
akurat w tym miejscu. Instytuty polskie w jeszcze 
mniejszym stopniu niż te placówki dyplomatyczne 
promowały język polski.

Analiza zawartości obejmowała kilka punktów, 
np. to, czy są informacje o ośrodkach w Polsce ofe-
rujących nauczanie języka polskiego jako obcego, czy 
są informacje o szkołach polonijnych w danym kraju, 
czy są informacje o certyfikacji języka polskiego, 
czy są podstawowe informacje o języku polskim itd.

Anegdotka à propos informacji o języku polskim. 
Na stronie jednej z placówek dyplomatycznych pierw-
sze zdanie dotyczące informacji o języku polskim 
brzmiało tak: język polski jest jednym z najtrudniej-
szych języków na świecie. Takie zdanie niewątpliwie 
zachęca osoby, które chciałby się uczyć polskiego, do 
nauki tego języka. Oczywiście to zdanie nie jest praw-
dziwe, bo każdy język jest na swój sposób trudny. 
Polski jest, że tak powiem, trudny w jednym obszarze, 
a w innych obszarach trudne są inne języki.

Jeżeli chodzi o informacje o ośrodkach oferujących 
w Polsce nauczanie polskiego jako języka obcego, to 
były to informacje o tym, czy są takie ośrodki, jakie 
ośrodki są w Polsce, w państwie przyjmującym, jakie 
są szkoły polonijne i jakie są szkolne punkty konsulta-
cyjne. Można dostrzec różnice ilościowe i jakościowe 
w listach tych szkół. Częstą praktyką było po prostu 
wklejanie listy 15 ośrodków akademickich ze strony 
nauka.gov.pl. Czerpanie informacji z rządowej strony 
jest niewątpliwie pożądane, należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że lista ta została opublikowana w 2010 r. 
i że wskazane byłoby sprawdzenie jej aktualności. 
Lista ta nie zawierała również danych kontaktowych, 
a jedynie nazwy samych szkół. Tak że było to dosyć 
przypadkowe.

Jeżeli chodzi o ośrodki w danym kraju oferują-
ce nauczanie języka polskiego jako obcego, co jest 
szczególnie ważnym elementem dla cudzoziemców 
chcących się uczyć polskiego, to informacje były bar-
dzo zróżnicowane pod tym względem. Były też strony 
zawierające informacje o kursach przygotowawczych 
i szkołach prywatnych. Zdarzały się strony o przej-
rzystej strukturze, w których wyraźnie oddzielono 
od siebie różne typy nauczania języka polskiego. Tak 
było na stronach ambasad w Dublinie, Berlinie czy 
Wiedniu. I jeszcze certyfikacja języka polskiego jako 
języka obcego. Mimo że treści na temat certyfikacji są 
szczególnie istotne, w praktyce pojawiały się stosun-
kowo rzadko. Tylko na 20% stron w języku polskim 
i 6% stron obcojęzycznych były takie informacje. 
Różne były też stopnie informacyjności.

Podstawowe informacje o języku polskim podaje 
niewiele stron. W wersjach polskojęzycznych te infor-
macje dotyczyły m.in. historii, liczby użytkowników, 
miejsca polszczyzny wśród innych języków i alfabetu 
polskiego. Wiadomości faktograficzne obejmowały 
pochodzenie języka polskiego jako obcego oraz liczbę 
użytkowników wraz z ich rozmieszczeniem geogra-
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(przewodniczący A. Markowski) ry. Wszelkie nieporozumienia zaczynają się od słów, 
bowiem już od dawna wiadomo, że to słowa kształtują 
rzeczywistość, przedstawiając ją w określony sposób.

Dlatego Prezydium Rady Języka Polskiego sta-
nowczo apeluje do polityków i dziennikarzy o za-
przestanie używania wyrazów brutalnych, deprecjo-
nujących osoby i instytucje, określeń nacechowanych 
dużym ładunkiem ekspresji oraz niemanipulowanie 
znaczeniami wyrazów. Jesteśmy przekonani, że 
wszelkie sądy i oceny, nie mówiąc już o relacjono-
waniu faktów, można wyrazić językiem etycznym 
i estetycznym, polszczyzną kulturalną i pozbawioną 
elementów brutalnych.

Pragniemy przypomnieć, że Rada Języka 
Polskiego jest zobowiązana do przedstawiania 
Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej sprawozdania 
o stanie ochrony języka polskiego. Najbliższe spra-
wozdanie zamierzamy poświęcić stanowi języka wy-
stąpień publicznych”.

Ja to oświadczenie składam na ręce pani marsza-
łek.

To tyle, ile miałem do powiedzenia na temat tego 
sprawozdania, które już zostało przygotowane, i na 
temat tego, co zamierzamy robić dalej. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Wśród tych, którzy brutalizują język polski, nie 

wymienił pan na szczęście senatorów.
(Wesołość na sali)
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Nie, nie. W tym oświadczeniu też sena-
torów nie ma.)

W tym oświadczeniu senatorów nie ma, tak, też 
to sprawdziłam.

Szanowni Państwo, tak że możemy się cieszyć 
z tego powodu. Szanowni Państwo…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Ale, przepraszam, mogą państwo się sta-
rać wpływać na innych.)

Dobrze. To jest dla nas zadanie.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Tak.)
Dziękuję bardzo panu profesorowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie przewodniczącemu Rady Języka Polskiego, 
panu prof. Andrzejowi Markowskiemu?

Jako pierwszy zapisał się pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Profesorze, Panie Przewodniczący, zapewne 

pan nie zauważył, że nie biłem braw. Nie biłem braw, 
bo jestem rozżalony, że rada niedostatecznie wspiera 

Ogólnie rzecz biorąc – ja to już troszeczkę skróci-
łem – wnioski są takie. Przeprowadzona analiza 142 
stron internetowych pozwala na wyciągnięcie wnio-
sków dotyczących zarówno sposobu przekazywania, to 
jest struktury stron, informacji o polszczyźnie, jak i ich 
ilości oraz jakości. Niestety, strony te promują polszczy-
znę w sposób daleki od ideału. W wielu przypadkach 
brak wszelkich wersji językowych strony, zwłaszcza 
wersji polskojęzycznych wielu instytutów polskich. 
Struktura strony jest często niejednolita i nieprzejrzy-
sta. Informację o polszczyźnie podawane są w dużym 
stopniu chaotycznie, w różnych lokalizacjach na po-
szczególnych stronach lub w poszczególnych wersjach 
językowych. Wiele danych jest nieaktualnych. Równie 
niedoskonale wypada zawartość merytoryczna informa-
cji o języku polskim. Większość stron zawiera informa-
cje szczątkowe lub fragmentaryczne, a nawet zupełnie je 
pomija. Sporadycznie pojawiają się informacje dobre lub 
kompletne. Brak wyraźnego, jednolitego zestawu infor-
macji niezbędnych do skutecznej promocji polszczyzny. 
To był taki nasz wyskok, że tak powiem, odbiegliśmy od 
analizy polszczyzny współczesnej w Polsce.

Co dalej? Najbliższe sprawozdanie zamierzamy 
poświęcić stanowi języka wystąpień publicznych. 
Upoważnia nas do tego… Ja zostałem zobligowa-
ny przez prezydium do odczytania oświadczenia 
Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. Oświadczenie to brzmi tak:

„Od kilku miesięcy obserwujemy postępującą 
brutalizację języka wystąpień publicznych i coraz 
częstszą manipulację językową w publicznej narra-
cji. Brutalizacja polega na używaniu słów z dolnego 
rejestru języka pospolitego, na pograniczu wulgar-
ności. Przykładów nie ma powodu przytaczać, gdyż 
sprzyjałoby to upowszechnianiu tego typu słownic-
twa. Określenia takie pojawiają się w wystąpieniach 
publicznych posłów, wysokich urzędników państwo-
wych, przywódców partii politycznych, dziennikarzy 
i publicystów. Budzi to zasadniczy sprzeciw członków 
Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
PAN, instytucji odpowiedzialnej za stan współczesnej 
polszczyzny publicznej.

Równie wielki sprzeciw wywołują nadużycia ję-
zykowe, polegające m.in. na arbitralnej zmianie zna-
czeń słów, nadawaniu nacechowania ekspresywnego 
wyrazom dotąd nienacechowanym, w tym terminom 
specjalistycznym, które powinny opisywać rzeczywi-
stość w obiektywny sposób, a także posługiwanie się 
wartościującymi etykietami i stereotypami w odnie-
sieniu do przeciwników politycznych. Prowadzi to do 
naruszenia podstawowych zasad etyki słowa, a także 
powoduje rozprzestrzenianie się języka publicznego 
niepozwalającego na dialog społeczny i porozumienie, 
a – wręcz przeciwnie – jątrzącego i zaostrzającego spo-
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(senator J. Rulewski) To samo zresztą z tym, co Rada Języka Polskiego, 
Panie Senatorze, wywalczyła już z dziesięć czy kil-
kanaście lat temu, a mianowicie, żeby na koszulkach 
naszych sportowców ich nazwiska pojawiały się ze 
znakami diakrytycznymi. Dawniej było napisane np. 
„Golas” zamiast „Gołaś”. Teraz, jak obserwuję mecz 
piłkarski czy siatkarski, to najpierw patrzę na tył ko-
szulek zawodników, czy są polskie znaki diakrytycz-
ne, czy nie. No, czy jest „Blaszczykowski”, czy jest 
„Błaszczykowski”. Z Lewandowskim nie ma kłopotu, 
bo tam nie ma takiego znaku. Ale pierwszy raz… 
Pamiętam, to było na którychś piłkarskich mistrzo-
stwach Europy, wtedyśmy niestety odpadli od razu 
w pierwszej rundzie i nie wiem, czy to przypadkiem 
nie dlatego. Ale oczywiście w tej chwili już to jest. 
I wszyscy członkowie Rady Języka Polskiego są jak 
najbardziej za tym, żeby stosować polskie znaki dia-
krytyczne. A jeśli chodzi o klawiatury komputerowe, 
to jest tak, jak powiedziałem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Pan marszałek Michał Seweryński. Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Profesorze, czy Radzie Języka Polskiego 

znane są informacje dotyczące tego, jak wielka może 
być liczba osób posługujących się językiem polskim 
na świecie, nie Polaków, tylko osób posługujących 
się językiem polskim? Dziękuję.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Sformułowanie definicji, kto jest Polakiem, a kto 
nie, jest bardzo trudne, prawda? Mówi się – bo nie 
ma takich szczegółowych badań – że liczba osób po-
sługujących się polszczyzną poza granicami Polski 
może dochodzić do 10 milionów. Ja uważam, że to 
jest troszkę przesadzone. Bo jeszcze jest taka kwe-
stia: co to znaczy posługiwać się polszczyzną? Jak 
wiadomo, np. w ramach certyfikatów są poziomy A, 
B, C, A1, B1 itd. Więc pytanie jest takie: czy chodzi 
w ogóle o to, że ktoś się orientuje w języku polskim, 
czy też o to, że dobrze mówi po polsku? Ale taki jest 
rząd wielkości.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Antoni Szymański. Proszę bardzo.

mój postulat – ale myślę, że nie tylko mój, czytam 
o tym u prof. Bralczyka, wielu obrońców języka pol-
skiego… Jest to pytanie zarazem. W nowoczesnych 
kalendarzach… klawiaturach czy to komputerowych, 
czy komórkowych, czy jeszcze innych, od lat, i nie 
wiadomo dlaczego, nie ma znaków diakrytycznych, 
czyli nie ma części języka polskiego. Ostatnio, gdy 
zadawałem panu przewodniczącemu to pytanie, no, 
rozkładał pan ręce, że to jest sprawa koncernów. Otóż 
mogę pana zapewnić, że w branży, którą się zajmo-
wałem – nie jako senator – w czytnikach, w panelach 
kopiarek i innych urządzeń wprowadzono polski ję-
zyk w komplecie. I mam żal, że my uczymy się na 
klawiaturach angielskich, podczas gdy wiele krajów 
ma swoje klawiatury, choćby niemieckie czy hisz-
pańskie. Nie ma żadnych przeszkód technicznych, 
żeby polska klawiatura… Nie może być tak, żeby kla-
wiatury w tak wielkiej liczbie sprzedawane w Polsce 
były uproszczone, były okancerowane. Proszę o od-
powiedź.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Ta sprawa była przedmiotem zainteresowania 

Rady Języka Polskiego już kilkanaście lat temu. 
Wtedy nam odpowiadano, że nie ma możliwości 
technicznych. Były nawet takie bardzo… no, nie do 
przyjęcia koncepcje, żeby polskie litery zastępować 
jakimiś innymi, np. żeby zamiast „ę” pisać „ee” itd. 
Na szczęście to upadło. Prof. Andrzej Jacek Blikle, 
który jest członkiem Rady Języka Polskiego, mówił 
o tym, że rzeczywiście istnieje taka możliwość, jest 
możliwość produkowania klawiatur z polskimi znaka-
mi i takie klawiatury były produkowane. Niestety, one 
się nie sprzedawały. Po prostu. Nie ma… My oczy-
wiście jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby takie 
klawiatury nie tylko produkować, ale i sprzedawać, 
tylko jeżeli nie ma odbiorców, bo widocznie wszyscy 
się przyzwyczaili do tych zestandaryzowanych kla-
wiatur, które są… Podobno przestano produkować 
dlatego, że nie było zbytu. No i na rynek to już nic nie 
poradzimy. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie.

Ale ja jestem jak najbardziej za tym. Tak samo jak 
jestem oczywiście za tym, żeby w mailach, ale także 
i w smsach używać polskich znaków diakrytycznych, 
bo to jest coś, co odróżnia polszczyznę od innych ję-
zyków i, co ważniejsze, ich niestosowanie prowadzić 
może do nieporozumień. Mój klasyczny przykład to 
jest „ide do sadu” lub „idę do sądu” – zupełnie coś in-
nego. Jak ja widzę „moja zona” zamiast „moja żona”, 
to też nie jest to nic budującego. Można by długo 
przytaczać takie przykłady, które mogą być mylące. 
Dlatego znaki diakrytyczne stosowane być powinny.
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imprezy, które są w tym okresie ważniejsze, ale jest 
zapis tych gal, które właśnie upowszechniają dobrą 
polszczyznę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani senator Alicja Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Profesorze, jako członek komisji spraw za-

granicznych mogę powiedzieć, że w komisji często 
zwracamy uwagę na nie do końca właściwe działa-
nia naszych konsulatów, ambasad, instytutów. Nie 
spodziewałam się, że dzisiaj w tym sprawozdaniu, 
które nam pan przedstawił, też będą uwagi do tych 
placówek. Bardzo mnie tu uderzyła informacja do-
tycząca instytutów polskich, że od 2013 r. do 2016 r. 
nie potrafiono umieścić wersji w języku polskim na 
stronach wielu, wielu instytutów.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Pomimo zapowiedzi, że tak ma być.)

To jest bardzo dziwne i zaskakujące.
Druga sprawa. Przecież w prawie konsularnym 

jest zapisana promocja języka polskiego.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Tak.)
Więc jak można to zmienić, żeby zrozumiano, że 

aktualizacja stron konsulatu i umieszczanie wersji 
w języku polskim to jest jednak pewien obowiązek? 
Bo przecież młode pokolenie Polaków mieszkających 
za granicą zna języki obce, ale moje pokolenie – nie-
koniecznie, nawet mimo długiego pobytu. Tak więc 
kto może to zmienić? Czy te informacje, które pan 
przedstawił Senatowi, są znane Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych i pani premier czy odpowiednim oso-
bom w ministerstwie kultury? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Te informacje są przekazywane przez Radę Języka 

Polskiego zgodnie z jej kompetencjami do Sejmu 
i Senatu. Ale sądzę, że właśnie komisja senacka mo-
głaby zainteresować… My nie mamy bezpośredniego 
wpływu na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, my-
ślę jednak, że państwo, właśnie państwa komisja, mo-
żecie tutaj interweniować. Jeżeli Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych zgłosi się do nas z takim postulatem 
współpracy czy pomocy, to oczywiście będziemy 
chętni… nawet nie tylko chętni, ale zobowiązani to 
zrobić. Tak że taką drogę widzę.

Rada Języka Polskiego zrobiła to, co mogła, tzn. 
przedstawiła stan taki, jaki jest.

Senator Antoni Szymański:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję 
za to oświadczenie, które pan odczytał, o bruta-
lizacji języka nie tylko polityki, ale także debaty 
publicznej. Ono jest bardzo potrzebne i myślę, że 
też powszechnie tak to odczuwamy. Ale chciałbym 
zapytać o taką kwestię. Czy niezależnie od tego 
oświadczenia i zapowiedzi, że najbliższa analiza 
będzie poświęcona językowi debaty publicznej 
w Polsce, państwo przewidują np. jakieś dyskusje 
w swoim gronie, w gronie osób publicznych, które 
być może mogłyby być transmitowane? Są moż-
liwości elektronicznej transmisji takich zdarzeń. 
Chodzi o to, żeby o tych problemach mówić nie 
tylko w Senacie, ale również szerzej, żeby opinia 
publiczna znała te problemy i żeby rzeczywiście 
kształtować inny język debaty publicznej, niż w tej 
chwili ma miejsce niezwykle często.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
W Radzie Języka Polskiego ponad rok temu został 

powołany Zespół Etyki Słowa, któremu przewodni-
czy pani prof. Jadwiga Puzynina, znana językoznaw-
czyni i właśnie propagatorka etyki słowa, w ogóle 
zajmująca się wartościami języka. Ten zespół liczy 
już – i to bardzo dobrze, ale jest to też wyjątkowe 
– ponad 150 osób, a nawet więcej, pochodzących 
zresztą z różnych środowisk. I w ramach tego ze-
społu odbywają się takie debaty, jednak niestety nie 
są one publiczne. Ale w kwietniu przyszłego roku 
jest planowana wspólna konferencja Zespołu Etyki 
Słowa i odpowiedniego zespołu Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. I niewątpliwie wtedy 
będzie to nagłośnione – o ile dobrze pamiętam, to 
będzie 17 kwietnia – i będzie też o tej kwestii mowa. 
Zresztą o etyce słowa i o brutalizacji języka my 
mówimy w wielu sytuacjach, np. kiedy występu-
jemy w radiu czy w telewizji. Niestety rzeczywi-
ście przebić się z tą problematyką do środków upo-
wszechniania informacji, czyli do mediów, nie jest 
tak łatwo. Myślę, że w pewien sposób ta dobra pol-
szczyzna propagowana jest przez takie akcje Rady 
Języka Polskiego, jak „Ambasador Polszczyzny”. 
5 listopada w Katowicach odbędzie się piąta gala 
„Ambasadora Polszczyzny”. Podczas gali przyznaje-
my tytuły „Ambasador Polszczyzny” osobom, które 
posługują się językiem właśnie w sposób poprawny, 
sprawny i etyczny. Tytuł „Wielkiego Ambasadora 
Polszczyzny” otrzymali już: Tadeusz Konwicki, 
Tadeusz Różewicz, Wiesław Myśliwski. W tym roku 
ten tytuł otrzymuje pisarz Jacek Bocheński. Tak że 
jest też taka akcja, niestety nietransmitowana w te-
lewizji publicznej, bo zawsze się znajdą jakieś inne 
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dzień. Być może… Jeżeli mamy sygnały, że jakieś 
podręczniki zawierają formy językowe, zawierają 
sformułowania, które są niepoprawne, to oczywiście 
na to reagujemy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Żaryn. Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Panie Profesorze, mam 2 pytania.
Pierwsze to właściwie prośba o doprecyzowanie 

odpowiedzi na pytanie pana prof. Seweryńskiego.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Tak.)
Może tylko ja byłem osobą, która tej odpowiedzi 

nie zrozumiała, ale wydaje mi się, że jest to niepraw-
dopodobne, żeby jedynie 10 milionów osób poza gra-
nicami kraju znało język polski. Proszę powiedzieć, 
jak to jest rozłożone, jeśli chodzi o Polaków poza 
granicami kraju i obcokrajowców, którzy…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak.)

…znają język polski. Bo, jak rozumiem, w przy-
padku tych 10 milionów prawdopodobnie chodzi o cu-
dzoziemców, ale wolałbym od pana to usłyszeć. Albo 
jakieś precyzyjniejsze dane z podziałem na Polaków 
poza granicami kraju i cudzoziemców…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak.)

Drugie pytanie dotyczy sfery bardzo odległej 
może od codzienności, którą żyjemy, jednak wydaje 
się, że w długim okresie najprawdopodobniej rada 
się tym zajmuje.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak.)

Więc prosiłbym o odpowiedź na pytanie, które 
może zabrzmieć mało konkretnie, ale wydaje mi się, 
że jest ono ważne. Mianowicie czy rada monitoruje 
w długim dystansie, tzn. nawet międzypokolenio-
wym, różnice językowe w języku polskim idące 
tak daleko, że zatracamy komunikację międzypo-
koleniową? Chodzi mi oczywiście głównie o język 
techniczny, technologiczny, wynikający ze zmian 
technologicznych, cywilizacyjnych. Czy w ogóle 
w zakresie państwa zainteresowań jest coś takiego jak 
funkcjonowanie języka jako podstawy wspólnotowej 
komunikacji i zagrożenia wynikające z tego niesa-
mowicie szybkiego wypełniania w języku polskim 
różnego rodzaju luk obcymi słowami, sformułowa-
niami? W dłuższym dystansie czasu, ze względu na 
powszechny cykl edukacyjny tylko do dziewiętnaste-
go roku życia, powoduje to, że między pokoleniami 
zaczynamy się nie rozumieć.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Profesorze, czy do rady trafiają podręczniki 

szkolne, które są dopuszczone do użytkowania przez 
uczniów? Bo czasem odnoszę wrażenie, że brakuje 
chociażby takiego głosu jak głos rady przy przygo-
towywaniu tych podręczników. A uważam, że jest to 
niezwykle istotne, szczególnie w przypadku uczniów 
pierwszych klas szkoły podstawowej, chociaż do-
strzegam, jako że miałem kontakt z podręcznikami 
właściwie na każdym poziomie edukacji – kiedy ma 
się czwórkę dzieci, to tak już jest – że jest sporo błę-
dów, na które niestety są narażone dzieci i młodzież. 
Dziękuję.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Wygląda to tak, że przy Ministerstwie Edukacji 

Narodowej jest komisja i są eksperci, którzy oceniają 
każdy podręcznik pod względem merytorycznym, 
ale osobny ekspert ocenia podręcznik pod względem 
językowym. Tak że każdy podręcznik powinien być 
oceniany, nie przez radę, ale właśnie przez ekspertów, 
których rada zresztą poleca, rekomenduje.

Poza tym kilka lat temu, już nie pamiętam, czy 
2 sprawozdania temu, czy 3 sprawozdania temu, 
była analiza podręczników szkolnych, języka pod-
ręczników szkolnych, gdzie zarzucaliśmy tym pod-
ręcznikom przede wszystkim zbytnią naukowość, 
przeterminologizowanie, używanie wyrazów niezro-
zumiałych dla dzieci, no i właśnie takie traktowanie 
dzieci, jakby to byli ministudenci, że tak powiem.

Oczywiście Rada Języka Polskiego ma zespół 
dydaktyczny i ten zespół dydaktyczny wypowiada 
się – jesienią ubiegłego roku wypowiadał się dwu-
krotnie – na temat zawartości merytorycznej progra-
mów języka polskiego do szkół podstawowych i do 
szkół średnich. Pierwsza nasza opinia, która powstała 
– było bardzo mało czasu, ministerstwo dało nam 
tydzień, ale my się sprężyliśmy i wydaliśmy chyba 
10-stronicową opinię – była bardzo negatywna. I, 
co nas ucieszyło, wiele postulatów, które tam były, 
zostało zrealizowanych. To znaczy w nowej wersji 
już tych problemów nie było. Potem była nasza opinia 
o programie do szkół średnich. Oczywiście mówimy 
o języku polskim rozumianym jako język, nie jako li-
teratura polska. Bo tylko w tym zakresie Rada Języka 
Polskiego jest kompetentna. Tak więc oczywiście jest 
tak, że z podręcznikami mamy do czynienia na co 
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że polski język naukowy schodzi na coraz dalszy plan. 
I tutaj niestety sprzyjają temu różne zarządzenia, np. 
ministerialne, stanowiące o tym, że wszystkie wnio-
ski grantowe muszą być wypełniane w języku jedynie 
słusznym, tzn. angielskim… albo w jakimś innym, 
ale przeważnie w angielskim, a tylko streszczenia 
mogą być po polsku. Może jest to słuszne w wypadku 
nauk ścisłych czy przyrodniczych, ale w dziedzinie 
historii czy polonistyki to jest troszeczkę absurdal-
ne, bo przecież historyk pisze… A do tego te granty 
często są właśnie tylko dla środowiska polskiego. 
Tak więc to, że jest wymagana, powiedziałbym, taka 
właśnie internacjonalizacja języka, nie sprzyja rozwo-
jowi polskiego języka naukowego. I jest taka obawa, 
że za kilkadziesiąt lat nie będziemy mogli naukowo 
porozumiewać się po polsku w wielu dziedzinach.

Jeżeli chodzi o szkołę, to tutaj zwracamy uwagę na 
to… Inaczej powiem. Czym innym jest polszczyzna 
środowiskowa, m.in., powiedzmy, szkolna, a czym 
innym język ogólny. Ja jestem dosyć tolerancyjny 
wobec różnych odmian środowiskowych polszczy-
zny, uważam, że ludzie wyrastają np. z polszczyzny 
szkolnej, tzn. młodzieżowej, i mogą używać sobie 
tych różnych określeń, których ja zupełnie nie rozu-
miem, bo są to np. skróty czy skrótowce angielskie. 
Ale uważam też, że należy dbać o to, żeby nie było za 
dużo niepotrzebnych czy żeby w ogóle nie było niepo-
trzebnych zapożyczeń do polszczyzny ogólnej, żeby 
nie wprowadzać tzw. kalk językowych. Nie wiem, 
czy państwo zauważyli, że ostatnio modna jest taka 
angielska kalka, a mianowicie „dedykowany” w zna-
czeniu „przeznaczony do”. Np. olej dedykowany do 
silnika. Prawda? Przedwczoraj jechałem do Katowic 
i z Katowic i przeczytałem bardzo ładny tekst na 
ekranie w wagonie Pendolino: w klasie pierwszej będą 
podawane przez obsługę potrawy dedykowane. A to 
„dedykowany” w znaczeniu „przeznaczony do” jest 
po prostu kalką znaczeniową z języka angielskiego 
i to jest absolutnie niepotrzebne, a wręcz może utrud-
niać porozumiewanie się.

Nie wiem, czy zadowoliłem pana profesora.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani Jadwiga Rotnicka. Bardzo proszę, Pani 

Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Profesorze, tutaj pan senator 

Żaryn w swoim drugim pytaniu prawie wyczerpał 
to, o co chciałam zapytać. Ale dodam jeszcze, że 
oprócz tych przypadków typu „dedykowany” są i ta-
kie, w których polskie słowa zupełnie zastępujemy 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Profesorze.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Byłoby fatalnie, gdybyśmy…
Ale wracam do pierwszego pytania. Jeżeli chodzi 

o tę liczbę 10 milionów, to 90% to są Polacy, którzy… 
Polonia – tak można powiedzieć – i Polacy… Nie 
ma w tej liczbie osób emigrujących w ciągu ostat-
nich 20 lat. Tych nie liczymy, ponieważ ta emigracja 
jest emigracją względną. Prawda? Osoby teraz są za 
granicą, za 2 lata będą tutaj. A to są osoby, które 
wcześniej już wyemigrowały.

Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to może pewne 
przybliżenie daje to, ile osób zdaje egzaminy certy-
fikacyjne z języka polskiego jako obcego. Ostatnio 
rocznie jest to trochę ponad 2 tysiące osób, więc 
nie jest to liczba porażająca. Połowa to są osoby ze 
Wschodu, tzn. przede wszystkim Ukraińcy, trochę 
Białorusini, Rosjanie, ale przede wszystkim Ukraińcy. 
Więc jeżeli można… Oczywiście nie wszyscy, którzy 
znają język polski, zdają egzamin certyfikacyjny, ale 
należy się spodziewać, że ci, którzy chcą jakoś w tej 
polszczyźnie istnieć, to taki egzamin zdają, na róż-
nych poziomach. Ja nie mówię, że od razu na pozio-
mie C, ale na poziomie B, B1 nawet. To są takie liczby. 

Polszczyzna była językiem popularnym na świecie 
na początku lat osiemdziesiątych z powodu wybo-
ru papieża i „Solidarności”. Ja akurat wtedy byłem 
lektorem języka polskiego we Florencji, więc wi-
działem, jakie duże było zainteresowanie i jak mało 
Włochów uczyło się wtedy języka rosyjskiego, a jak 
wielu się uczyło języka polskiego. W tej chwili sy-
tuacja jest zupełnie inna. W tej chwili zamyka się 
właśnie placówki polonistyczne na Zachodzie. Wiem, 
że w Niemczech jest wiele takich placówek zamyka-
nych. Nawet w Czechach, na Słowacji, tam, gdzie 
były polonistyki, teraz jest nauka o kulturze środko-
woeuropejskiej i w tym jest lektorat języka polskiego. 
Więc nasze zadanie, wszystkich, a zwłaszcza właśnie 
władz centralnych, jest takie, żeby upowszechniać 
tę polszczyznę, wiedzę o polszczyźnie, zachęcać do 
studiowania czy uczenia się języka polskiego.

Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to oczywiście 
jest tak, że obserwujemy, co będzie z polszczyzną 
dalej. X Forum Kultury Słowa odbyło się 2 lata temu 
w Bydgoszczy i miało temat „Przyszłość polszczyzny 
– polszczyzna przyszłości” – tak to się nazywało. No, 
oczywiście ja sam – mówię to już zupełnie prywat-
nie – nie lubię mówić o tym, co będzie w przyszłości 
z językiem, bo nigdy nie wiadomo, jak coś się rozwi-
nie. Niemniej pewne tendencje są wyraźne, tzn. jest 
bardzo duże zaniepokojenie – i my to widzimy – tym, 
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(senator J. Rotnicka) (Wesołość na sali)
Dobrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Profesorze! Ja chciałbym 

zapytać o sytuację języka kaszubskiego. Pan profesor 
jest przewodniczącym Rady Języka Polskiego, a język 
kaszubski jest jedynym w Polsce językiem regional-
nym uznanym przez prawo, przez instytucje państwo-
we, samorządowe, językiem chronionym, tak więc, że 
tak powiem, ma pełne wsparcie. Jest to język, który 
należy do grona języków zagrożonych. Jest wpraw-
dzie używany przez dużą część mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego, ale ciągle są obawy, że może 
nie przetrwać tej presji ze strony języków zewnętrz-
nych. Chciałbym zapytać, czy Rada Języka Polskiego 
przygląda się temu problemowi, tym sprawom i tym 
zagrożeniom, jakie dotyczą języka kaszubskiego, 
czy współpracuje z Radą Języka Kaszubskiego, czy 
ewentualnie wspiera tę radę w różnych jej działaniach. 
Rada Języka Kaszubskiego jest organem w pełni spo-
łecznym, złożonym tylko i wyłącznie z osób, które 
swoje działania podejmują społecznie, czyli bez ja-
kichkolwiek honorariów. Czy wydaje się panu profe-
sorowi, że należałoby zobowiązać albo może prosić 
samorząd województwa pomorskiego, sejmik woje-
wództwa pomorskiego, o to, żeby regularnie, tak jak 
w Senacie jest przedstawiany raport w sprawie języka 
polskiego, w sejmiku województwa pomorskiego ra-
port dotyczący stanu, kondycji języka kaszubskiego 
jako jedynego języka regionalnego w Polsce także był 
prezentowany? Dziękuje bardzo.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Najpierw pewne uzupełnienie. Wszyscy, którzy 

pracują w Radzie Języka Polskiego, też pracują spo-
łecznie. Nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia, 
więc to jest sytuacja analogiczna. Kiedyś słyszałem, 
że Rada Języka Kaszubskiego ma większy budżet niż 
Rada Języka Polskiego, ale nie będę tego komento-
wał. Tak, kilka lat temu nawiązaliśmy kontakt z Radą 
Języka Kaszubskiego – zapraszamy ich regularnie 
na nasze posiedzenia, ale niestety nie przyjeżdżają. 
Przepraszam, może to jest za daleko dla nich czy coś. 
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zwrócenie uwagi 
na to. W takim razie jeszcze raz wystąpię z inicjatywą 
bliższej współpracy z Radą Języka Kaszubskiego, bo 
to jest rada nam najbliższa. W zeszłym roku Rada 

słowami z języka angielskiego, i to coraz częściej. 
Mam tu na myśli np. słowo „event”, które pojawia 
się tu i tam bardzo często, i w reklamach, i gdzie 
indziej. Albo „coaching” itp. Tak że chroniąc język 
polski na obczyźnie, musimy zwrócić uwagę też na 
to, aby ochraniać nasz rodzimy język także w kraju. 
Nie wiem, jak to się potoczy – i pan też ma wątpli-
wości, jak nasz język się rozwinie – ale zapytam: 
czy mamy jakieś możliwości, aby zwracać uwagę na 
różne ogłoszenia, na zaproszenia, żeby takich słów 
jednak tam nie było? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Profesorze.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Trudna sprawa, np. dlatego że ustawie o języku 

polskim nie podlegają nazwy własne. Wielokrotnie 
już zwracano się do nas z pytaniem, dlaczego jak 
się idzie np. w Warszawie Nowym Światem czy 
Krakowskim Przedmieściem, to widzi się nazwy 
lokali w języku obcym. Otóż są to nazwy własne. 
Jeżeli ten wspomniany przepis ustawy o języku pol-
skim zniknie, to my będziemy mogli w tej sprawie 
interweniować. Ale ja przypominam, że w roku chyba 
1998, kiedy ustawa była uchwalana w Sejmie… tzn. 
w 1999 była uchwalona, ale przedtem była dyskusja, 
i posłowie się dziwili i oburzali: czy to znaczy, że 
jeśli ustawa o języku polskim wejdzie w życie, to 
trzeba będzie zmienić nazwę pewnego alkoholu na 
„Jaś Wędrowniczek” – bo po angielsku ona brzmi 
inaczej? Jeżeli chodzi o nazwy własne… No, jest jesz-
cze pytanie, co jest nazwą własną. A jeżeli chodzi 
o nazwy lokali, to tutaj nie można zrobić nic poza 
apelowaniem, żeby nadawać te nazwy polskie.

Jeżeli chodzi np. o podręczniki szkolne czy… 
Powinno być więcej kultury języka w szkole – tak 
bym powiedział. Powinno się uświadamiać uczniom, 
że nie wszystko, co angielskie czy amerykańskie 
w nazewnictwie jest dobre. Obserwujemy to, także 
jeżeli chodzi o imiona. Ostatnio, tydzień temu odbyło 
się Forum Kultury Słowa poświęcone nazwom wła-
snym w polszczyźnie. Ja tam przedstawiałem referat 
o dziwacznych imionach, jakie ludzie chcą nadawać 
swoim dzieciom. W wielu przypadkach są to po pro-
stu imiona angielskie czy amerykańskie, często nawet 
nieprzystosowane graficznie do polszczyzny, bo jest 
taka moda.

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek…)
Bo ja jeszcze mogę mówić, tak że…
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(przewodniczący A. Markowski) I takich punktów – nazwy domen internetowych, 
nazwy adresów itd. – jest znacznie więcej. Panie 
Profesorze, czy nie czas właśnie, żeby po prostu ra-
zem z fachowcami od cyfryzacji, od informatyzacji 
pokazać te zagrożenia i drogi, kierunki przeciwdzia-
łania im?

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Tak, dziękuję. Mamy w radzie zespół terminologii 
informatycznej, którym kieruje prof. Blikle, i teraz, 
14 listopada, będzie posiedzenie plenarne rady, zgło-
szę na nim ten postulat, żeby rzeczywiście… Bo to 
jest ważne i trzeba to zrobić. Może rzeczywiścieśmy 
to zaniedbali. Tak więc dziękuję za tę uwagę, rzeczy-
wiście tak trzeba zrobić. Musimy dbać o to, żeby to 
wszystko było, no, przynajmniej niesprzeczne z pol-
szczyzną, tak bym powiedział.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Pani 
Marszałek…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Tylko jedna kwestia. Otóż tu nie chodzi wbrew 
pozorom o terminologię, o to, czy komputer ma się 
nazywać „komputer”, a smartfon – „smartfon”. Bo to 
jest mniejsze zagrożenie. Tu chodzi o bardziej pod-
stawowe kwestie: styk języka z nawet prawem mię-
dzynarodowym i z zewnętrznym światem, gdy ten 
świat nie widzi, w cudzysłowie, polskich znaków. Jak 
to zrobić, żeby przynajmniej w Polsce był używany 
język polski, a nie kaleczony język polski.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak, tak.)

Bo to można zrobić właśnie w sposób programo-
wy, czyli mniej ingerujący w sprzęt. A to jest ważne.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Tak, tutaj powiem, że takim zagrożeniem jest pra-
wo, które zostało uchwalone chyba kilkanaście lat 
temu, o tzw. przekładach okładkowych. Czyli wszyst-
kie normy, w różnych dziedzinach, nie są tłumaczone 
na język polski, bo byłoby za dużo tego wszystkiego. 
Daje się tylko polską okładkę. Myśmy protestowali 
– na stronie Rady Języka Polskiego jest odpowiedni 
materiał – przeciwko temu, że daje się właśnie tylko 
polską okładkę, a dalej leci tekst w języku oryginału, 

Języka Polskiego była organizatorem takiej ogólnoeu-
ropejskiej konferencji europejskiej federacji na rzecz 
języków narodowych, ale tam pojawiły się tylko języ-
ki narodowe, kaszubskiego tam nie było. Okazuje się, 
że w większości krajów europejskich są takie rady, 
które są odpowiednikiem Rady Języka Polskiego. 
Jeżeli chodzi o język kaszubski, to uważam, że inicja-
tywa pana senatora jest słuszna i że można by przed-
stawiać, również w Senacie i w Sejmie, zwłaszcza 
w Senacie, takie sprawozdania dotyczące stanu języka 
kaszubskiego. Nie wiem, jaki on jest w tej chwili, czy 
rzeczywiście ten język jest tak bardzo zagrożony, jak 
pan senator powiedział.

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

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

Ja mam pytanie nie bezpośrednio, ściśle związane ze 
sprawozdaniem, ale pośrednio na pewno tak. Dzięki 
art. 13 podstawowej ustawy w tej sprawie, czyli usta-
wy o języku polskim, macie państwo możliwość jako 
rada wyrażać pewne opinie nie tylko monitowani 
przez poszczególne instytucje w nim wypisane, ale 
także z własnej inicjatywy. Otóż interesuje mnie wła-
śnie kwestia styku języka polskiego z, ogólnie mó-
wiąc, informatyką. Te słynne – już o nich mówiliśmy 
– polskie znaki diakrytyczne, ale nie tylko to, bo to 
jest wierzchołek góry lodowej. Mamy Ministerstwo 
Cyfryzacji. Czy nie uważa pan profesor, że należało-
by po prostu w pewnym momencie usiąść wspólnie 
z tym ministerstwem do stołu i pokazać te zagrożenia 
dla języka polskiego, które czają się w tej sferze? Bo 
to, że polskie znaki będą, jak to się potocznie mówi, 
wypadać z użycia, szczególnie za sprawą młodzieży, 
bo to przecież głównie młodzież posługuje się smart-
fonami… No, nad tym powinniśmy się zastanowić 
i temu przeciwdziałać. I nie zawsze to są sprawy wy-
magające dużych inwestycji, czasami potrzeba tylko 
znalezienia problemu, zdefiniowania go i odpowied-
niej reakcji władzy.

Powiem w ten sposób: to, o co pytał pan senator 
Rulewski… On mówił o klawiaturach, ale w tej chwili 
większość klawiatur to nie są klawiatury sprzętowe, 
czyli kawałki plastiku, to są klawiatury programo-
we tworzone na ekranie, a to można robić w sposób 
dowolny, to jest tylko kwestia wymuszenia na tych, 
którzy tworzą oprogramowanie lokowane na Polskę, 
żeby te klawiatury programowe były odpowiednio 
sformułowane.
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(przewodniczący A. Markowski) tylko to jest sprawa zwyczajnie polityczna. Na począt-
ku lat czterdziestych wyodrębnił się np. język mace-
doński, co do którego Bułgarzy do dzisiaj mówią, że 
to są zachodnie gwary bułgarskie, a nie żaden język 
macedoński. Oni chcą, żeby to był język macedoń-
ski. I tak to zostało uznane. Łemkowie uważają, że 
też mają swój język, a nie, że to są zachodnie gwary 
ukraińskie.

Jeżeli chodzi o śląszczyznę… Ja używam takie-
go terminu „śląszczyzna”, nie mówiąc, czy to jest 
gwara, czy nie jest. To jest sprawa bardzo trudna, 
ponieważ rzeczywiście jest to tak, że w przeciwień-
stwie np. do kaszubszczyzny, gdzie w zasadzie były 
tylko 2 odrębne dialekty – północnokaszubski i po-
łudniowokaszubski – na terenie Śląska można mówić 
co najmniej o 3 regionach. To znaczy: Górny Śląsk, 
Śląsk Opolski i Śląsk Cieszyński, który jest częściowo 
poza granicami Polski. A w dodatku jest jeszcze inna 
historia – że gwary, przynajmniej Górnego Śląska, 
są gwarami nie tylko ludowymi, ale jednocześnie 
gwarami miejskimi. W tej chwili już jest alfabet, są 
zapisy w tej gwarze czy w tym języku. Jak to się dalej 
rozwinie? To trzeba bardzo ostrożnie intepretować. 
Niewątpliwie jest tak, że śląszczyzna jest częścią 
polszczyzny, tzn. wywodzi się z… Gwary śląskie są 
tak samo gwarami polskimi jak gwary małopolskie, 
mazowieckie czy wielkopolskie. Niewątpliwie można 
wskazać równoległy rozwój. To nie jest tak jak w ję-
zyku kaszubskim, gdzie ten rozwój był troszkę inny 
niż w polszczyźnie. Językoznawcy długo uważali 
kaszubszczyznę za dialekty polskie, teraz się jednak 
okazuje, że może to być uznane za język regionalny.

Myślę jednak, że jeżeli społeczność śląska… Przy 
czym proszę zauważyć, że na Śląsku, nie wiem ile, 
tylko ok. 160 tysięcy osób wypowiada się zdecydo-
wanie za tym, żeby… Kiedyś czytałem takie dane. 
A więc nie wszyscy mieszkający na Śląsku. Bo nie 
wszyscy mieszkający na Śląsku to są Ślązacy. To 
trzeba jeszcze wyraźnie powiedzieć. Prawda? Nie 
wszyscy na Śląsku są za tym, żeby to uznać za język 
regionalny. Ale wiadomo, że przeciwstawianie się, 
zabranianie jest najgorszą z możliwych sytuacji, bo 
wtedy budzi się opór, budzi się takie odniesienie jak 
w niektórych… Czytałem, że w ogóle śląski wywodzi 
się bezpośrednio z języka prasłowiańskiego albo z ję-
zyka starocerkiewnosłowiańskiego. To już kompletne 
bzdury. No bo się usztywniają stanowiska.

Jeżeli jednak większa część mieszkańców Śląska 
będzie uważała, że to jest odrębny język regionalny, 
to, jak myślę, trzeba będzie w końcu to uznać, cho-
ciaż, jak mówię, wszelkie ekspertyzy językoznawców 
wskazują na to, że to są gwary polskie, tak samo jak 
inne gwary. Zresztą gwary śląskie pierwsze zostały 
opisane jako polskie gwary ludowe w końcu XIX wie-
ku. W dziele Kazimierza Nitscha od gwar śląskich się 
zaczyna. A więc to jest tak. Czyli sprawa jest bardzo 

czyli angielskim. I to też jest zagrożenie, o jakim pan 
mówi, tak. To był bardzo duży cios w polszczyznę, 
że tak powiem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina chce jeszcze o coś dopytać. 

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek, Panie Profesorze, może nie do-

pytać, ale przedstawić takie drobne sprostowanie. 
Pytałem o ewentualne sprawozdanie o kondycji ję-
zyka kaszubskiego nie w Sejmie czy w Senacie, ale 
raczej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. No 
bo język kaszubski jest używany na obszarze woje-
wództwa pomorskiego. Tak więc oczekiwanie, żeby ta 
kwestia była przedmiotem plenarnej debaty w Senacie 
i w Sejmie, byłoby oczywiście za dużym oczekiwa-
niem, tak mi się wydaje.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Ale w komisji może być.)

W komisji może być. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek, Panie Profesorze, od wielu ka-

dencji do parlamentu trafia inicjatywa ustawodawcza 
większości posłów z regionu Śląska, która ma przeko-
nać Wysoką Izbę do ustanowienia języka śląskiego. 
Chciałbym zapytać pana profesora, czy można mówić 
w kontekście kilkunastu gwar, dialektów używanych 
w szczególności na Górnym Śląsku o rodzaju odręb-
nego języka, czy raczej jest to dialekt języka polskie-
go. Jakie jest stanowisko Rady Języka Polskiego w tej 
sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Profesorze.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Och, to jest bardzo trudne zagadnienie, ponieważ 

najogólniej językoznawcy uważają, że to, czy coś jest 
językiem, czy nie, to nie jest sprawa ściśle językowa, 
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(przewodniczący A. Markowski) Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Nie, nie, mówiłem to. Nie, tych osób się nie wlicza. 
Nie wlicza się, ponieważ one za krótko są za granicą, 
żeby mówić o tym, czy zostaną tam na stałe. Prawda? 
Nie wiadomo, czy tam zostaną, czy nie. To jest bez 
tych osób. Mówi się ciągle o tych 10 milionach. Ja 
zresztą w przeciwieństwie do pana prof. Żaryna uwa-
żam, że jest to liczba trochę zawyżona. Poza tym 
trudno powiedzieć, co znaczy określenie: posługuje 
się językiem polskim. W jakim zakresie? Czy na co 
dzień, czy po prostu tylko rozumie? Czy np. w kręgu 
rodzinnym – tak, a poza rodziną – nie? To są bardzo 
trudne pytania. I to wszystko to są szacunki. Jednak 
niewątpliwie diaspora polska jest duża.

(Senator Jan Maria Jackowski: I jeszcze ostatnie 
pytanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
…które chciałem zadać. Mianowicie pan profe-

sor wspomniał w swoim wystąpieniu, i słusznie… 
Zwrócił pan uwagę na brutalizację języka polskiego 
w debacie publicznej.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak, w debacie publicznej.)

Jaka jest ocena Rady Języka Polskiego czy pana 
profesora odnośnie do tego, że również dziennika-
rze niestety biorą niekiedy w tym udział i używają 
w przestrzeni publicznej nie tylko słów obraźliwych, 
ale nawet przekleństw?

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak, oczywiście…)

Znane są takie przykłady. I są to niestety, dzien-
nikarze, którzy lubią się powoływać na tolerancję, 
na światłość, na demokrację, na różne wartości. Jaka 
jest ocena takich zachowań? Ja tu nie chcę – świado-
mie – używać nazwisk, podawać nazwisk tych osób 
spośród środowiska dziennikarskiego. No ale chciał-
bym zapytać, czy Rada Języka Polskiego pochyliła 
się nad tym problemem, ponieważ są to środowiska 
opiniotwórcze.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Oczywiście. W tym apelu, który odczytałem, jest 

mowa o tym… Między innymi są tam wymienieni wła-
śnie dziennikarze. Jesteśmy świadomi tego, że właśnie 
dziennikarze mogą tutaj zrobić bardzo wiele i dobrego, 
i złego. Nie zastanawiamy się… Nie oceniamy języka 
czy polityków czy dziennikarzy z tzw. podsłuchu, z na-

skomplikowana. Ale mówię tutaj raczej swoje zdanie 
niż Rady Języka Polskiego. Myśmy w radzie specjal-
nie się tym nie zajmowali, tzn. szczególnie się tym 
nie zajmowaliśmy. Ja uważam, że nie wolno stawiać 
spraw na ostrzu noża i nie wolno też wypowiadać się 
tak bardzo zdecydowanie. Z punktu widzenia języ-
koznawczego jest tak, jak powiedziałem, a z punktu 
widzenia społecznego można to interpretować bardzo 
różnie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator Jan Maria Jackowski pragnie za-

dać pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
To proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Profesorze, ja bym chciał jeszcze podrążyć 

ten temat, który podejmowali pan prof. senator wice-
marszałek Seweryński i pan prof. Żaryn. Mianowicie 
ja bym zadał inaczej to pytanie.

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak?)

Ile w ocenie Rady Języka Polskiego osób obecnie 
na świecie posługuje się językiem polskim?

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Nie wiem. Takich badań nie ma.

Senator Jan Maria Jackowski:
W takim razie drugie moje pytanie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: A co to ma za zna-

czenie?)
…czy te osoby, które na przestrzeni ostatnich kil-

kunastu lat wyjechały z Polski…
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Tak.)
Oczywiście tu jest spór, bo są to dane szacunkowe, 

chociaż ostatni spis podał, że to około 2,5 miliona 
osób…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak, do 3 milionów.)

Czy te osoby są wliczane w te…
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Nie.)
…10 milionów, o których…
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(przewodniczący A. Markowski) Na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie na po-
siedzenie Wysokiej Izby i możliwość dyskusji na ten 
temat, na temat promocji języka polskiego. Rozumiem, 
że ocena stron internetowych poza granicami kraju nie 
jest moją rolą. Mimo tego, że jestem parlamentarzystą 
od trzech kadencji, nie chcę oceniać tych stron i ich 
technicznych walorów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi 
o strony internetowe, to dużo wygodniej by się nam 
rozmawiało na posiedzeniu komisji, bo posiedzenie 
komisji ma wymiar bardziej techniczny, ale oczywiście 
na posiedzeniu plenarnym też postaram się odnieść, 
może bardziej ogólnie – no, zdecydowanie bardziej 
ogólnie – do stawianych tutaj kwestii.

Szanowni Państwo, promocja języka polskiego 
jest stałym priorytetem polskiej polityki zagranicz-
nej. Oczywiście są dwa wymiary pracy z językiem 
polskim poza granicami kraju. Jeden wymiar to praca 
z naszymi rodakami, potomkami naszych rodaków, 
czyli krótko mówiąc, praca z Polonią, z Polakami 
na Wschodzie. Drugi wymiar to promocja języ-
ka polskiego jako języka obcego, promocja języka 
polskiego kierowana do obcokrajowców. Promocja 
języka polskiego jest stałym priorytetem polskiej 
polityki zagranicznej. Instytuty polskie za grani-
cą, 24 placówki nadzorowane przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, prowadzą i współprowadzą 
kursy języka polskiego, organizują szereg projektów 
edukacyjnych i kulturalnych związanych z nauką 
i promocją naszego języka. Mówię tutaj oczywiście 
cały czas o promocji języka polskiego jako języ-
ka obcego. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 
170 projektów związanych z dyplomacją językową, 
wśród których znaczną rolę odgrywały kursy języka 
polskiego, konferencje, tłumaczenia literatury czy 
udział w Europejskim Dniu Języków. Polskie placów-
ki zagraniczne efektywnie lobbują na rzecz obecności 
języka polskiego nie tylko w instytucjach kultury 
i nauki w krajach urzędowania, ale także w sekto-
rach turystycznym i usługowym. Warto zaznaczyć, że 
również w ramach konkursów dotacyjnych ministra 
spraw zagranicznych wspierane są projekty kierowane 
do uczniów i studentów, a także nauczycieli języka 
polskiego za granicą. Język polski coraz częściej staje 
się drugim lub trzecim językiem obcym w systemie 
szkolnictwa podstawowego i średniego niektórych 
państw europejskich. No, np. w niemieckich szkołach 
szczebla podstawowego i średniego języka polskie-
go uczy się kilkanaście tysięcy dzieci. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przy wsparciu ministra eduka-
cji narodowej prowadzi działania zmierzające do tego, 
aby również w innych krajach intensywnej migracji 
Polaków z ostatnich lat, takich jak Wielka Brytania 
i Irlandia, mogły powstawać podobne rozwiązania, 
które przewidziane są przepisami Unii Europejskiej. 

Na całym świecie powstają nowe ośrodki stu-
diów polonistycznych i polonoznawczych, których 

grań, bo uważamy, że nie są to wystąpienia publiczne. 
Prawda? Jeżeli to nie było przeznaczone… To, co sądzi-
my o ludziach, którzy tak mówią, to jest inna sprawa, ale 
oceniamy wystąpienia publiczne. Rzeczywiście zwra-
camy uwagę na to, żeby nie tylko politycy czy nawet nie 
politycy, ale przede wszystkim właśnie dziennikarze 
zachowywali się etycznie. Nie chodzi nawet o używanie 
wulgaryzmów, ale o używanie takich określeń, które 
stygmatyzują czy od razu… No, co jest najważniejsze, 
a czego u dziennikarzy nie ma? Zwykle tak nie jest, 
ale teraz jest to widoczne coraz silniej, i tak samo było 
w PRL. Chodzi o celowe nieodróżnianie informacji od 
komentarza. W kodeksie etyki dziennikarskiej, w któ-
rymś punkcie, jest wyraźnie powiedziane, że należy roz-
dzielać informację i komentarz. Tymczasem używanie 
takich sformułowań, znanych od dawna, jak, powiedz-
my, „rzekomo” czy „jakby”… To jest nie informacja, 
tylko komentarz, a podawane jest to właśnie w ramach 
informacji. Niewątpliwie dziennikarze znowu tutaj 
powiedzą, że są chłopcami do bicia czy dziewczętami 
do bicia… No, nie mówi się „dziewczętami do bicia”, 
tylko „chłopcami do bicia”. A więc niestety tak to jest, 
że właśnie dziennikarze mają dużą siłę oddziaływania.

Ja już nie mówię o tym, że oczywiście – to już nie 
dotyczy debaty publicznej, ale chodzi o język publicz-
ny – trzeba również dbać o to, żeby jednak w tych 
wszystkich serialach telewizyjnych, które idą… No, 
niby tam ma być taki język, jaki jest naprawdę, ale 
czy naprawdę trzeba przeklinać na potęgę w różnych 
serialach telewizyjnych? Nie jestem o tym przekona-
ny. Są to tzw. środki artystyczne, ale… To są środki 
nieartystyczne, tak bym powiedział.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Profesorze.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Dziękuję bardzo.)
Czy pan Jan Dziedziczak, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pragnie za-
brać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jan Dziedziczak: Oczywiście.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) Działania kulturalne. Nagroda Found in Translation 
dla najlepszego tłumacza literatury polskiej na język 
angielski przyznawana jest co roku wspólnie przez 
Instytut Książki oraz instytuty polskie w Nowym 
Jorku i Londynie.

W związku z potrzebą prowadzenia samofinansu-
jących się kursów języka polskiego przez instytuty 
polskie procedujemy sprawę wprowadzenia niezbęd-
nych zmian prawnych umożliwiających instytutom 
taką działalność. Prowadzenie samofinansujących 
się kursów języka polskiego przez instytuty polskie 
zbuduje w świadomości obcokrajowców nowe jako-
ściowo powiązanie: instytut polski – rekomendowane 
miejsce nauki języka polskiego.

Obecnie na wniosek zespołu zadaniowego do 
spraw promocji naukowej, językowej i edukacyjnej 
przy Międzyresortowym Zespole do spraw Promocji 
Polski za Granicą pracują eksperci, których zadaniem 
jest opracowanie strategii nauczania i promocji języka 
polskiego na świecie. Po przyjęciu odpowiedniego 
dokumentu przez Międzyresortowy Zespół do spraw 
Promocji Polski za Granicą możliwe będzie podjęcie 
nowych działań wspierających nauczanie języka pol-
skiego za granicą zarówno jako obcego, jak i odzie-
dziczonego w przypadku dzieci Polonii i Polaków 
mieszkających za granicą.

Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie skupić się 
na promocji języka polskiego jako języka obcego. 
O promocji języka polskiego wśród naszych roda-
ków za granicą z oczywistych względów wielokrotnie 
rozmawialiśmy na posiedzeniach Senatu. Jesteście tu 
państwo protektorem. Jesteście państwo patronem 
naszych rodaków za granicą, więc ten temat jest wam 
doskonale znany.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po-
zwolę sobie jeszcze odnieść się do kilku uwag zwią-
zanych z oceną Polskiej Akademii Nauk naszych 
stron internetowych. Raport „Promocja polszczyzny 
na stronach internetowych ambasad, konsulatów 
i Instytutów Polskich” zwraca uwagę na koniecz-
ność dokonania przeglądu treści dotyczących pol-
szczyzny zamieszczanych na stronach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wedle raportu zasadne 
będzie utworzenie jednolitej informacji dotyczącej 
nauki języka polskiego oraz przygotowanie katalogu 
stron internetowych wyspecjalizowanych instytucji, 
które powinny być promowane.

Raport przyjmuje takie same kryteria oceny nie-
zależnie od lokalizacji placówki. W raporcie znajduje 
się 46 rekomendacji, które w części należy uznać za 
celne. We współpracy z odpowiednimi podmiotami 
należy rozważyć wprowadzenie ich na strony. Inne 
rekomendowane działania są trudne do przeprowa-
dzenia ze względu na trwający już proces zmian stron 
internetowych w związku z projektem ujednolicenia 

rozwój często idzie w parze ze wzrostem kontaktów 
gospodarczych z Polską. Szczególnie widoczne jest to 
w Chinach. 11 października 2017 r. na Szanghajskim 
Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych odbyła 
się inauguracja pierwszego roku studiów na kierun-
ku filologia polska. Studia rozpoczęło 13 studentów. 
Filologia polska to 4-letnie studia licencjackie, które 
umożliwiają naukę języka polskiego i o polskiej li-
teraturze, a w dalszej perspektywie zakładają wy-
mianę naukową studentów i kadry uniwersytetów 
polskich i Szanghajskiego Uniwersytetu Studiów 
Międzynarodowych. Na Uniwersytecie Studiów 
Międzynarodowych w Xian w Chinach powołano 
w czerwcu 2017 r. Centrum Badań nad Polską. Na mocy 
porozumienia z rektorem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, ks. prof. Antonim Dębińskim, w planach 
jest uruchomienie studiów polonistycznych i wymia-
na studentów. Natomiast w Chengdu na Uniwersytecie 
Syczuańskim po rozpoczęciu roku akademickiego 
2017/2018 i przeprowadzeniu rekrutacji studentów 
prawdopodobnie zostanie uruchomiona polonistyka. 
To będzie program „Polish+”. 

Duże zainteresowanie nauką języka polskie-
go obserwujemy zwłaszcza w krajach Partnerstwa 
Wschodniego, na Ukrainie, Białorusi i w Gruzji, 
oraz w Azji, głównie w Chinach, Korei Południowej, 
Japonii, Indiach, Wietnamie i Indonezji. Działania 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tych krajach 
polegają przede wszystkim na wspieraniu polonisty-
ki w rozumieniu tradycyjnych studiów filologicznych 
kształcących tłumaczy oraz nauczycieli języka polskie-
go, wspieraniu centrów studiów polskich, jednostek 
naukowych na zagranicznych uczelniach funkcjonu-
jących albo autonomicznie, albo w ramach większych 
wydziałów, głównie stosunków międzynarodowych 
bądź europeistyki. Przykładem mogą być centra badań 
nad Polską i Europą Środkową w Kalkucie, w Manipalu 
w Indiach, których celem jest promocja Polski i budowa 
platformy współpracy dla polskich i indyjskich bada-
czy, przedsiębiorców i studentów. Takie działania pole-
gają także na współorganizacji cyklicznych kongresów 
polonistyk z Chin, z Republiki Korei i z Japonii.

Instytuty polskie na świecie współorganizują 
kursy języka polskiego i organizują szereg projek-
tów edukacyjnych. Szczególnie ciekawy wydaje się 
trwający od 5 lat projekt radiowo-internetowy Learn 
Polish with Fun Kids Radio. To organizowany przez 
Instytut Polski w Londynie kurs języka polskiego 
dla najmłodszych Brytyjczyków dostępny na plat-
formie internetowej brytyjskiego Fun Kids Radio. 
Skorzystało z niego już kilkadziesiąt tysięcy brytyj-
skich dzieci. Podkreślam, że cały czas mówię o na-
szych działaniach promujących język polski jako 
język obcy.
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) na Polaków, ale na przedstawicieli krajów, którzy za-
mieszkują dany kraj urzędowania instytutu polskiego.

I jeszcze może jedno zdanie o samym raporcie. 
Chcę zaznaczyć, że w raporcie podchodzi się do każ-
dego portalu internetowego tak samo, bez uwzględ-
nienia specyfiki regionu czy możliwości placówki. 
A jest oczywiste, że inaczej komunikuje się o nauce 
języka polskiego np. w Kijowie, a inaczej w Abu Zabi. 
Takiego rozróżnienia, tej wrażliwości w raporcie nie-
stety nie ma. I to chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że to 
jest słaba strona tego raportu Rady Języka Polskiego.

Raport wskazuje, że strony internetowe placó-
wek zagranicznych powinny zawierać informacje 
dotyczące polszczyzny czy też materiały do nauki 
języka polskiego jako obcego. Wydaje się jednak, że 
portale placówek zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej powinny przekierowywać użytkowników do 
wyspecjalizowanych instytucji i odpowiednich źródeł 
informacji, a nie same być źródłem informacji, tzn. 
powinny dawać możliwość uzyskania takich infor-
macji na podstawie przekierowania.

Część rekomendacji jest słuszna – i to chcę wyraź-
nie zaznaczyć – i po opracowaniu treści, we współ-
pracy z odpowiednimi instytucjami, może zostać 
zamieszczona na stronach internetowych.

Jeśli chodzi o szczegółowe odniesienia, to zapra-
szam państwa senatorów albo do dyskusji na posie-
dzeniu komisji, albo do składania oświadczeń, bo 
wydaje mi się… To znaczy możemy oczywiście każdy 
z tych 64 punktów szczegółowo omawiać na posie-
dzeniu plenarnym Senatu, ale… To już jest decyzja 
Wysokiej Izby.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

(Senator Alicja Zając: Czy ja mogę?)
Ależ oczywiście.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Panie Ministrze, chodzi o ten temat, o którym od 

wielu lat, jako, jak już mówiłam, członkowie komisji 
spraw zagranicznych… Te instytuty polskie, które 
pan tutaj szczególnie wywołał, to są jednak placówki 
polskie. A więc wydaje mi się, że w języku polskim… 
Dzisiaj założenie strony internetowej i podanie pod-
stawowych informacji jest bardzo proste. I oprócz 
języka tego kraju, w którym dana placówka się znaj-
duje, ten instytut powinien… Wydaje mi się, że to jest 

stron administracji publicznej gov.pl i ograniczeniami 
technicznymi obecnej architektury. Część uwag i re-
komendacji zawartych w raporcie jest ministerstwu 
znana. Podejmowane są działania, które mogłyby 
zmienić zastany stan rzeczy.

Przedstawiciele ministerstwa uczestniczą w pra-
cach zespołu zadaniowego do spraw promocji nauko-
wej, językowej i edukacyjnej przy Międzyresortowym 
Zespole do spraw Promocji Polski za Granicą. 
Prace koordynowane są przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W zespole pracuje grupa 
ekspertów zewnętrznych, których zadaniem jest opra-
cowanie strategii nauczania i promocji języka pol-
skiego na świecie. Przyjęcie dokumentu przez zespół 
da impuls do nowego podejścia i działań w kwestii 
promocji języka polskiego, także na stronach inter-
netowych.

Jeśli chodzi o proponowane działania, to planu-
jemy: przegląd treści dotyczących polszczyzny na 
stronach placówek zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej; konsultacje i przygotowanie treści meryto-
rycznych z autorami raportu, a także z ekspertami 
z międzyresortowego zespołu przy Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; rozważenie stwo-
rzenia informacji dotyczących ośrodków nauki języka 
polskiego jako obcego w Polsce i w państwach przyj-
mujących, w konsultacji z odpowiednimi podmiota-
mi; stworzenie informacji dotyczącej podręczników 
i innych materiałów do nauki języka polskiego do-
stępnych w internecie, w konsultacji z odpowiednimi 
podmiotami; przygotowanie listy specjalistycznych 
stron poświęconych nauce języka polskiego i certy-
fikacji do wykorzystywania na stronach placówek; 
ujednolicenie stron instytutów polskich, które po-
winny funkcjonować również w języku polskim – to 
jest projekt długoterminowy. Zaznaczam, że instytuty 
polskie – państwo oczywiście na pewno to wiedzą 
– zajmują się promocją Polski, kultury polskiej, pol-
skiej historii, także języka, i kierują to do odbiorców 
miejscowych.

(Senator Alicja Zając: Ale dwie wersje językowe, 
polska i…)

Instytuty polskie nie współpracują… tzn. głów-
nym odbiorcą są przedstawiciele krajów miejscowych. 
Czyli gdy mamy instytut polski np. w Nowym Jorku, 
to naszym partnerem są…

(Senator Alicja Zając: Amerykanie. Rozumiemy 
to.)

…Amerykanie. Polakami zajmują się konsulaty. 
Oczywiście my przyjęliśmy zasadę, że nasi rodacy 
za granicą są mile widziani na różnych wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych przez instytuty polskie, 
co nie zmienia faktu, że istotą instytutów polskich, 
istotą dyplomacji publicznej jest oddziaływanie nie 
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(senator A. Zając) słuszna uwaga i cieszę się, że padła ona na posiedze-
niu Senatu, na posiedzeniu Wysokiej Izby – że strony 
instytutów polskich powinny być także w języku pol-
skim. Jest to po prostu promocja języka polskiego za 
granicą. Dążymy do tego, żeby docelowo wszystkie 
strony instytutów polskich, tych 24 instytutów pol-
skich, były także w języku polskim.

Ktoś z państwa senatorów… Nie, to pani senator 
również w czasie poprzedniej dyskusji, w poprzednim 
wątku mówiła, że to było już bardzo mocno sygnali-
zowane w roku 2013, za poprzedniej koalicji rządzą-
cej, za pana ministra Sikorskiego. Rzeczywiście tam 
do tej sprawy nie przywiązywano stosownej wagi. 
My to zmieniamy i w tej chwili następuje już pro-
gres – kolejne instytuty otwierają strony w języku 
polskim. Chcemy docelowo doprowadzić do sytuacji, 
w której wszystkie instytuty będą miały stronę także 
w języku polskim.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
ja poruszę kwestię, która, praktycznie rzecz biorąc, 
przy każdej pana wizycie tutaj jest poruszana, a mia-
nowicie kwestię nauki języka polskiego w Niemczech 
dla Polonii. To nie jest ściśle związane z tematem tego 
sprawozdania, ale jeśli chcemy rozwijać język polski, 
to musi być też zbiór osób, które się tym językiem 
posługują.

Panie Ministrze, sam traktat jest niesymetrycz-
ny – o tym wiemy – bo jest pojęcie mniejszości 
niemieckiej w Polsce, a nie ma pojęcia mniejszości 
polskiej w Niemczech. Ale formalnie rzecz biorąc, 
traktat gwarantuje tutaj symetrię. I chyba teraz już 
na kilka milionów Polaków w Niemczech nauczanie 
języka polskiego jako ojczystego jest, praktycznie 
rzecz biorąc, śladowe. Pytanie: co udało się zmie-
nić w ciągu 2 lat? Bo ja nie chcę mówić o tym, co 
zrobiły, a właściwie co zaniedbały poprzednie rzą-
dy, poprzednicy. Co udało się zrobić w ciągu tych 
2 lat, jeśli chodzi o zrównanie pozycji Polaków 
w Niemczech z pozycją Niemców w Polsce? No, 
oczywiście jest możliwe stosowanie metody mar-
chewki, tzn. – i tak mi to tłumaczono, jak kiedyś, 
w latach 2001–2005, byłem posłem – że jak bardzo 
dużo damy mniejszości polskiej… wróć: mniejszości 
niemieckiej w Polsce, to Niemcy, na zasadzie wza-
jemności, tyle samo dadzą Polakom w Niemczech. 

też promocja języka polskiego i że wszystkie insty-
tucje polskie za granicą powinny mieć… Tak że to 
jednak jest delikatna sprawa. Pozwolę sobie zgodzić 
się z tym, że jednak w zależności od tego, gdzie to 
się znajduje… Mamy tutaj piękne mapy. Chciałabym 
podziękować przy okazji za to sprawozdanie. Afryka, 
prawda? No, my tam mamy mało placówek. To się 
zmienia i za to też chciałabym podziękować, korzy-
stając z obecności pana ministra, bo jednak powstają 
nowe, ciekawe placówki właśnie w tych krajach, które 
się rozwijają. Wcześniej nie było to dostrzegane, my-
śmy to wielokrotnie zgłaszali. Polacy nie powinni się 
wstydzić języka polskiego i gdziekolwiek są, w kraju 
czy za granicą, powinni jednak posługiwać się tym 
językiem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jan Dziedziczak: Panie Marszałku! 
Wysoka Izbo!)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:

Pani Senator, zgadzam się niemal we wszystkim 
z pani opinią, tzn. jedyne stwierdzenie, z którym się 
nie do końca mogę zgodzić, to to, że takie zadanie 
nie wymaga pracy. Bo to wymaga ogromnej pracy. 
Chcę zaznaczyć, że jeżeli państwo polskie przygo-
towuje daną wersję językową czy daną stronę inter-
netową naszej placówki – reprezentującą Polskę de 
facto w świecie internetu, przecież to jest niezwykle 
ważne narzędzie dyplomacji publicznej – to powin-
na ona być zrobiona perfekcyjnie, jeśli się decyduje-
my… Więc to jedyna polemika. Dodajmy, że strona 
internetowa ma tę specyfikę, że ona musi być stale 
uaktualniana. Nieuaktualniana strona tak naprawdę 
szkodzi wizerunkowi danej instytucji, w tym wypad-
ku wizerunkowi Polski. Więc jeśli się decydujemy na 
kolejny język, to po prostu powinno to być robione 
perfekcyjnie. I my do tego dążymy.

Najczęściej jest tak, że strony internetowe instytu-
tów polskich, a więc tych instytutów oddziałujących 
na obcokrajowców, a nie na Polaków w danym kraju, 
są robione oczywiście w języku kraju przyjmującego, 
np. w rumuńskim, jeśli jest to instytut w Bukareszcie, 
w języku angielskim, który jest językiem uniwersal-
nym w tej chwili, i coraz częściej w języku polskim. 
Zgadzam się z panią senator – to jest jak najbardziej 
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(senator J. Czerwiński) Teraz ja zadaję pytanie… A potem pytanie za-
dadzą: pan senator Jackowski, pani senator Anders, 
pan senator Gogacz i pan senator Żaryn. Tak wygląda 
lista. Tak więc proszę się nie niepokoić, wszyscy są 
zapisani.

Panie Ministrze, czy w zakresie aktywności mi-
nisterstwa w tej kwestii są także ci, którzy w Polsce 
ukończyli studia, którzy w Polsce studiowali i wró-
cili do swoich krajów? Są takie bardzo znaczące 
grupy. Ja uważam, że akurat to jest ta grupa, z któ-
rą powinniśmy podtrzymywać kontakt i która jest 
na pewno chętna na kontakty z polską kulturą, 
nauką i myślę, że także z polskim językiem, choć 
tutaj… chyba bym nie przesadził… Przypomnę, że 
w czasach PRL studiowało tutaj wiele tysięcy stu-
dentów z Wietnamu, także z krajów arabskich, np. 
z Algierii, Libii, gdzie jest w tej chwili zamieszanie, 
a także z mniejszych krajów… Pamiętam, że w la-
tach pięćdziesiątych także Albańczycy tutaj studio-
wali. A obecnie studiują tutaj studenci z Kataru, 
z Kuwejtu, kilkuset studentów studiuje na Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Studiują tutaj także 
grupy studentów arabskich z innych krajów, choć-
by z Omanu itd. I oni wracają do swoich krajów. 
To są studia akurat w języku angielskim, w czasie 
PRL były w języku polskim. Czy w tym obszarze 
ministerstwo i ambasady prowadzą jakąś aktywną 
politykę, żeby podtrzymywać kontakt tych ludzi 
z kulturą polską? Myślę, że także z punktu widze-
nia interesów polskich warto to robić, dlatego że 
ci ludzie, no, choćby w Wietnamie, osiągnęli w tej 
chwili dość wysoki poziom, jeżeli chodzi o admi-
nistrację, biznes, w innych krajach, jak sądzę, też 
tak to wygląda. Więc czy w tym zakresie jest jakaś 
aktywna działalność? Czy jest jakiś pomysł? Czy 
oni są uwzględnieni w tych planach, o których pan 
mówił, planach ministerstwa?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zdecydowanie tak. Do tych krajów, które słusz-

nie pan marszałek wymienił, dodałbym jeszcze kra-
je afrykańskie, z których też przyjeżdżali na studia 
wtedy młodzi ludzie, a dziś przedstawiciele elit. 
Kraje, które wymienił pan marszałek, czy właśnie 
kraje afrykańskie to są kraje, w których absolwenci 
polskich uczelni stanowią dzisiaj elity i oczywiście 
te osoby są, w dobrym tego słowa znaczeniu, wyko-
rzystywane do budowy współpracy Polski z danym 
krajem. Mamy stosowne kontakty. Niestety nie jest 
tak, że np. uczelnie przekazują kontakty do absol-
wentów. To jest raczej owoc budowanych wiele lat 
relacji, w sposób oczywisty, no, w odpowiedzi na 

Nic nie dali, a na pewno nic nie dali na zasadzie 
wzajemności. Po prostu liczyliśmy i ciągle liczymy 
w pewnym sensie naiwnie na to, że ta sytuacja się 
wyrówna. To może zastosować metodę kija, czyli 
zastosować po prostu zasadę wzajemności? Bo 2 lata 
już minęły, a ja nie widzę żadnych postępów. Być 
może one są… To pan minister mi teraz powie, jakie 
są postępy, jeśli chodzi o nauczanie języka polskiego 
jako ojczystego w Republice Federalnej Niemiec. 
Czy coś w tym zakresie się zmieniło?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:

Szanowny Panie Senatorze, podjęliśmy szereg 
działań, ale o tym oczywiście poinformujemy pana na 
piśmie, bo ja nie będę w tej chwili zaczynał oddziel-
nego wątku dyskusji. Jeśli chodzi o metodę kija, jak 
pan tutaj to sformułował, to tak naprawdę wszystko 
jest w rękach Wysokiej Izby. To nie jest tak, że to 
ministerstwo… że zwłaszcza Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych jest za to odpowiedzialne. Przypomnę, 
że mniejszością niemiecką w Polsce zajmuje się mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych, a wszystkimi mini-
sterstwami zajmujecie się m.in. państwo senatorowie, 
więc zachęcam państwa też do intensywnych działań 
w tym zakresie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)
Jeśli chodzi o nasz harmonogram, to oczywiście 

przedstawimy go panu na piśmie, bo podjęliśmy 
w tym zakresie szereg działań, którymi możemy się 
pochwalić.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Ministrze, to z efektami…)

Tak, oczywiście.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan… Aha, dobrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Minutę na pytanie...)
Już wszystko…
(Senator Alicja Zając: Ale zgłoszenia są, tak że 

spokojnie.)
Spokojnie.
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Ja nie jestem jak zegar… Tak że każdy 

będzie mógł zadać pytanie.
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) ciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest niezbyt 
fortunna i od dawna słyszymy postulaty środowisk 
polskich, aby tę nazwę zmienić. Całkowicie się do 
tych postulatów przyłączamy jako ministerstwo. 
Ale szkolne punkty konsultacyjne są pod opieką 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiem, że pani 
minister Zalewska, która wielokrotnie o tym mówiła, 
podjęła działania w celu zmiany tej nazwy. Bardzo 
nas to cieszy i mamy nadzieję, że to będzie już nie-
długo zmienione. Wiem, że pani minister też tego 
bardzo, bardzo chce.

Szkolne punkty konsultacyjne są jednymi z trzech 
narzędzi nauki języka polskiego dla dzieci za gra-
nicą. To jest ta główna sieć, zdaje się, 64 jedno-
stek, podległych tzw. ORPEG, Ośrodkowi Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą, Ministerstwu Edukacji 
Narodowej, i to są nauczyciele współpracujący 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, oficjalnie 
wydający legitymacje szkolne, świadectwa szkolne, 
realizujący program głównie w zakresie nauki języ-
ka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie czy 
polskiej geografii.

Oprócz tego mamy najliczniejszą sieć szkół spo-
łecznych. To są szkoły społeczne sobotnie – najczę-
ściej zajęcia odbywają się w soboty, stąd taka potocz-
na nazwa „szkoły sobotnie”. Zajęcia często odbywają 
się także w niedziele. Tutaj należy wspomnieć, że 
absolutnie nie do przecenienia jest rola środowisk 
Kościoła katolickiego za granicą, polskich duszpa-
sterzy, wokół których również gromadzą się polskie 
dzieci chcące uczyć się języka polskiego.

Na terenie Unii Europejskiej mamy też system 
szkolnictwa w ramach dyrektywy 77/486. Ten prze-
pis europejski daje możliwość, przy odpowiednim 
zgromadzeniu zainteresowanych dzieci, nauki języka 
polskiego w ramach systemu szkolnictwa w danym 
kraju europejskim.

To są te 3 podstawowe narzędzia. My jako państwo 
polskie mamy największy, niemal 100-procentowy, 
wpływ na program i działalność tych nieszczęsnych 
– nieszczęsnych pod względem nazewnictwa, a nie 
pod względem działalności – szkolnych punktów 
konsultacyjnych. Udało się wprowadzić dużą zmia-
nę, bardzo oczekiwaną, będącą bez precedensu po 
1989 r., a mianowicie z inicjatywy pana prezydenta 
Andrzeja Dudy przyjęliśmy ustawę o polonijnych 
legitymacjach szkolnych, mówiąc w uproszczeniu, 
dzięki której każdy uczeń polski, każdy uczeń w pol-
skiej szkole – niezależnie od tego, czy w szkole w ra-
mach działania ORPEG, czy w szkole społecznej, czy 
w procesie edukacyjnym w ramach dyrektywy 77/486 
– otrzymuje od państwa polskiego legitymację szkol-
ną. Nauczyciel pracujący w ramach tych 3 form także 
otrzymuje legitymację szkolną. Jest to legitymacja, 
dokument Rzeczypospolitej Polskiej, który umożli-
wia dostęp do wszelkich przywilejów, niemal takich 

oferty kulturalne, na pracę naszych placówek… Ale 
takie bazy w każdym kraju przyjaciół Polski istnieją 
i te osoby są w wielu przypadkach bezcenne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja bym chciał poszerzyć to 

pytanie, trochę może wybiec poza tę informację. 
Mianowicie, czy są w tej chwili prowadzone pra-
ce dotyczące… Bo mamy obecnie polskie punkty 
edukacyjne, to się jakoś tak nazywa, to, co kiedyś 
było szkołami polskimi i co jest w środowiskach na-
uczycieli poza granicami Polski… No, w poprzednich 
latach zmieniono koncepcję szkolnictwa polskiego 
poza granicami Polski. Czy są prowadzone jakieś 
prace legislacyjne na ten temat, żeby przywrócić 
jednak… Bo nazwa „szkoła” to jest nazwa „szkoła”. 
Jakiś punkt konsultacyjny czy jak to się… Już nie 
pamiętam dokładnie, jak to się w tej chwili nazywa, 
ale to jest inna ranga tego zjawiska. A czemu o to 
pytam? No bo jest cała gama osób, niekoniecznie 
Polaków z pochodzenia czy o polskich korzeniach, 
ale osób, które chcą się uczyć języka polskiego. Takie 
zjawisko występuje np. na Ukrainie, gdzie dla rozwo-
ju osobistego i większej atrakcyjności na rynku pracy 
ludzie też uczą się języka polskiego, bo im się bardzo 
przydaje, jak przyjadą do Polski. Czy są jakieś prace, 
jakaś analiza tego zjawiska, a także czy jest ocena 
tych polskich punktów konsultacyjnych? Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jan Dziedziczak: Bardzo dziękuję…)

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, pytanie jest jak 

najbardziej zasadne. Proszę zwrócić uwagę, że na-
zwa w jakimś sensie formatuje już działalność. Nam 
zależy na tym, żeby budować estymę nauki języka 
polskiego za granicą.

Rzeczywiście nazwa „szkolny punkt konsultacyj-
ny”, to mogę powiedzieć oficjalnie jako przedstawi-
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) urodzona za granicą, bo właściwie mówiłam po pol-
sku w domu, ale byłam jedną z tych osób, które cho-
dziły do takiej polskiej szkoły itd., itd. Oczywiście 
edukacja, kultura, mówienie o dzieciach, o patrioty-
zmie to jest jedna rzecz. Ale społeczeństwo, które ja 
teraz znam najlepiej, to jest społeczeństwo amery-
kańskie i moim zdaniem my musimy ludziom dawać 
powód do uczenia się języka polskiego. Tak że to nie 
jest tylko kwestia uczenia się języka, chodzi też… 
Wszyscy wiedzą, jak ja bardzo wspieram relacje go-
spodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi. 
Są tam ludzie, którzy są polskiego pochodzenia, ale 
nie mówią po polsku, biznesmeni, którzy przyjeżdża-
ją do Polski albo zaczynają współpracę z jakąś firmą 
polską, i wtedy przychodzi ta chęć do uczenia się 
języka polskiego. My możemy uczyć polskie dzieci 
w Stanach Zjednoczonych naszego języka, ale jeżeli 
nie będzie tej kontynuacji, dalszego ciągu, to będzie 
to, powiedzmy, język prawie martwy, który jest tylko 
po to, żeby dbać o kulturę, o historię itd. Oczywiście 
to jest bardzo ważne, ja jestem olbrzymią patriotką, 
ale mnie się zdaje, że musimy iść naprzód. I to jest 
uwaga skierowana nie tylko do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, to jest uwaga do naszego rządu, do 
wszystkich: musimy się koncentrować na tym, żeby 
ten język żył, żeby to był język nowoczesny, który 
może być używany na całym świecie. To jest wła-
ściwie nie pytanie, tylko taka uwaga z mojej strony.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:

Jeżeli pan marszałek pozwoli, to odniósłbym się 
do wypowiedzi pani senator.

Pani Senator, na wstępie chciałbym powiedzieć 
– wybaczcie państwo, jeżeli to zabrzmi może nie do 
końca stosownie – że my, pracując z Polonią, bardzo 
często przywołujemy pani przykład jako przykład 
Polki urodzonej za granicą, która dzięki temu, że 
ojciec był patriotą, także mama, i zadbali o to, że 
pani mówi po polsku, że pani dorastała w polskiej 
kulturze, jest dzisiaj senatorem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Prawda? Jest to przykład dla naszych roda-
ków. Jesteśmy bardzo, bardzo z pani dumni i Polacy 
za granicą też są bardzo z pani dumni.

(Senator Anna Maria Anders: Dziękuję bardzo.) 
(Oklaski)

Tak że to jest naprawdę wspaniały przykład, któ-
ry często podajemy, mówimy: zobaczcie, pani Anna 

samych, jakie posiada uczeń uczący się w szkole pol-
skiej w Polsce. Mam tu na myśli zniżki na przejazdy 
koleją, komunikacją miejską, wejścia do muzeów, do 
parków narodowych itd. Chodzi o te wszystkie ele-
menty, które… Kiedy te nasze polskie dzieci przyjadą 
do kraju ojców, np. odwiedzić dziadków, będą miały 
dostęp do tych wszystkich przywilejów. To na pewno 
jest pomocne, bo wiemy, jaka niekiedy jest sytuacja 
materialna ich dziadków emerytów.

Drodzy Państwo, o co przede wszystkim chodzi 
w tej ustawie? To jest dokument pokazujący, że pań-
stwo polskie edukacją polskich dzieci za granicą się 
interesuje i ją docenia. To jest dokument mający wy-
miar symboliczny. Pokazujemy, że nawet 3 godziny 
w tygodniu tej nauki są przez państwo polskie, przez 
Polskę zauważane. Polska takim dzieciom – przede 
wszystkim jest to gest wobec rodziców – daje doku-
ment z godłem polskim, dokument przynależności 
do wspólnoty uczących się polskich dzieci na całym 
świecie. Mamy sygnały od naszych rodaków za grani-
cą, że ta inicjatywa została znakomicie przyjęta. Jest 
to ważny gest zwłaszcza wobec uczniów i rodziców 
szkół społecznych, dlatego że szkoły w ramach szkol-
nych punktów konsultacyjnych, w ramach działań 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i ORPEG te legity-
macje otrzymywały. Tu chodzi o wsparcie, szacunek 
dla wielkiego wysiłku nauczania dzieci w ramach 
szkół społecznych.

Jaki to jest wysiłek? Warto o tym tutaj, w Wysokiej 
Izbie, powiedzieć. To jest wysiłek godny jak najwięk-
szego szacunku. Ja jako wiceminister zajmujący się 
sprawami polonijnymi spotkałem na swojej drodze 
przypadki, kiedy rodzice wysyłali swoje dzieci do 
polskich szkół, do szkół społecznych i co sobotę wo-
zili je np. 40 km w jedną stronę, 100 km w jedną 
stronę – pani senator ma podobne doświadczenia – na 
3 godziny, czekali tam 3 godziny i wracali te 40 czy 
100 km. To jest wysiłek inspirowany patriotyzmem 
i wysiłek zasługujący na absolutne słowa uznania 
ze strony państwa polskiego. Dlatego realizujemy to 
uznanie również w wymiarze materialnym, konkret-
nym, w postaci legitymacji szkolnej, dokumentu. To 
jest dla nas bardzo ważne i jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tego projektu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Anna Maria Anders. Proszę bardzo.

Senator Anna Maria Anders:
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja bym chciała 

zwrócić uwagę na pewne sprawy może jako osoba 
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) Emigracja lat osiemdziesiątych odbywała się tak, 
że nagle wyrywano z domu danego obywatela PRL 
i trafiał on do kraju, w którym zupełnie sobie nie ra-
dził, bo nie był do tego przygotowany. Znał ze szkoły 
tylko rosyjski – wtedy powszechnie nauczany był 
język rosyjski – a trafiał np. do Holandii. Co to powo-
dowało? Powodowało to bardzo trudną sytuację tych 
Polaków, powodowało szereg nieprzyjemnych sytu-
acji, powodowało szereg kompleksów, powodowało 
to, że dana osoba nie mogła pracować w zawodzie. 
Znamy wiele przykładów osób z wykształceniem 
inteligenckim, które musiały podejmować się naj-
prostszych zawodów i absolutnie nie były w stanie 
wrócić do świata zawodów inteligenckich. Te osoby 
miały wyraźny uraz. W momencie, kiedy pojawiały 
się dzieci, jak wszyscy kochający rodzice chcieli oni 
uchronić je przed tymi dramatycznymi, nieprzyjem-
nymi sytuacjami i w sposób szczególny stawiały na 
naukę tego języka, który był dominujący w danym 
kraju, tak żeby dzieci nie przechodziły tej gehenny, 
którą przechodzili rodzice. I to był błąd, straszny 
błąd, część osób z tamtej emigracji go zrobiła. Dlatego 
że te dzieci, urodzone już na emigracji, wprawdzie 
nigdy nie miały problemu z porozumiewaniem się 
w języku miejscowym – siła socjalizacji, siła eduka-
cji miejscowej, siła dorastania w danym kraju wśród 
rówieśników natychmiast powoduje, że mówią one 
bez najmniejszego akcentu i nigdy nie będą miały 
problemów z danym językiem. Ale przy takim za-
łożeniu, że pilnujemy tylko języka miejscowego, po 
prostu zatraca się język polski. Wielokrotnie w czasie 
mojej pracy – to są dziesiątki czy setki przykładów – 
spotykałem ludzi młodych, ale już dorosłych, którzy 
odkrywali swoją polskość, swoje polskie korzenie, 
a nie mówili w języku polskim. W dzieciństwie nie 
uzyskali oni możliwości nauki języka i bardzo tego 
żałują. Bywa czasem tak, że wręcz mają pretensje do 
swoich rodziców o to, że ci nie nauczyli ich języka 
polskiego w dzieciństwie. Bo w wieku 30 lat nauczyć 
się języka od zera oczywiście można, jeżeli ktoś jest 
bardzo uzdolniony i zdeterminowany, ale realnie 
opisując sytuację, przyznajmy, że to jest prawie nie-
możliwe. Spotkałem też bardzo wiele osób młodych 
czy nawet dorosłych, które mówią w języku polskim, 
a o których edukację w zakresie języka polskiego 
zadbali rodzice w dzieciństwie. Nie spotkałem ani 
jednej osoby, która by żałowała, że była w dzieciń-
stwie „zmuszana” do nauki języka polskiego. Nie 
spotkałem ani jednej takiej osoby. Dlatego bardzo 
ważne jest, żeby tego pilnować.

Wracam do mojego przykładu emigracji. Znam 
z kolei przykłady osób świadomych pewnego procesu 
wychowawczego, socjalizacji, wyzwań związanych 
z językiem, które na obczyźnie od samego początku 
konsekwentnie rozmawiały z dziećmi w języku pol-
skim. I takie dzieci wręcz do wieku na przykład 5 lat, 

Maria Anders urodziła się za granicą, dziś jest sena-
torem Rzeczypospolitej Polski, ministrem w polskim 
rządzie. To jest bardzo ważne.

Jest tu kilka bardzo ważnych elementów, o któ-
rych chciałbym powiedzieć. Drodzy Państwo, tak 
naprawdę jest kilka narzędzi, które są niezbędne do 
tego, aby polskość w kolejnym pokoleniu za granicą 
przetrwała. Przede wszystkim bezwzględnym zada-
niem każdego Polaka za granicą, jeśli oczywiście 
polskość jest dla niego ważna… Zanim przystąpię 
do szczegółowego omawiania, zwrócę uwagę jeszcze 
na to, że kiedy jesteśmy za granicą, trzeba sobie 
zadać pytanie, czy polskość jest dla mnie ważna. 
Dla wielu z nas, dla większości z nas, myślę, i w tej 
Izbie, i śledzących nasze dzisiejsze obrady, polskość 
jest ważna. Interesujemy się Polską, czujemy się za 
nią odpowiedzialni i jesteśmy patriotami, ale to nie 
znaczy, że dla wszystkich jest to istotne. Są takie 
osoby, dla których istotne są tylko wygodne życie 
i konsumpcja, nic więcej. Prawda? Są takie osoby. 
Może rzadziej z nimi przebywamy, może to nie jest 
sposób myślenia, który jest widoczny w naszych 
środowiskach, ale są takie osoby. A więc przede 
wszystkim trzeba założyć, że polskość odgrywa 
ważną rolę w moim życiu, że jest to coś ważnego, 
że jest to dla mnie coś nieobojętnego, kiedy jestem 
za granicą, i że nie skupiam się tyko na pieniądzach 
i wygodnym życiu, tylko uznaję, że jest w życiu coś 
jeszcze ważniejszego.

I jeżeli coś takiego założymy, to zapytajmy, co 
powinniśmy zrobić, żeby być dobrym patriotą za 
granicą, żeby przekazać polskość następnym poko-
leniom. Kluczowe w realizacji patriotyzmu za granicą 
jest zadbanie o to, żeby nasze dzieci, nasze wnuki 
miały kontakt z polskością. To jest pierwsza rzecz, 
bezwzględnie. Pani senator słusznie o tym powie-
działa. W pierwszej kolejności ważna jest rozmowa 
z własnym dzieckiem po polsku. Często spotykałem 
się w mojej pracy polonijnej z takimi sytuacjami… 
To zwłaszcza dotyczyło tej Polonii, tej emigracji, 
która wyjechała nagle, np. tej słynnej emigracji lat 
osiemdziesiątych, która została oderwana od swoich 
korzeni i trafiła w środowiska zupełnie obce. Dzisiaj, 
kiedy wyjeżdżamy za granicę – mam na myśli  choćby 
tę poakcesyjną emigrację – wybieramy sobie kraj, 
do którego chcemy pojechać, wybieramy go choć-
by w kontekście językowym. Stąd taka popularność 
Wielkiej Brytanii, stąd taka popularność Irlandii, 
a także krajów skandynawskich, gdzie język angielski 
jest również popularny. Później dopiero, przynajmniej 
jeśli chodzi o kraje skandynawskie, w ramach pracy, 
w ramach przebywania za granicą, poznajemy język 
miejscowy, ale z językiem angielskim można znako-
micie sobie poradzić. 
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) już o 2,5 miliona, pan profesor mówił nawet o 3 mi-
lionach Polaków, którzy są przedstawicielami emi-
gracji poakcesyjnej, którzy wyjechali z naszego kra-
ju po 2004 r., tak naprawdę chwilę później, jak się 
otworzyły konkretne rynki pracy. Drodzy Państwo, 
uczenie się języka polskiego przez dzieci tych ludzi 
to jest być albo nie być, jeśli chodzi o koncepcję ich 
przyjazdu do Polski, powrotu do Polski. Jeśli takie 
osoby nie nauczą swoich dzieci języka polskiego, to 
wtedy mamy gwarancję, że na pewno nigdy nie wrócą 
do Polski. Mamy gwarancję. Jeśli chcemy utrzymać 
szansę powrotu tych osób, to musimy zadbać o od-
powiednią edukację w zakresie języka polskiego. 
Stąd bogata sieć szkół w Wielkiej Brytanii, stąd aż 
5 szkół, nazwijmy to, państwowych, czyli szkolnych 
punktów konsultacyjnych, w malutkiej Irlandii. To nie 
jest przypadkowe. To jest gra także o to, żeby naszym 
rodakom dać możliwość wyboru powrotu. Jeśli oni 
nie wykształcą dzieci w języku polskim, nie dopro-
wadzą do sytuacji, że te dzieci będą się bezpiecznie 
czuły w języku polskim… To będzie odebranie im 
możliwości wyboru powrotu. Będziemy mieć wtedy 
gwarancję, że oni do nas nie wrócą.

Jeśli mówimy o nauce języka polskiego za grani-
cą, to zwracam uwagę na to, że to jest gra o kilkaset 
tysięcy naszych rodaków. Nie chcę teraz zaczynać 
oddzielnego wątku, mówić o tym, że taką psycho-
logiczną barierą co do powrotu jest 5 lat, że jeżeli 
ktoś jest dłużej niż 5 lat, to będzie mu bardzo trudno 
wrócić… Szansa na powrót tych, którzy wyjechali, 
wynosi kilkadziesiąt procent, my szacujemy, że 20–
30%. Część z nich niestety choćby z racji tego, że już 
minęło 5 lat ich życia na obczyźnie, myśmy już praw-
dopodobnie stracili, ale bić się o nich musimy – to 
jest obowiązek państwa polskiego, to jest obowiązek 
strategiczny państwa polskiego. Stąd też ta promocja 
języka polskiego. To nie jest jedyny powód, dla któ-
rego oni mieliby wrócić, że dzieci będą… Ale brak 
znajomości języka polskiego jest gwarancją, że nie 
wrócą. Utrzymujemy się zatem w grze o ich powrót.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Stanisław Gogacz zadaje py-

tanie.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, istnieją – nie wiem, jak dużo 

ich jest – tzw. centra kultury i języka polskiego jako 
jednostki wpisane w strukturę uczelni wyższych za 
granicą. Ja byłem zaproszony do jednego z takich cen-
trów i wiem mniej więcej, jak to wygląda. To centrum 
nie podlega pod wydział, jest niezależne od wydziału, 
a jednocześnie jest wpisane w strukturę uczelni wyż-

mimo że urodziły się na obczyźnie, mówiły niemal 
tylko po polsku, po czym szły do przedszkola, do 
szkoły i momentalnie, w kilka miesięcy, zaczyna-
ły perfekt mówić w języku miejscowym. Skutkiem 
tego było to, że bez większego wysiłku takie dziecko 
perfekt mówiło i w języku miejscowym, i w języku 
polskim. Tak więc zachęcam do takiej postawy. Czyli 
jeśli zależy nam na przekazaniu polskości, jeżeli je-
steśmy patriotami na obczyźnie, to pierwsza sprawa: 
konsekwentnie rozmawiać z dzieckiem w języku pol-
skim.

Druga kwestia, o którą apelujemy, to oczywiście 
korzystanie z edukacji za granicą. Oferta jest bardzo 
szeroka. Jeszcze raz mówię: chodzi o szkolne punkty 
konsultacyjne, szkoły społeczne lub realizację prze-
pisów europejskich.

Jeśli chodzi o pozostałe zachęty, o których mówiła 
pani senator Anders, to poza podstawowym, czyli 
po prostu patriotyzmem… Nie bójmy się tego słowa, 
jesteśmy Polakami, to jest dla nas ważne, dlatego sta-
ramy się, żeby nasze dzieci też były Polakami, miały 
polskie korzenie, były ich świadome, żeby polskość 
nie zakończyła się na naszym pokoleniu, żeby nasze 
dzieci i wnuki też mogły świadczyć o polskości, być 
ambasadorami Polski, być propolskimi lobbystami, 
obrońcami dobrego imienia Polski itd., mam tu na 
myśli wszystkie te elementy, na których nam we 
współpracy z emigracją zależy. Żeby to się nie skoń-
czyło na nas, tylko na naszych dzieciach, wnukach. 
To jest najważniejsze. A jeśli chodzi o inne zachęty 
to np. – zaznaczam to bardzo wyraźnie – wielu na-
szych rodaków za granicą dzięki temu, że zna język 
polski, ma przewagę na rynku pracy. Wyobraźmy 
sobie sytuację: dwóch 25-letnich kandydatów do pra-
cy przychodzi do potencjalnego pracodawcy, mają 
ukończone podobne studia, jeden zna język miejsco-
wy, w sposób oczywisty, no bo to jego język podsta-
wowy i zna język angielski perfekt, a drugi zna język 
miejscowy perfekt – no bo dorastał w tym kraju – zna 
język angielski i zna język polski. Którego kandydata 
wybierze pracodawca, jeżeli studia i doświadczenie 
zawodowe będą mieli podobne? Oczywiście tego 
z dodatkowym językiem. Jeszcze nadmienię, że wiele 
firm, czy to z Europy Zachodniej, czy to zza Oceanu 
Atlantyckiego, czy ze Wschodu, planuje inwestycje 
w Polsce, planuje inwestycje w Europie Środkowej. 
Znajomość języka polskiego jest ogromną przewagą 
na rynku. Wreszcie pamiętajmy, że językiem polskim 
są też zainteresowani i nasi rodacy na Wschodzie, 
i wreszcie mieszkańcy krajów dawnego Związku 
Sowieckiego, też dlatego, że jest to ważne narzędzie 
choćby na rynku pracy.

Drodzy Państwo, pozwolę sobie powiedzieć jeszcze 
jedno zdanie, bardzo, bardzo ważne. Wspominaliśmy 
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(senator S. Gogacz) Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Tu jest wiele jednostek, dlatego posta-
nowiliśmy, ja jako wiceminister spraw zagranicznych 
postanowiłem stworzyć specjalny zespół, który sku-
pia przedstawicieli tych resortów, czy to na poziomie 
wiceministrów, czy na poziomie dyrektorów departa-
mentów, aby choć trochę skoordynować te działania, 
choć trochę wypracować pewien model działalności. 
Jeśli państwo jako Wysoka Izba życzylibyście sobie, 
możemy nawet zorganizować kiedyś wspólne posie-
dzenie kilku komisji senackich, na którym mogliby-
śmy szerzej opowiedzieć o tym zespole i wysłuchać 
także państwa uwag i pytań. To by było bardzo cenne, 
bo takiego zespołu wcześniej nie było, my jesteśmy 
z niego zadowoleni. Opowiedzielibyśmy też chętnie 
o postępach prac, o problemach, także problemach 
legislacyjnych, jakie mamy. Państwo jako Izba stano-
wiąca prawo moglibyście nam pomóc, jeżeli uznali-
byście to państwo za stosowne. To jest bardzo trudne 
zagadnienie. Jest kilka resortów i skoordynowanie 
prac tych resortów jest niekiedy trudne, choć akurat 
w przypadku języka polskiego widzimy dużo dobrej 
woli. Ale wszyscy wiemy to, i to nie jest aluzja do 
aktualnego rządu, bo to dotyczy w zasadzie wszyst-
kich rządów po 1989 r., że Polska resortami stoi, a to 
niekiedy bardzo utrudnia pracę. Akurat ja nie mam 
tutaj żadnych przesłanek, żeby jakoś szczególnie na-
rzekać, bo – podkreślam – jest dużo dobrej woli, ale 
generalnie tak jest.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
I teraz pan senator Jan Żaryn. Proszę uprzejmie.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o tę ostatnią wypowiedź, to myślę, że 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz komisja spraw 
emigracji zaproponują…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jan Dziedziczak: Świetnie.)

…tego typu spotkanie.
Ale teraz pytania. Mianowicie chciałbym zapytać 

o statystykę. Mijają 2 lata, od kiedy pracuje obecny 
rząd, i wypada zacząć bilansować efekty.

Pierwsze pytanie. O ile wiem, na przełomie 2015 
i 2016 r. w polskich szkołach, tych 3 typach polskich 
szkół, o których pan minister powiedział, było mniej 
więcej do 10%, może do 15% dzieci spośród tych 
wszystkich dzieci, które urodziły się i żyły poza gra-
nicami Polski. Myślę o zachodniej emigracji, żeby 
była jasność, a nie o Polakach na Wschodzie. Jeżeli 
te dane statystyczne utrzymały się na tym samym 
poziomie, czyli jest mniej więcej 15% tych wszyst-

szej. W strukturach uczelni wyższych za granicą nie 
zawsze są wydziały, są tam różne jednostki. Wydaje 
się, że posiadanie takiej jednostki w ramach struk-
tury uczelni wyższej, czyli bardzo ważnej instytucji 
w każdym państwie… Już sam ten fakt jest wyrazem 
pewnego uznania, szacunku dla kultury, dla języka 
polskiego. To jest na pewno duży plus. I stąd moje 
pytanie, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wi-
dzi potencjał w tym kierunku działania, jeżeli chodzi 
o promowanie kultury i języka polskiego. Czy po-
wstają nowe jednostki wpisane w strukturę uczelni 
wyższych za granicą?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Bardzo dziękuję.
Oczywiście tak, widzimy ten potencjał. 

Zaznaczę technicznie, że sprawą tego typu zajmu-
je się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze placówki 
oczywiście wspierają powstawanie tego typu ośrod-
ków. Pamiętajmy – jeszcze raz to podkreślę – że na-
uczanie języka polskiego za granicą ma 2 wymiary: 
wymiar, że tak powiem, opieki nad rodakami, pod-
trzymywania polskości w tym i następnych pokole-
niach Polaków za granicą, oraz wymiar promocyjny. 
Pokazujemy język polski jako coś atrakcyjnego dla 
obcokrajowców, zachęcamy obcokrajowców, żeby 
wybierali język polski, kulturę polską, wybierali po 
prostu Polskę jako miejsce choćby na swój rozwój 
zawodowy albo realizację hobby. I to jest korzystne, 
bo pozyskujemy wtedy przyjaciół. Tak działają in-
stytucje innych krajów, instytucje zajmujące się na-
uczaniem np. języka francuskiego czy hiszpańskiego. 
Naukę włoskiego często wybierają osoby, które nie 
są Włochami, tylko po prostu są zafascynowane tą, 
zresztą przepiękną i bogatą, atrakcyjną kulturą. My 
jesteśmy zdeterminowani do współpracy.

To jest pewien problem… Jeżeli pan senator po-
zwoli, troszkę szerzej o tym powiem. Problem po-
lega także na tym, że promocją języka polskiego za 
granicą zajmuje się chyba 7 instytucji. W samym 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych są oddzielne 
jednostki do promocji języka polskiego dla rodaków 
i do promocji języka polskiego jako języka obcego. 
Oprócz tego zajmuje się tym Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 



82
48. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2017 r.
Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

(senator J. Żaryn) oświatową nie zmieni warunków kształcenia Polaków 
na tamtym terenie? Każda odpowiedź ma tu nieste-
ty negatywne skutki. Węgry i Rumunia mają takie 
same jak Polska prawo do tego, żeby ich mniejszo-
ści były tam nauczane zgodnie z ambicjami tychże 
państw. Jesteśmy w ramach tej samej struktury, Unii 
Europejskiej. Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o pro-

mocję… Może zacznę od kwestii dzieci uczęszczają-
cych do szkół. Oczywiście pytań o przyczyny jest tu 
wiele. Bywają takie sytuacje… Spotykam się z roda-
kami za granicą, którzy mówią o tym, że w promieniu 
100–200 km nie ma polskiej szkoły. Są takie sytu-
acje. Stąd prace Ministerstwa Edukacji Narodowej 
nad nauczaniem internetowym, nad podręcznikami 
umożliwiającymi naukę w domu.

Niemała cześć osób przebywających za granicą po 
prostu nie chce się uczyć języka polskiego. Mieszkają 
w Londynie, mają szeroką gamę ofert, ale nie chcą 
tego robić, bo mają ważniejsze rzeczy. Polskość za 
granicą nie jest obowiązkowa. Trzeba tutaj dokonać 
wyboru i być konsekwentnym w realizacji tego, co 
się wybrało. Wybór bycia Polakiem, utrzymania pol-
skości nie wiąże się wyłącznie z profitami. To jest 
kwintesencja patriotyzmu z pewnym podejściem do 
obowiązków. Jeden z ojców naszej niepodległości 
mówił: jestem Polakiem, więc mam polskie obo-
wiązki. Tak to wygląda. Sprawa jest dużo bardziej 
skomplikowana. Z jednej strony oczywiście czuje-
my się w obowiązku – my oraz koleżanki i koledzy 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej – umożliwienia 
nauki języka polskiego wszystkim tym, którzy chcie-
liby, mieszkając za granicą… Jeśli ktoś tego nie chce, 
jeśli ktoś ma zupełnie inne priorytety, to niestety nic 
tutaj nie zrobimy. Sprawa dotyczy dzieci. Jako pań-
stwo polskie możemy stworzyć oferty, ale kluczowa 
jest tutaj odpowiedzialność rodziców za polskość. 
Wybór polskości zawsze będzie się wiązać z dodat-
kową pracą i trudem. Niestety, zawsze tak będzie. 
Jeśli wysyłamy dziecko na naukę języka polskiego, 
to oznacza to, że trzeba będzie je tam zaprowadzić. 
To jest pytanie o priorytety w życiu.

Jeśli chodzi o promocję polskości na uczelniach 
wyższych, to sprawa jest bardzo skomplikowana, dla-
tego że z jednej strony mamy szereg sukcesów – sam 
podałem państwu przykłady kilku otwieranych pla-

kich, których chcielibyśmy objąć nauczaniem pol-
skim, nauczaniem języka polskiego, kultury polskiej 
itd., to jest pytanie: jakie należałoby w takim razie 
wprowadzić mechanizmy, które zwiększyłyby zasięg 
oddziaływania? Legitymacja na pewno była bardzo 
ważnym aspektem. No, ja cały czas próbuję się do-
wiedzieć, w jaki sposób można byłoby wykorzystać 
np. internet, żeby sięgnąć jednak głębiej w te polskie 
społeczności, tak żeby te dzieci mogły też w innym 
trybie uczyć się języka polskiego, a nie tylko takim, 
który wiąże się z dojeżdżaniem te 100 czy 200 km. 
Tak więc to jest jedna prośba – o statystykę dotyczącą 
efektów pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
na tym polu.

Drugie pytanie też dotyczy w pewnym sensie efek-
tów, a mianowicie tego, o czym mówił pan minister, 
odpowiadając na pytanie pana senatora Gogacza. 
Chodzi o ten drugi aspekt obecności języka polskiego 
jako języka obcego, szczególnie na terenie uniwer-
sytetów, uniwersytetów amerykańskich, tam gdzie 
kształtuje się elitę danego narodu i danego społe-
czeństwa – czy to uniwersytetów amerykańskich, czy 
brytyjskich, czy w każdym innym miejscu. Bardzo 
nam zależy na tym, żeby elita świata zachodniego 
była zainteresowana rozpoznaniem także Polski. To 
jest, rzecz jasna, nasz priorytet, bo jeśli inteligencja 
tychże państw, narodów będzie zainteresowana roz-
poznaniem polskiej kultury, to i my wszyscy na tym 
zyskamy. Pytanie, jakie mamy narzędzia. Jest to np. 
udostępnianie naukowej literatury polskojęzycznej, 
która by docierała via MSZ do wybranych placó-
wek naukowych świata zachodniego. Czy udało się 
już wprowadzić jakiś stały mechanizm współpracy 
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie 
tylko do starania się o to, żeby powstawały katedry 
języka polskiego, ale także do dalszego monitorowa-
nia ich pracy, np. poprzez wysyłkę literatury pięknej 
i literatury naukowej do bibliotek uniwersyteckich? 
Jest cały zestaw działań, które mogłyby być kiero-
wane w tamtą stronę.

Trzecie pytanie, odbiegające od kwestii języka 
polskiego w aspekcie raportowym. Jest to bieżąca, 
bardzo ważna sprawa. Mianowicie Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zapewnia – takie słowa padły 
z ust pani minister – że zmiana ustawy oświatowej 
na Ukrainie nie dotknie kwestii nauczania języka 
polskiego znajdującej się tam polskiej mniejszości, 
czyli Polaków, a także tych, którzy chcieliby się uczyć 
języka polskiego. Jak wiemy, Węgry i Rumunia mają 
inne zdanie na ten temat w odniesieniu do mniejszo-
ści węgierskiej i rumuńskiej. Czy my jesteśmy jakoś 
specjalnie traktowani przez Ukrainę? MEN i MSZ 
milczą w tej sprawie. Czy rzeczywiście mamy po-
wody sądzić, że państwo ukraińskie poprzez ustawę 
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) cze przykłady negatywne pokazuje się jako element 
pewnej normy. No, znamy wszyscy te mechanizmy.

Tak że trzeba bardzo uważać. Uniwersytety są 
bardzo często autonomiczne. Jest to kwestia też ne-
gocjacji, bo jest bardzo wiele placówek naukowych 
chętnych do utworzenia polskiej katedry, do wzięcia 
pieniędzy za otworzenie polskiej katedry, ale obo-
wiązkiem państwa polskiego i interesem państwa 
polskiego jest to, żeby późniejsza realizacja prac 
danej instytucji była korzystna z punktu widzenia 
choćby prawdy historycznej na temat naszych losów. 
Pokazy – teraz to już przykład abstrakcyjny – filmu 
„Pokłosie” za pieniądze polskiego podatnika nie mają 
większego sensu, jeśli chodzi o dążenie do prawdy 
historycznej.

Jeśli chodzi o biblioteki, to oczywiście my w tej 
chwili przygotowujemy cały program dostarczania 
do bibliotek czołowych uniwersytetów światowych 
literatury związanej choćby z polską historią, choćby 
z prawdą o polskiej historii.

Jeśli chodzi o sprawę Ukrainy, to ja nie chciałbym 
jeszcze w tej chwili się wypowiadać. W przyszłym ty-
godniu będziemy relacjonować przed parlamentem tę 
sprawę w czasie posiedzenia jednej z komisji. Wczoraj 
odbyły się rozmowy pani minister… Przepraszam, 
przedwczoraj odbyły się rozmowy pani minister 
Zalewskiej na Ukrainie właśnie w tej sprawie. Pani 
minister jako minister konstytucyjny osobiście zaan-
gażowała się w tę sprawę. Sprawa jest bardzo skom-
plikowana. Pamiętajmy, że my jesteśmy w innej sy-
tuacji niż choćby Węgrzy, bo mamy jako Polska tylko 
4 szkoły polskie na Ukrainie, a Węgrzy mają w za-
sadzie cały system szkolnictwa, kilkadziesiąt szkół 
z pełnym profilem nauczania w języku węgierskim. 
My mamy już znaczny procent nauczania w języku 
ukraińskim. Stąd ta sytuacja jest zupełnie inna. Nie 
zmienia to faktu, że sprawa jest dla nas bardzo ważna, 
o czym świadczyłaby choćby wizyta ministra konsty-
tucyjnego właśnie w tej sprawie. Sprawy w żadnym 
wypadku nie zamykamy, będziemy ją prezentować 
już po pierwszych efektach naszych rozmów w przy-
szłym tygodniu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Senator 

Peczkis.)
Aha, pan senator Peczkis. Proszę uprzejmie.

Senator Grzegorz Peczkis:
Mam 2 pytania. Pierwsze pytanie. Czy w związku 

z wyjściem z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii 
dostrzega pan ewentualność, że język angielski prze-

cówek, czy to w Chinach, czy to na Wschodzie, zwią-
zanych ze szkolnictwem wyższym – z drugiej strony 
są też porażki, o czym trzeba powiedzieć. Co prawda 
są to porażki poprzedniego rządu, ale ku przestrodze 
pozwolę sobie ten przykład podać. Najbardziej spek-
takularną porażką w zakresie dyplomacji publicz-
nej jest Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku. To była katedra utworzona kilka lat 
temu, jeszcze za czasów pana ministra Sikorskiego. 
To jest instytucja, która kosztowała państwo polskie 
kilka milionów dolarów – otworzenie tej katedry.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie ma nic do rze-
czy.)

Oprócz tego jeszcze…
Odpowiadam na pytanie dokładnie, precyzyj-

nie, bo było pytanie o promocję Polski na poziomie 
szkolnictwa wyższego. Pan senator Fedorowicz się 
denerwuje…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze…)

I słusznie, bo sprawa jest dość kompromitująca.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja się nie denerwuję 

nigdy. Ale to nie ma nic do rzeczy.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Fedorowicz, proszę zająć miejsce i spo-
kojnie słuchać. Pan minister ma prawo odpowiadać. 
Proszę bardzo, Panie Ministrze.)

Bardzo dziękuję.
Kosztowało nas to kilka milionów dolarów jako 

państwo polskie i jako środowisko Polonii, które 
zbierało na to pieniądze. Entuzjazm był dość duży. 
Zostanie utworzona katedra polska, która będzie 
promować Polskę, będzie odkłamywać polską histo-
rię. Efekt był taki, że Uniwersytet Columbia wziął 
pieniądze, stworzył katedrę, po czym decyzją we-
wnętrzną uniwersytetu wyznaczył kierownictwo tej 
katedry, wyznaczył program, tok nauczania na tej 
katedrze. Jest to w tej chwili instytucja, która w spo-
sób niemal 100-procentowy realizuje pedagogikę 
wstydu. Zajmuje się głównie tematyką Holokaustu, 
a zwłaszcza rzekomych win Polaków w ramach tego 
Holokaustu. Uczciwie mówiąc, dodam obiektywnie – 
może mniej jako osoba polonijna, bardziej jako osoba 
zajmująca się dyplomacją publiczną, promocją praw-
dy historycznej, promocją informacji o Polsce – że 
gdybyśmy mieli dostać za darmo taką katedrę, w ten 
sposób funkcjonującą… Korzystne dla państwa pol-
skiego, korzystne dla prawdy, obiektywnej prawdy 
historycznej, dla polskiej dyplomacji publicznej by-
łoby, gdyby takiej katedry nie było. Lepiej, żeby jej 
nie było, niż żeby była w takiej formie, bo niekiedy 
po prostu w sposób niezgodny z faktami, naginający 
fakty historyczne przedstawia się tam nieprawdziwą 
historię Polski choćby w takim wymiarze, że pojedyn-
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(senator G. Peczkis) że w zeszłym roku udało się otworzyć nawet połącz-
nie lotnicze, regularne połączenie lotnicze Polskich 
Linii Lotniczych z Charkowem. Wschodnia Ukraina 
jest dla nas bardzo ważna, jeśli chodzi o budowanie 
kontaktów, budowanie relacji, także gospodarczych. 
Cieszymy się, że tam naprawdę wiele osób jest zainte-
resowanych językiem polskim. Im więcej osób będzie 
poznawać język polski, polską kulturę, tradycję, tym 
więcej osób będzie zaangażowanych w budowanie 
przyjaźni polsko-ukraińskiej. Więc dla nas to jest 
zdecydowanie pozytywne.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Ministrze.)

Jeżeli można, to jeszcze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze jed-

no. Proszę.)
Oczywiście język angielski nadal będzie językiem 

uniwersalnym, nie mamy co do tego żadnych wąt-
pliwości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jan Dziedziczak: Dziękuję uprzejmie.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Fedorowicza.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo. 

Panie Marszałku! Panie Profesorze! Wysoka Izbo! 
Ponieważ od 6 lat jako szef…)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze, chcę jeszcze poin-

formować, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Czerwińskiego.

Proszę bardzo, pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Więc jeszcze raz… Chciałbym podziękować, 

Panie Profesorze. 6 lat odbieram taki raport jako szef 
sejmowej, a teraz senackiej komisji. Dzięki temu spra-
wozdaniu na posiedzeniach naszej komisji odbywa się 
ciekawa debata. Cieszę się, że na sali plenarnej była 
taka bardzo poważna rozmowa na temat wartości 
i piękna języka polskiego.

(Rozmowy na sali)
Jak pan senator Rulewski nie będzie mi przeszka-

dzał, to zakończę moją wypowiedź słowami wielkiego 
poety polskiego piszącego na obczyźnie, Kazimierza 
Wierzyńskiego, które sobie powtarzam w trudnych 
chwilach. One brzmią następująco.

stanie być tak bardzo powszechny i przestanie być tak 
nam narzucany jako ten język podstawowy w komu-
nikacji międzynarodowej?

Drugie pytanie. To prawda, że mamy tylko 4 szko-
ły polskie na Ukrainie, ale mamy mnóstwo ośrodków, 
które działają przy niewielkim wsparciu państwa, tam 
o milionach dolarów mowy nie ma. Ja byłem w ta-
kim ośrodku w Charkowie. Tam się uczy dosłownie 
w kilku pomieszczeniach, w takich maleńkich salkach 
ponad 400 osób w trybie ciągłym. W większości to 
nie są Polacy, w większości oni starają się o Kartę 
Polaka tylko z powodów merkantylnych. Ale dla nas 
to jest wielka szansa, bo oni, ucząc się przy okazji 
nauki języka naszej kultury, tu przyjeżdżają, wracają 
i nie są nastawieni nacjonalistycznie do Polski, bo po 
prostu byli, widzieli. Czy to nie jest jakaś taka możli-
wość, żeby poprzez naukę języka polskiego dać upust 
pewnej istniejącej, bo co do tego nie ma wątpliwości, 
wrogości tych 2 nardów, naszych narodów?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! O wrogości mię-

dzy naszymi narodami bym nie mówił. Oczywiście 
istnieją jakieś grupy o skrajnych poglądach, ale rela-
tywnie stosunki między naszymi krajami wcale nie 
są takie złe. Ja tu nie mówię o środowisku banderow-
skim, które oceniam jednoznacznie zdecydowanie 
negatywnie. To jest środowisko haniebne. Ale gene-
ralnie rzecz ujmując, relacje między naszymi kraja-
mi nie są złe. Polska była np. pierwszym krajem na 
świecie, Drodzy Państwo, który uznał niepodległość 
Ukrainy. Więc to nie jest… Nasze relacje oceniłbym 
jako dobre.

Jeśli chodzi o promocję języka polskiego, mamy 
świadomość, że w tej chwili na Ukrainie jest – nie 
wiem, czy to stosowne określenie – moda na naukę 
języka polskiego, że nastąpiła eksplozja zaintereso-
wania nauką języka polskiego, także, a może zwłasz-
cza, wśród Ukraińców pochodzenia ukraińskiego, nie 
pochodzenia polskiego, lecz ukraińskiego. To dobrze. 
Tak, to dobrze, dlatego że język buduje mosty, budu-
je relacje. Tak jak słusznie pan senator powiedział, 
osoby, które odwiedzą Polskę, mają o Polsce jedno-
znacznie dobrą opinię i to buduje przyjaźń między 
ludźmi, współpracę w wymiarze społecznym, ale też 
w wymiarze gospodarczym. Bardzo się cieszymy, 
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(senator J. Fedorowicz) jest podstawowa rzecz. Ja uważam, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych jest predestynowane do tego, 
żeby przejmować tę działalność, gdyż to jest działal-
ność poza granicami kraju. Ministerstwo kultury nie 
ma takiej możliwości, ministerstwo szkolnictwa także 
nie ma takiej możliwości, bo nie ma własnych placó-
wek dyplomatycznych. I to powoduje… Ta Polska re-
sortowa powoduje wyraźny brak koordynacji. A więc 
szkolnictwo, te szkoły, szkolne punkty konsultacyjne 
– ministerstwo edukacji. Ośrodki kultury – MSZ, 
tak? MSZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Katedry języka polskiego – Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W mojej ocenie te inicja-
tywy i ta działalność powinny podlegać Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych. Jeżeli tak nie będzie, to nie 
przezwyciężymy tego braku koordynacji. 

Słusznie pan odpowiada, że jeśli chodzi o szkolne 
punkty konsultacyjne, to pojedzie minister Zalewska, 
będą jakieś rozmowy itd. Tak, ale pan nie ma na to 
wpływu, tak? MSZ nie ma wpływu na to, jak wy-
glądają te rozmowy, w jakim kierunku iść. Poza tym 
są to działania komplementarne. I można sobie wy-
obrazić… Można sobie wyobrazić, że obcokrajowców 
będzie uczyć się języka w tych szkolnych punktach 
konsultacyjnych. Oczywiście to nie jest młodzież, to 
nie są Polacy, ale są to wyspecjalizowane ośrodki. 
I odwrotnie – przecież lekcje języka polskiego dla 
mniejszości, dla naszych rodaków mogą się odby-
wać także w ośrodkach kultury, tzn. tam, gdzie nie 
ma szkolnych punktów konsultacyjnych. Ale jest ten 
podział resortowy i każdy resort pilnuje swojego. Ja 
rozumiem, że jest kwestia budżetu, przesunięć bu-
dżetowych itd. Jednak to, co pan powiedział, o czym 
pan powiedział, ja dostrzegałem znacznie wcześniej. 
I niestety nikt z tym nie jest w stanie walczyć.

Przypomnę sytuację, jaka była przez wiele lat 
w MSZ czy w ambasadach. Chodzi o radców han-
dlowych, którzy podlegali ministrowi gospodarki, 
a nie ministrowi spraw zagranicznych. Ci radcowie 
handlowi gdzieś się tam pałętali przy ambasadach. 
I albo realizowali to, co ambasador wskazywał, albo, 
jeżeli mieli silne oparcie w swoim ministerstwie, to 
ambasador nic nie mógł zrobić, był tylko ich formal-
nym szefem, a nie merytorycznym. Zdaje się, że to 
jakoś zniknęło, chociaż nie wiem, czy do końca to 
zostało zintegrowane. No, ale to nie jest przedmiotem 
tego punktu. Jednak to pokazuje, że wiele, wiele lat, 
w zasadzie 20 lat trwało, zanim zmieniła się taka, 
wydawałoby się, jasna sytuacja. Bo jeżeli w ramach 
dyplomacji, ambasad jest radca handlowy, to amba-
sador musi tym też kierować i zarządzać.

Wracam do tematu. A więc uważam, że to MSZ 
powinien nadzorować wszystkie obszary działalności, 
które niejako wychodzą poza granice, niezależnie od 
tego, czy to dotyczy kultury, szkolnictwa czy nauki. 
I na tym bym chciał zakończyć.

„Trzeba przeczytać raz,
Trzeba przeczytać dwa razy,
Trzeba czytać przez lata:
Wtedy przyleci ptak
Do ręki twojej
Nie zlęknie się, oswoi,
Ptak, który teraz przed tobą
Ulata.
Trzeba napisać raz,
Trzeba napisać dwa razy,
Trzeba pisać przez lata:
Aż ptak ci wywróży
Koniec twej samotności,
Uniesie cię nad wodami
Ze ślepej nocy i burzy,
Wtedy zaufaj mu,
Zaufaj samemu sobie,
Zacznij początek
Świata”.
Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja mam jeszcze szansę zabrać głos.
Panie Profesorze, chciałbym panu podziękować 

za bardzo obszerne i świetne sprawozdanie. Panie 
Ministrze, panu dziękuję za wyczerpujące odpowie-
dzi na pytania. Ale najpierw to, co mi się wydało 
kontrowersyjne. Ja uważam, że władza państwowa 
nie jest od tego, żeby oceniać filmy. Jeżeli „Pokłosie” 
było filmem gorszym pod względem artystycznym, 
to „Ida” na pewno była sukcesem i filmu polskiego, 
i Polski.

Wracając do zasadniczej części, do informacji, 
sprawozdania, chcę powiedzieć, że zasadniczym 
problemem w tej bardzo ważnej działalności rządu 
polskiego, Senatu, jeżeli chodzi o promocję Polski, 
o szkolnictwo polskie, a także możliwość kształcenia 
w języku polskim obcokrajowców, którzy chcieliby 
z różnych powodów, czy z powodów sympatii, czy 
z powodów merkantylnych, bo chcą tutaj przyjechać 
do pracy… Niezależnie od tych powodów chęć nauki 
języka polskiego jest rzeczą dobrą i powinniśmy to 
wspierać. Największym problemem, jaki widzę – tu 
szczególnie – jest tzw. Polska resortowa. To jest po 
prostu… Pan już to dostrzegł, ja to widziałem znacz-
nie wcześniej. Ta kwestia jest rozdzielona na kilka 
resortów i muszę powiedzieć, że ta współpraca… 
No, pan mówi, że idzie w tej chwili dobrze, ale mnie 
się wydaje, że idzie jak po grudzie. Dobrze, że został 
stworzony zespół. Byłoby lepiej, gdyby to był ze-
spół przy pani premier, ze względu na rangę, pozycję 
i możliwość pewnej koordynacji działań. Prawda? To 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierw-
szego przywileju w Polsce.

Wysoka Izbo, w trakcie rozpatrywania uchwały 
na sali obecny będzie przewodniczący Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Armenii, pan Ara Babloyan, 
wraz z towarzyszącą mu delegacją. (Oklaski) Jest 
z nami także pan Edgar Ghazaryan, ambasador 
Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej. 
(Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wniesio-
ny przez senatora Jana Żaryna. Projekt jest zawarty 
w druku nr 615, a sprawozdanie – w druku nr 615 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Goście! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest mi niezmiernie miło. Z dużą satysfakcją chcę pań-

stwu przedstawić sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, 
która na swoim posiedzeniu w dniu 18 października 
br. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przeze mnie projekt uchwały w 650. rocznicę nadania 
Ormianom pierwszego przywileju w Polsce. W trakcie 
bardzo dobrej dyskusji wprowadzono poprawki, które 
spowodowały, że tekst jest zdecydowanie lepszy.

Od razu państwu powiem, że uchwała, którą za 
chwilę przeczytam, jest jak na senackie uchwały wy-
jątkowo długa. Zgodziliśmy się, że taka być powinna, 
ponieważ jest to wyjątkowa okazja – 650. rocznica 
obecności Ormian w Polsce. Ta uchwała stanowi lek-
cję historii i ma szczególne znaczenie z wychowaw-
czego punktu widzenia. Taka m.in. jest rola Senatu, 
byśmy potrafili za pomocą słowa, uchwały wychowy-
wać współczesne pokolenia Polaków w niezmiernie 
bogatym dziedzictwie polskim. A w dziedzictwie 
polskim jest miejsce dla polskich Ormian, wspania-
łych patriotów, którzy jakże często znajdowali się 
w panteonie naszych najwybitniejszych bohaterów. 
I dlatego ta uchwała jest długa. Mam nadzieję, że 
także dla nas, dla senatorów, niektóre jej fragmenty 
będą stanowiły lekcję historii. Zapraszam do odbycia 
krótkiej lekcji historii.

Uchwała w 650. rocznicę nadania Ormianom 
pierwszego przywileju w Polsce.

Dnia 20 stycznia 1367 r. we Lwowie król Kazimierz 
Wielki potwierdził w odrębnym dokumencie utwo-
rzenie diecezji Kościoła ormiańskiego w Królestwie 
Polskim i wskazał jego biskupowi Grzegorzowi mia-
sto Lwów jako miejsce rezydencji. Uzyskanie pierw-
szego zbiorowego przywileju w nowej ojczyźnie 
rozpoczęło historię polskich Ormian, którzy współ-
tworzą Polskę już siódmy wiek.

Wiem, że pan minister… Nie chcę, żeby pan się 
do tego odnosił, bo jest pan jakby stroną tej dysku-
sji, ja zaś nie jestem stroną, tylko to obserwowałem 
i jako wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych 
i administracji, i jako marszałek Senatu. Obserwuję, 
jak to wygląda, także teraz, jako wicemarszałek, więc 
widzę pewną konieczność.

Zamykam…
(Rozmowy na sali)
Więcej głosów nie ma…
(Senator Jan Rulewski: Jest, jest.)
Ktoś się zgłosił? To w takim razie będę musiał 

ogłosić przerwę i po przerwie…
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, wycofaj się.)
(Rozmowy na sali)
…bo o 12.00 mamy wystawę. W tej chwili muszę 

ogłosić przerwę.
(Głos z sali: Czyli rezygnuje.)
(Głos z sali: Niekoniecznie.)
(Głos z sali: Można chyba zakończyć punkt.)
(Rozmowy na sali)
Rezygnuje pan senator, tak? Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Zamykam dyskusję, ale to jeszcze nie wszystko.
Czy przewodniczący Rady Języka Polskiego, 

pan profesor Andrzej Markowski, albo pan Jan 
Dziedziczak, wiceminister, chcieliby zabrać głos?

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo. Dziękuję przewodniczącemu 
Rady Języka Polskiego, panu profesorowi Andrzejowi 
Markowskiemu, za przedstawienie Senatowi 
sprawozdania. Dziękuję również panu Janowi 
Dziedziczakowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, za udział w debacie.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawozdaniem 
o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015.

Za chwilę ogłoszę przerwę do godziny 12.30. Po 
przerwie przechodzimy do punktu trzynastego, czy-
li uchwały w sprawie rocznicy dotyczącej Ormian 
w Polsce… I po tym punkcie będzie głosowanie, tak? 
Czy nie będzie głosowania?

(Głos z sali: Będzie.)
Po tym punkcie będziemy mieli głosowanie.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
Zapraszam na wystawę.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01  

do godziny 12 minut 35)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) oficer Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej – 
Armii Krajowej, Organizacji „NIE” oraz Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, skazany na śmierć przez 
stalinowski sąd, odznaczony w tym roku Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez 
Prezydenta RP.

Równolegle pielęgnowali Ormianie własne dzie-
dzictwo kulturowe, którego pomniki zachowały się 
do dziś w postaci piśmiennictwa w czterech języ-
kach: ormiańskim, kipczackim, polskim i łacińskim. 
Dziedzictwo to ma swych wybitnych przedstawicie-
li, których dorobek nie jest bez znaczenia także dla 
kultury Armenii. W Drugiej Rzeczypospolitej pod 
opieką ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolic-
kiego, ks. Józefa Teodorowicza, wielkiego kazno-
dziei i polskiego patrioty, nastąpił renesans etniczny 
Ormian, powstawały nowe organizacje, rodziła się 
prasa, przedsięwzięto badania naukowe, planowano 
założenie muzeum. Wojna przecięła te plany.

Diaspora ormiańska w Polsce, choć nigdy nie była 
liczna, wydała wiele pokoleń kupców, rzemieślników, 
rolników, kapłanów, zakonnic i zakonników, ziemian, 
inteligentów, żołnierzy, artystów, intelektualistów 
i uczonych. W żyłach wielu Polaków płynie krew 
ormiańskich przodków.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując 
całoroczne obchody obecności Ormian na ziemiach 
polskich, gratuluje im dorobku, dziękuje za ich wkład 
w polską kulturę i twórczą obecność w naszej historii 
oraz życzy kontynuowania osiągnięć ich przodków 
we wspólnej ojczyźnie, dla ich i jej dobra.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. (Oklaski)

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że treść tejże 
uchwały nie tylko zostanie przyjęta przez nas tutaj, 
w Senacie, ale też, tak jak powiedziałem, stanie się 
taką uchwałą, która będzie żyć dalej, ponieważ żyje 
dalej także wspólnota ormiańska w Polsce, i dobrze 
by było, żeby zarówno ona, jak i Polacy, ale także 
by zaprzyjaźnione z nami państwo Armenia, a więc 
żeby wszystkie te podmioty wiedziały, jak wiele nas 
z Ormianami w Polsce łączyło w historii i jak wiele 
łączy dziś, i jak liczymy, rzecz jasna, na to, że będzie 
łączyć, można powiedzieć, na zawsze. Tak powinno 
być. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcą jest również pan 
senator Jan Żaryn.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pyta-
nie? Nie.

Tak dostojna rocznica jest symbolem ważnym 
nie tylko dla Ormian i Polaków pochodzenia or-
miańskiego, ale także dla całej Rzeczypospolitej. 
Obecność Ormian w społeczeństwie polskim była 
i pozostaje znacząca, wymaga przypomnienia i do-
cenienia. Są oni jedną z najstarszych mniejszości, 
które wybrały Polskę na miejsce bezpiecznego 
schronienia, otrzymały tu gościnne przyjęcie, wa-
runki do pracy i prosperowania. Od wieku XIV 
współkształtowali jej krajobraz kulturowy w wielu 
wymiarach. Stali się dla państwa polskiego dostar-
czycielami praktycznej wiedzy o imperiach oriental-
nych, ekspertami w zakresie ich języków i polityk. 
Od schyłku wieku XVII zaczęli się pojawiać także 
w głównym nurcie życia intelektualnego, literac-
kiego oraz religijnego, jako literaci, kaznodzieje, 
medycy, prawnicy, teologowie, profesorowie aka-
demii krakowskiej i zamojskiej. W wieku XVIII 
widzimy ich wśród pionierów nowych dziedzin życia 
ekonomicznego – bankierów i manufakturzystów. 
Niektórzy z nich zaangażowali się w dzieło refor-
my Rzeczypospolitej. Tu trzeba wymienić przede 
wszystkim ks. Grzegorza Piramowicza, współtwór-
cę Komisji Edukacji Narodowej. W wiekach XIX 
i XX stanowili istotną część dwóch najaktywniej-
szych warstw społeczeństwa polskiego: ziemiaństwa 
i inteligencji. Współkształtowali historię kresów po-
łudniowo-wschodnich, wzmacniając w tym regionie 
społeczny potencjał polskości. Odegrali ważną rolę 
w życiu politycznym: irredencie niepodległościo-
wej, ugodowej polityce z Austrią w Galicji – ale 
„ugodowej” w dobrym rozumieniu tego słowa – od-
budowie Polski po kataklizmach rozbiorów, wojen 
i komunizmu.

Z ich grona wyszła plejada polskich samo-
rządowców, burmistrzów i prezydentów Lwowa, 
Krakowa, Warszawy, Lublina, Kamieńca 
Podolskiego, Czerniowiec. Nazwiska deputowa-
nych, posłów i senatorów gente Armeni natione 
Poloni, zapisały się godnie w dziejach parlamen-
taryzmu Księstwa Warszawskiego i kongresowego 
Królestwa Polskiego, w Sejmach Krajowych galicyj-
skim i bukowińskim, austriackiej Radzie Państwa 
i rosyjskiej Dumie Państwowej, wreszcie w Sejmie 
i Senacie odrodzonej Rzeczypospolitej. Długa jest 
lista twórców kultury polskiej pochodzenia ormiań-
skiego, w tym tak wybitnych, jak wieszcz Juliusz 
Słowacki. Wynalazczość i nauka polska także za-
wdzięczają im sporo, w tej dziedzinie nie może 
być zapomniana postać Ignacego Łukasiewicza, 
wynalazcy lampy naftowej. Wielu Ormian i wie-
le Ormianek polskich walczyło o wolność Polski. 
Symbolem ich bohaterstwa pozostaje podpułkownik 
Walerian Tumanowicz, żołnierz Legionów Polskich, 



88
48. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce. Głosowanie

(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierw-
szego przywileju w Polsce.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Ogłaszam wyniki głosowania.
Głosowało 68 senatorów, wszyscy byli za podję-

ciem uchwały. (Głosowanie nr 3)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze Senat 

podjął uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom 
pierwszego przywileju w Polsce.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przerwa techniczna…)
Ogłaszam kilka minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 50  

do godziny 12 minut 55)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj mija trzy-

dziesta trzecia rocznica męczeńskiej śmierci boha-
terskiego i patriotycznego polskiego kapłana, błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Wnoszę o uczczenie chwilą ciszy pamięci tego 
kapłana.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
(Senator Jan Rulewski: Niech pozostaje w naszej 

pamięci.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Błogosławiony Księże 

Jerzy Popiełuszko…)
(Zgromadzeni odpowiadają: …módl się za nami.)
Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 
wielostronnej implementującej środki traktatowego 
prawa podatkowego mające na celu zapobieganie ero-
zji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, 
sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 606, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 606 A i 606 B.

Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa zgłasza się do zabrania głosu?
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Panie 

Ambasadorze! Koleżanki i Koledzy!
Są sprawy, które się robi z interesu politycznego, 

i są sprawy, które się robi z serca. I myślę, że nie 
nadużyję zaufania mojego środowiska polityczne-
go, grupy senatorów Platformy Obywatelskiej, jeśli 
powiem, że całym sercem tę uchwałę popieramy, ze 
względu na wiele spraw, które i w przeszłości – ona 
dużo mówi o historii – i teraz łączą nas z Ormianami. 
Ta uchwała, gdyby była krótsza, byłaby oczywiście 
lepsza, ale ona ma ważny aspekt edukacyjny, bo 
pokazuje to, jak te związki pomiędzy Ormianami 
a Polakami kształtowały się w ciągu stuleci i jaki 
rzeczywiście wielki jest wkład narodu ormiańskiego, 
poprzez jego emisariuszy na ziemi polskiej, w polską 
kulturę narodową.

Ale też chciałbym słowo powiedzieć na temat 
tego, co dzisiaj, i tego, co w przyszłości. Bardzo 
byśmy chcieli, żeby Ormianie mogli uczestniczyć 
we współpracy europejskiej, tak jak uczestniczą 
w niej Ukraińcy czy Mołdawianie. Byliśmy całym 
sercem i intelektem za tym, żeby Armenia mo-
gła uczestniczyć w Partnerstwie Wschodnim. Nie 
dało się, to jest wybór, suwerenny wybór Armenii. 
Ale też wiem o tym, że są u was w Erywaniu bar-
dzo mocne tendencje i oczekiwania, że będziemy 
z wami blisko przynajmniej w dziedzinie adaptacji 
waszego prawa do prawa europejskiego, rozma-
itych instytucji do instytucji europejskich. I to jest 
niezmiernie ważne, bo to jest ten krok do przodu, 
który Armenia wykonuje w kierunku zjednoczonej 
Europy i który zjednoczona Europa powinna wy-
konywać w stosunku do Armenii. I mam nadzieję, 
że tak jak to było przed laty, tak samo w tej chwili 
polskie władze będą ambasadorem Armenii i ludu 
ormiańskiego w zjednoczonej Europie. Bo wasze 
miejsce jest przecież w zjednoczonej Europie, 
tak jak to było przed wiekami, kiedy królestwo 
Armenii było jednym z najbardziej europejskich 
dworów w historii średniowiecza. Wasze miejsce 
jest w Europie i to miejsce w Europie wspieramy 
i uważamy, że każdy polski rząd powinien wspie-
rać.

Cieszę się ogromnie z tego, że w tej Izbie możemy 
dać wyraz naszej serdecznej sympatii w stosunku do 
narodu ormiańskiego i wdzięczności za wszystko, 
co wasz naród wniósł do naszej kultury narodowej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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(wicemarszałek M. Seweryński) a w każdym razie nowego, jeżeli chodzi o umowy 
międzynarodowe, które rozpatrujemy i na których 
ratyfikację wyrażamy zgodę. Nie chciałbym bardzo 
szczegółowo referować problematyki związanej z tą 
konwencją, ale chciałbym polecić osobom zaintere-
sowanym materiały przygotowane przez nasze Biuro 
Legislacyjne, zawarte w opiniach prawnych dotyczą-
cych ustaw rozpatrywanych na tym, tzn. czterdzie-
stym ósmym, posiedzeniu Senatu. Mianowicie jest tu 
zarówno omówienie samej konwencji, jak i omówie-
nie tych, można powiedzieć, nowatorskich mecha-
nizmów zawartych w tym akcie prawa międzynaro-
dowego. Również pewne zastrzeżenia o charakterze 
ogólnym są zawarte w tej opinii. Uważam, że ona jest 
bardzo dobrze zrobiona, celna i pomocna. I to właści-
wie pokazuje również, jak dobrze nasze biuro pracuje, 
kiedy ma czas na przygotowanie, sporządzenie tego 
typu opinii. Tutaj jest dobra analiza tego, na czym 
polegają zarówno ta unikatowość, jak i mechanizm 
wiązania stron. Jest to pokazane w tej opinii. Są tu 
również wymienione te 3 artykuły konwencji, które 
są wymagane bezwzględnie, jak również te, które są 
uzgadniane dwustronnie w pewnych ramach zaryso-
wanych przez konwencję.

Jeszcze powiem ze dwa słowa – czy może kilka 
zdań, żeby być bardziej precyzyjnym – na temat za-
strzeżeń, a właściwie nie tyle zastrzeżeń, ile punk-
tów dyskusyjnych, które Biuro Legislacyjne wskazało 
i które właściwie powinny zostać przedyskutowane. 
Komisja zwróciła na nie uwagę. Mianowicie nasza 
konstytucja wymaga ratyfikacji umów międzyna-
rodowych, które są powszechnie obowiązującym 
prawem i wchodzą do prawa krajowego. Biuro 
Legislacyjne zwróciło uwagę na to, że ratyfikując czy 
też wyrażając zgodę na ratyfikację umowy o charak-
terze ramowym, nie wyrażamy bezpośrednio zgody 
na zapisy notyfikacyjne w dwustronnych umowach, 
które zostaną zawarte w wyniku przyjęcia tej kon-
wencji i wdrożenia jej w życie. Biuro nie przedstawiło 
tego jako zarzutu, tylko jako pewną nowość, która 
powinna zostać przedyskutowana, ponieważ szczegó-
ły dotyczące zastosowania tej konwencji w umowach 
dwustronnych już do nas, jako do Sejmu i Senatu, 
więcej nie trafią. A więc w jakiś sposób, wyrażając 
zgodę na tę ratyfikację, właściwie dajemy placet na 
szereg rozwiązań szczegółowych, które w wyniku 
tego się pojawią. To była pierwsza kwestia.

A druga kwestia, na którą zwróciło uwagę Biuro 
Legislacyjne i która była podnoszona i dyskutowana 
na posiedzeniu komisji, to sprawa promulgacji, czy-
li ogłaszania wyników tych umów dwustronnych. 
Ponieważ nie jest to taka prosta konwencja, każda 
z tych umów dwustronnych, która na bazie tej kon-
wencji będzie przyjmowana – biuro zwraca na to 
właśnie uwagę – powinna być również publikowana 
w taki sposób, żeby wszyscy… A to prawo obowią-

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, pana senatora Piotra Wacha, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowała się tą sprawą dnia 10 paździer-

nika. Podczas posiedzenia komisji były przedstawione 
dość obszerne sprawozdania i wyjaśnienia ministrów 
w związku z tą konwencją międzynarodową. Później 
wywiązała się krótka dyskusja. Powodem jest to… 
Zazwyczaj ratyfikacje konwencji nie prowadzą do 
jakiś dużych dyskusji i kontrowersji. W tym przypad-
ku kontrowersji również nie było. Ale tutaj dyskusja 
związana jest z wyjątkowym charakterem tej konwen-
cji. Chodzi o to, że jest to międzynarodowa konwen-
cja wielostronna, która ma charakter, mówiąc mało 
precyzyjnie, ramowy. Mianowicie prowadzi ona do 
możliwości modyfikacji umów dwustronnych pomię-
dzy państwami. Chodzi tutaj o materię dotyczącą uni-
kania podwójnego opodatkowania, jak również o ma-
terię dotyczącą unikania płacenia podatków w krajach 
o wyższych stopach podatkowych. Dotyczy to sze-
regu umów międzynarodowych. I myśmy również 
te umowy międzynarodowe rozpatrywali z punktu 
widzenia wyrażania zgody przez Senat na ich ratyfi-
kację. W tym przypadku ta konwencja, której autorem 
i depozytariuszem jest OECD, prowadzi właściwie do 
umowy ramowej, w ramach której pewne przepisy 
wymagane są obligatoryjnie – chodzi o 3 elementy 
– a szereg przepisów pozostawia się do uzgodnienia 
dwustronnie, do uzgodnienia między stronami, któ-
re przystąpiły do konwencji i które mają podpisane 
takie umowy lub chcą takie umowy zawrzeć. Tak że 
zostawia się tutaj pewną swobodę w zakresie wybo-
ru środków, jakie strony chcą zastosować. Tak więc 
to jest kompletna nowość i kompletny unikat, jeżeli 
chodzi o umowy międzynarodowe.

Jak dowiedzieliśmy się podczas posiedzenia komi-
sji, aby konwencja jako taka weszła w życie, musi być 
ratyfikowana przez 5 państw. Jak widać, Polska jest 
jednym z pierwszych… nie pierwszym, ale jednym 
z pierwszych państw, które przystępują do ratyfikacji. 
Zrozumieliśmy podczas posiedzenia komisji – właści-
wie rozumiemy to wszyscy – że w naszym interesie 
jest, aby konwencja weszła w życie i abyśmy mogli 
jej postanowienia wdrażać. A wdrażać je będziemy 
właśnie w ramach ewentualnych modyfikacji umów 
dwustronnych i być może zawierania następnych.

Chciałbym państwu powiedzieć, że starałem się 
Senat tym zainteresować, bo to jest coś wyjątkowego, 
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(senator sprawozdawca P. Wach) To, co pan profesor Wach powiedział… Jest to 
nowy instrument, który daje tak jakby zestaw narzę-
dzi do zastosowania. Skraca to niejako wprowadza-
nie nowych regulacji, bo daje pewien automatyczny 
mechanizm zmiany obecnie obowiązujących umów 
dwustronnych. Daje również możliwość dokonania 
wyboru zakresu regulacji, czyli niektóre rzeczy moż-
na stosować, niektórych nie. Efektem tego będzie taka 
sytuacja, że część będzie stosowana z modyfikacjami, 
a część zostanie uzupełniona o nowe regulacje. Pan 
profesor Wach już powiedział, że będzie też pewien 
nowy rodzaj sytuacji prawnej, że z naszego punktu 
widzenia jako parlamentarzystów dajemy niejako 
upoważnienie rządowi… cedujemy na rząd przyszły 
kształt tej umowy, bo to rząd będzie składał notyfika-
cję i będziemy mogli skorzystać z tych instrumentów, 
które sobie z dostępnych wybierze.

Podobnie jak na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej odbyło się gło-
sowanie i jednogłośnie wypowiedzieliśmy się, 7 
głosami, za rekomendacją tej ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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? Nie ma pytań.

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.

Czy przedstawiciele rządu, w wyczytanej kolej-
ności, pragną zabrać głos w sprawie rozpatrywanej 
ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Nie.

Dziękuję.
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?

Pan senator Włosowicz. Proszę bardzo.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie dopytałem na posiedzeniu komisji. Później, po 

dyskusji, pojawiło się w naszym gronie jedno pytanie. 
Panowie Ministrowie, czy my, jeśli ratyfikujemy tę 
konwencję, będziemy później mieli możliwość ewen-
tualnego wyjścia, jakby się okazało, że się rozmyśli-
liśmy czy że realizacja tej konwencji nie przebiega 
w taki sposób, jak sobie to obecnie wyobrażamy?

zuje wszystkich. Przede wszystkim strony zaintere-
sowane handlem, płaceniem podatków itd. muszą być 
dobrze poinformowane o tych notyfikacjach, o uzgod-
nieniach dwustronnych w ramach tej konwencji. Aby 
mogły je stosować, powinny być poinformowane rów-
nie dobrze jak w przypadku konwencji przyjmowanej 
każdorazowo w postaci czy umowy międzynarodo-
wej… przyjmowanej każdorazowo w wyniku zgody 
parlamentu, zgód parlamentów. 

Było na posiedzeniu komisji również kilka pytań. 
Ministrowie odnosili się do przedstawionych tutaj 
wątpliwości czy też do tych kwestii wypływających 
z wyjątkowego charakteru konwencji. Po dyskusji 
komisja nie miała zastrzeżeń i jednogłośnie wypo-
wiedziała się za ratyfikowaniem tej konwencji, a więc 
za ustawą pozwalającą na ratyfikację konwencji w ta-
kim kształcie, w jakim została ona przedstawiona. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, pana senatora Jacka 
Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 

17 października omawiała wspomniany projekt. 
Przebieg dyskusji nad tym projektem był podobny do 
tego, który przedstawił pan profesor Wach, w związ-
ku z czym nie widzę sensu powtarzania tych samych 
argumentów. Postaram się tylko wymienić kwestie 
formalne czy może te, które były na posiedzeniu ko-
misji.

Więc powiem, że jest to przedłożenie rządowe, 
że Sejm przyjął tę propozycję bez poprawek, że ta 
konwencja została sporządzona w zeszłym roku 24 li-
stopada w Paryżu, że za realizację konwencji odpo-
wiada sekretarz generalny Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. Sekretariat mieści się rów-
nież w Paryżu. Tak jak pan profesor powiedział, je-
żeli zgłosi się 5 państw, to po 3 miesiącach od tego 
momentu ona zacznie obowiązywać. 

Na posiedzeniu komisji 3 senatorów zabrało głos. 
Byli to senatorowie Czerwiński, Kleina, Włosowicz. 
Pytali o zakres stosowania tej konwencji, o to, czy 
może nastąpić obniżenie poziomów regulacji, które 
obowiązują teraz, a wynikają z zawartych umów bi-
lateralnych. Omawialiśmy również sposób i termin 
implementacji.
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Wobec tego poproszę o odpowiedź pana mini-
stra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak:

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
Szanowny Panie Senatorze, tak, z 11 krajami nie 
mamy… Ratyfikacja tej konwencji nie obejmuje… To 
są m.in. Algieria, Czarnogóra, Gruzja, Jersey, Niemcy, 
Nigeria i różne jeszcze inne kraje, z tego względu, że… 
To są różne przypadki. Nie ma identycznych przypad-
ków. Z niektórymi krajami negocjujemy dwustronne 
umowy, niektóre nie ratyfikowały pewnych umów, tak 
że ta sprawa jest skomplikowana. Jeśli pana senatora 
szczegółowo to interesuje, to możemy opisać każdy 
kraj i podać powody. Ale to są różnego rodzaju powody. 
Tak więc jeśli pan senator jest zainteresowany…

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, gdyby nie 
sprawiało kłopotu…)

Dobrze, to przyślemy szczegóły. Bo to są szcze-
gółowe informacje, o których można by…

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są dalsze pytania? Skoro nie ma, to dziękuję 

bardzo.
Czyli odpowiedź dla senatora Czerwińskiego – na 

piśmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Nowak: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą 
Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu 
dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie 
dnia 24 kwietnia 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 609, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 609 A, 609 B i 609 C.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Który z panów ministrów chciałby odpowiedzieć 

na to pytanie?
Zapraszam tutaj, do mównicy. Proszę bardzo.
Odpowiedzi udziela pan minister Jacek 

Czaputowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Czaputowicz:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście kon-

wencja OECD, która jest przedmiotem obrad, tak 
jak każdy dokument prawa międzynarodowego prze-
widuje możliwość wypowiedzenia. Jeżeliby ona nie 
odpowiadała stronie polskiej, państwo – mam przed 
sobą art. 37 konwencji – ma prawo ją wypowiedzieć. 
Cytuję: „Każda ze stron może w dowolnym czasie 
wypowiedzieć niniejszą Konwencję w drodze złoże-
nia notyfikacji skierowanej do Depozytariusza”. Tak 
więc jest to możliwe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są dalsze pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, krótkie pytanie. 

Zgodnie z uzasadnieniem w 78 przypadkach chcemy, 
aby umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
zawarta z naszym państwem weszła do tej konwencji, 
a w 11 przypadkach – nie. Pytanie: dlaczego w tych 
11 przypadkach nie? Czy dlatego, że drugie państwo 
nie chce, czy też my mamy jakieś zastrzeżenia co 
do obowiązywania konwencji w stosunku do tych 
11 umów?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Czaputowicz:
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, 

ja myślę, że to jest pytanie do wnioskodawcy, czyli 
Ministerstwa Finansów, które będzie właściwe do od-
powiedzi na to pytanie. Jeżeli pan minister Nowak…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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Jako że mój przedmówca, senator sprawozdawca, 
już przedstawił zasadność tej ustawy, ograniczę się 
jedynie do poinformowania Wysokiej Izby o tym, że 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
głosowała jednomyślnie w tej sprawie, a Biuro 
Legislacyjnie nie wniosło zastrzeżeń. W związku 
z tym komisja wnosi o to, by tę ustawę przyjąć bez 
poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzej Pająka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które odbyło się 12 paź-
dziernika tego roku. Przedmiotem posiedzenia była 
ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 
Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między 
Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej 
w Luksemburgu w dniu 18 czerwca 2007 r., podpi-
sanego w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Szanowni panowie senatorowie, którzy zabierali 
głos przede mną, tę ustawę omawiali. Ja ograniczę 
swoją wypowiedź do stwierdzenia, że ta ustawa nie 
wzbudziła żadnej kontrowersji na posiedzeniu ko-
misji. Po krótkim objaśnieniu przez przedstawicieli 
ministerstwa, co jest przedmiotem tej ustawy, przy-
stąpiliśmy do głosowania. Wszyscy głosowali za, 
nikt się nie wstrzymał od głosu, nikt nie był przeciw. 
I taką propozycję komisji przedstawiam szanownemu 
Senatowi – komisji wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
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? Nikt się nie zgłasza.

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

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panowie 
Ministrowie!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, któ-
ra obradowała 10 października 2017 r. Przedmiotem 
naszej opinii jest kwestia ratyfikacji Protokołu 
Wykonawczego między Rządem RP a Gabinetem 
Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między 
Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej 
w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisa-
nego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, ratyfikacja nie wzbudziła 
większych kontrowersji podczas posiedzenia komi-
sji i nasza dyskusja ograniczyła się do kwestii tech-
nicznych. Cały ten protokół ma de facto charakter 
techniczny i dotyczy wyłącznie osób fizycznych, 
które są przedmiotem readmisji. Jest to protokół, 
który będzie pozwalał Straży Granicznej na szerszy 
zakres działalności, m.in. stosowanie środków przy-
musu bezpośredniego wobec osób readmitowanych. 
Takie samo prawo będzie uzyskiwała ukraińska straż 
graniczna na terenie Polski, jak i nasza straż, jeżeli 
znajdzie się po stronie ukraińskiej i będzie zajmowała 
się eskortowanym przedstawicielem naszego państwa 
albo w ogóle będzie brała udział w procesie eskorty.

W trakcie głosowania, powiedziałbym, również 
nie było kontrowersji – wszyscy członkowie Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej byli za 
przyjęciem niniejszej ustawy bez uwag. Dlatego też 
proszę Wysoki Senat o przyjęcie ustawy, uchwalenie 
załączonego projektu uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz 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!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Protokołu 
Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy 
o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, 
sporządzonej w Luksemburgu 18 czerwca 2007 r., 
podpisanego w Warszawie 24 kwietnia 2017 r.
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Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie w imie-

niu Komisji Kultury i Środków Przekazu sprawoz-
danie komisji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
prasowe.

Jeżeli chodzi o stanowisko komisji kultury, to po-
wiem, że komisja zebrała się wczoraj i odbyła bardzo 
wnikliwą dyskusję. Od razu zaznaczę, że pojawiła się 
pewnego rodzaju kontrowersja dotycząca projektu 
ustawy w tej formie, w której przyszedł on do nas 
z Sejmu. Powiem o tym za chwilę. W każdym ra-
zie komisja rekomenduje Wysokiej Izbie poprawkę 
polegającą na tym, że w art. 1 w pkcie 9, w art. 49b 
w ust. 1 wyraz „wypowiedź” zastępuje się wyrazami 
„dosłownie cytowaną wypowiedź” i skreśla się ust. 2.

Wysoka Izbo, mój przedmówca, senator spra-
wozdawca komisji petycji, mówił już, jaka jest idea 
ustawy. Ja bym powiedział więcej. Ideą tej ustawy 
jest również element dekomunizacji bardzo ważnego 
obszaru życia publicznego. Ustawa – Prawo prasowe 
powstała w roku 1984 i była przyjęta przez PRL-
owski Sejm. Był tu też ważny kontekst. Otóż usta-
wa teoretycznie określała czy miała określać jakieś, 
nazwijmy to, cywilizowane zasady funkcjonowania 
prasy, ale wszystko odbywało się w realiach pań-
stwa, które było po okresie stanu wojennego, państwa, 
w którym przede wszystkim działał urząd cenzury 
przy ul. Mysiej 2, państwa, które reglamentowało 
i kontrolowało wszelkie treści rozpowszechniane za 
pomocą druku, dźwięku, obrazu w przestrzeni pu-
blicznej, jak również bardzo ściśle reglamentowało 
druki ulotne, łącznie z plakatami, druki niskonakła-
dowe. Wszystkie ukazujące się w przestrzeni publicz-
nej informacje podlegały tzw. cenzurze prewencyjnej. 
Polegało to na tym, że należało do urzędu, do cenzora 
na ul. Mysią złożyć tekst, następnie ten tekst był czy-
tany przez cenzora i były proponowane poprawki.

To, co zrobiono wówczas, w 1984 r., to spróbowano 
poprzez ówczesną ustawę – Prawo prasowe w tamtym 
kształcie doprowadzić do takiej oto sytuacji, że teore-
tycznie – w cudzysłowie – następuje pewnego rodzaju 
liberalizacja, że strony zaczynają mieć jakieś prawa, 
określono status redaktora naczelnego, wprowadzono 
cały szereg rozwiązań. M.in. takim elementem, no, 
jak to się wówczas mówiło, pluralizacji przestrzeni 
publicznej – wtedy to słowo było bardzo modne – była 
instytucja Rady Prasowej, która funkcjonowała przy 
prezesie Rady Ministrów. To miało być to gremium, 
które w jakiś sposób było forum wymiany poglądów, 
ale też wskazywania ewentualnych kierunków zmian.

Przypomnę tylko, że w ówczesnych realiach mieli-
śmy praktycznie monopol partyjno-państwowy, jeżeli 
chodzi o własność mediów. Jeżeli chodzi o radio i tele-

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jacek Czaputowicz: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
Czy są pytania do przedstawicieli rządu? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zgłaszanie się do dyskusji.
Nikt z państwa nie zgłosił się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo prasowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 603, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 603 A i 603 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Andrzeja 
Mioduszewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie spra-

wozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji na temat ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo prasowe uchwalonej przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 29 września 2017 r.

Celem nowelizacji ustawy – Prawo prasowe jest 
wdrożenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, który dotyczył przede wszystkim kwestii 
autoryzacji. Trybunał uznał sankcję karną za publi-
kowanie wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji za 
nadmierną i nieproporcjonalną.

Jednocześnie w ramach nowelizacji dokonuje się 
dekomunizacji prawa, czyli usunięcia wszystkich 
archaizmów prawnych i dostosowania brzmienia 
przepisów do obecnej sytuacji politycznej i prawnej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Kultury 

i Środków Przekazu, pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(wicemarszałek M. Seweryński)
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) na to, że jeżeli przyjrzymy się temu projektowi, który 
do nas trafił z Sejmu… Mówię tutaj o tym aspekcie, 
który dotyczy art. 25 pkt 3… przepraszam, art. 49b. 
Mamy do czynienia z taką oto sytuacją…

(Rozmowy na sali)
Prosiłbym o skupienie się, żeby zrozumieć, na 

czym ten niuans polega, bo ma to bardzo istotne zna-
czenie. Mianowicie w obecnym druku sejmowym 
proponuje się taki oto zapis: kto publikuje wypo-
wiedź bez umożliwienia osobie udzielającej infor-
macji dokonania autoryzacji na zasadach określonych 
w art. 14a, podlega karze grzywny. Wcześniej mowa 
o tym, że niedopełnienie tej czynności technicznej, 
jaką jest autoryzacja, jest w gruncie rzeczy wykro-
czeniem, a więc podlega karze grzywny do kwoty 
do 5 tysięcy zł. I ust. 2 tego artykułu: karze, o której 
mowa w ust. 1, nie podlega ten, kto publikuje dosłow-
nie cytowaną wypowiedź. Innymi słowy, w zapropo-
nowanym zapisie jest pewnego rodzaju sprzeczność, 
ponieważ karalność wykroczeniowa za niedokonanie 
autoryzacji w przypadku zacytowania dosłownej tre-
ści po prostu znika i mimo że jest w tym zapisie, to 
de facto jej nie ma.

Co to powoduje? Żeby być konsekwentnym 
z punktu widzenia logiki aktu normatywnego, nale-
żałoby albo w ogóle wykluczyć karę grzywny i po-
zostawić instytucję autoryzacji dobrym obyczajom 
– tj. zapisać, że dziennikarz może autoryzować, ale 
jeżeli tego nie dokona, to nie podlega żadnej karze 
– albo, tak jak my proponujemy, usunąć ten ust. 2 
w przypadku sytuacji, gdy mamy do czynienia z tym, 
że dziennikarz dosłownie, in extenso, mając to na 
nośniku, czy to w mailu, czy na nagraniu, przytoczy 
wypowiedź. Dlaczego? Otóż czasami może się zda-
rzyć, że w wypowiedzi kogoś udzielającego wywiadu 
dojdzie do oczywistego przejęzyczenia, względnie 
oczywistej pomyłki merytorycznej. Na przykład 
ktoś powie, załóżmy, tak: „jak wiadomo, Polska do 
Unii Europejskiej wkroczyła, została przyjęta 1 maja 
2010 r.”. I koniec cytatu. Jest to oczywisty błąd mery-
toryczny, bo wiadomo, że stało się to 1 maja 2004 r. 
Jeżeli ktoś będzie miał złą wolę, to może przytoczyć 
tę wypowiedź in extenso i opatrzyć ją komentarzem 
typu, że wypowiadający te słowa, bez względu na to, 
czy to będzie osoba publiczna z obozu rządzącego, 
z opozycji czy skądkolwiek, czy będzie to funkcjo-
nariusz publiczny, czy w ogóle jakakolwiek osoba 
udzielająca wypowiedzi… No, może być napisany 
taki komentarz: no, jak widzimy, jest to osoba będą-
ca ignorantem. A ten błąd mógł wynikać po prostu 
z przejęzyczenia, z braku skupienia, z jakieś sytu-
acji… W sytuacji, kiedy mamy możliwość autoryza-
cji tekstu, nawet bezpośrednio zacytowanego, mamy 
możliwość dokonania korekty. Oczywiście to nie 
oznacza… Ktoś może nie wiedzieć, kiedy weszliśmy 
do Unii, ale wtedy potwierdzi tezę, o której mówiłem 

wizję, to działał Radiokomitet, a więc scentralizowana 
instytucja, która de facto była na prawach minister-
stwa, przewodniczący Radiokomitetu był w zasadzie 
urzędnikiem w randze ministra i był bardzo ważną 
postacią ówczesnego życia w państwie post- czy pół-, 
czy jakkolwiek byśmy to określili, totalitarnym. I był 
też koncern RSW „Prasa”, Robotnicza Spółdzielnia 
Wydawnicza, który kontrolował zdecydowaną więk-
szość rynku prasowego. Prezes RSW „Prasa” to była 
osoba, która posiadała ogromne wpływy. Jak to się 
wówczas mówiło, radio i telewizja to był pierwszy 
front walki ideologicznej o właściwy kształt umysłów.

I w takich właśnie realiach powstała ustawa – 
Prawo prasowe. Ona później, już po 1989 r., była no-
welizowana i ubolewać należy, że nie zdecydowano 
się, zwłaszcza u progu roku 1989, na sporządzenie 
zupełnie nowej ustawy – Prawo prasowe, która w spo-
sób nowy, z uwzględnieniem m.in. praw autorskich, 
które w czasach PRL teoretycznie istniały, ale były 
dość ograniczone w swoim działaniu… Prawa tych, 
którzy czy tworzyli dźwięk czy obraz, czy byli au-
torami tekstów, były w znacznej mierze ograniczo-
ne w stosunku do tych standardów, które obecnie 
przyjmuje się w Unii Europejskiej czy w Stanach 
Zjednoczonych. I pod tym względem polskie przepisy 
dotyczące prawa autorskiego zostały skokowo popra-
wione, wdrożono regulacje wychodzące naprzeciw 
tym współczesnym tendencjom.

Z drugiej strony zlikwidowano urząd cenzury 
– to się odbyło bodajże, o ile pamiętam, formalnie 
w pierwszej połowie 1990 r. – została też powoła-
na komisja likwidacyjna RSW „Prasa”, która zajęła 
się z kolei likwidacją majątku wytworzonego przez 
ten komunistyczny koncern, no i nastąpiły znaczne 
przekształcenia własnościowe na rynku medialnym. 
Równolegle w 1993 r. została wprowadzona ustawa 
o radiofonii i telewizji, która z kolei określała zasady 
funkcjonowania segmentu mediów radiowo-telewi-
zyjnych czy audiowizualnych.

Wysoka Izbo, to, co za chwilę powiem, będzie 
skoncentrowane na tej poprawce, którą chciałbym 
zarekomendować Wysokiej Izbie jako sprawozdawca 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale oczywiście 
trzeba pamiętać, że ta ustawa jest również bardzo 
ważnym elementem dekomunizacji. O tym bardzo 
wyraźnie mówił podczas posiedzenia komisji pan 
minister Lewandowski, prezentując stanowisko rządu 
w kontekście tej ustawy. Trzeba tu podkreślić, że ta 
ustawa jest kompilacją 2 projektów – jeden to projekt 
poselski, a drugi to projekt rządowy.

W tej chwili chciałbym przejść już do szczegó-
łów poprawki, którą komisja przyjęła, inspirując się 
opinią Biura Legislacyjnego Senatu i obecnej pani 
legislator, pani mecenas. Zwróciła ona słusznie uwagę 
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

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?

(Głos z sali: Senator Rotnicka.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma pytań. Będzie 

debata.)
Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja tylko bardzo bym prosiła, aby sprawozdawca, 

który niestety chyba wyszedł, jeszcze raz przytoczył 
treść…

(Senator Robert Mamątow: Już jest.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja mogę to przyto-

czyć.)
No ale skoro on to sprawozdawał… Żeby jeszcze 

raz przytoczył treść tego, co komisja zaproponowała. 
Tylko o to proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę krótko uzupełnić. Proszę 

bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak jest. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mówi-

łem, na czym polega sens tej poprawki, ale w takim 
razie jeszcze raz powtórzę. Jeżeli pani senator ma 
przed sobą tekst, materiał porównawczy, to… Komisja 
Kultury i Środków Przekazu proponuje w art. 49b za-
mianę wyrazu „wypowiedź”… Bo w tej chwili jest 
tak: „kto publikuje wypowiedź bez umożliwienia 
osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji 
na zasadach określonych w art. 14a, podlega karze 
grzywny”.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Już wiemy, 
co jest. Proszę powiedzieć, co teraz…)

A my proponujemy, żeby zastąpić słowo „wypo-
wiedź” wyrazami „dosłownie cytowaną wypowiedź” 
i skreślić ust. 2, w którym mówi się, że karze, o której 
mowa w ust. 1, nie podlega ten, kto publikuje do-
słownie cytowaną wypowiedź. Innymi słowy, chodzi 
to, żeby prawo do autoryzacji dosłownie cytowanej 
wypowiedzi nie było fikcją. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę chwilę tu zo-

stać.
Czy są dalsze pytania? Nie ma.

wcześniej, czyli że jest to rodzaj ignorancji.  I dlatego 
zaproponowaliśmy taki, a nie inny zapis. Te przepi-
sy mają bowiem charakter techniczny. Dziennikarz, 
który zwraca się do danej osoby z prośbą o udzielenie 
wypowiedzi, wywiadu czy jakiegoś komentarza, po-
winien od razu powiedzieć: proszę pana, ma pan czas 
na dokonanie autoryzacji. Ta autoryzacja, jeżeli obie 
strony się tak umówią, ustawowo miałaby być regulo-
wana w taki sposób, że wypowiedź ma być zautory-
zowana w ciągu 6 godzin od udzielenia wypowiedzi 
w przypadku dziennika, a jeżeli chodzi o tygodniki 
i inne czasopisma – w ciągu 24 godzin. Jeżeli nie ma 
takiej możliwości – a może zdarzyć się taka sytuacja, 
np. kiedy ktoś przebywa w podróży i wie, że będzie 
leciał samolotem 10 godzin i nie będzie w stanie takiej 
autoryzacji dokonać – może umówić się z dzienni-
karzem, że zrobi to po tych 10 godzinach. Jest taka 
możliwość, ustawodawca to przewiduje.

Konkludując, powiem tak: my uważamy – mówię 
to w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu – 
że doprecyzowanie tego zapisu ma istotne znaczenie 
również w takim sensie, że chroni dziennikarza, ale 
też udzielającego wypowiedzi od jakichś sytuacji, 
które byłyby sprzeczne z intencją czy dziennikarza, 
czy składającego wypowiedź do prasy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie…
Pan senator chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:

Panie Marszałku, ja bardzo przepraszam, chciał-
bym tu wprowadzić małe sprostowanie. Na posie-
dzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji została wprowadzona poprawka. Jednak zo-
stawiono tę poprawkę jeszcze do uzgodnienia między 
ministerstwem a Biurem Legislacyjnym. W tej chwili 
chciałbym ją przeczytać i zgłosić.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

„W art. 1 w pkt 9 art. 49b: a) w ust. 1 wyraz «wy-
powiedź» zastępuje się wyrazami «dosłownie cyto-
waną wypowiedź», b) w ust. 2 wyrazy «dosłownie 
cytowaną wypowiedź» zastępuje się wyrazami «wy-
powiedź identyczną z udzieloną przez osobę udziela-
jącą informacji»”.

W związku z tym Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji wnosi o przyjęcie ustawy 
właśnie z tą poprawką. Dziękuję bardzo.
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(wicemarszałek M. Seweryński) i zaproponowanego przez senacką komisję prawo-
rządności – jest zgodne z intencją projektodawców 
i tym samym zasługuje na aprobatę. Niemniej jednak 
senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu dodat-
kowo zmieniła brzmienie przepisu art. 49b. W swoich 
zmianach poszła najdalej, usuwając ust. 2 art. 49b. 
W sytuacji, w której cały ust. 2 został usunięty, 
treść przepisu jest sprzeczna z intencją projektodaw-
ców, a nowelizacja może być sprzeczna z wyrokiem 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spra-
wie Wizerkaniuk przeciwko Polsce. Celem art. 49b 
ust. 2 projektu było bowiem wyłączenie karalności 
dziennikarza w sytuacji, kiedy co prawda autoryzacji 
nie przeprowadził, jednak opublikował wypowiedź 
dokładnie taką, jaka została mu udzielona, identyczną 
co do treści.

Należy zwrócić uwagę, iż właśnie ta kwestia 
była przedmiotem długich rozważań Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w opisywanym wyroku. 
Konstrukcja autoryzacji, która nie eliminuje odpo-
wiedzialności prawnej dziennikarza w przypadku, 
kiedy co prawda nie uzyskał on autoryzacji, lecz 
opublikował rozmowę, dokładnie posługując się sło-
wami, jakich użył jego rozmówca, została poddana 
przez trybunał krytyce, co szczegółowo zostało opi-
sane w § 76 i § 77 uzasadnienia wyroku. Zdaniem 
trybunału nakładanie sankcji wykroczeniowej nie 
powinno mieć miejsca wyłącznie dlatego, że wypo-
wiedź nie została poddana autoryzacji, o ile została 
ona opublikowana w sposób wiernie oddający słowa 
rozmówcy.

Przepis art. 49b ust. 2 wyłączał właśnie odpowie-
dzialność karną dziennikarza za brak dokonania tak 
naprawdę formalnej, technicznej czynności – obo-
wiązku uzyskania autoryzacji, w sytuacji, kiedy 
dziennikarz nic nie zmieniał w wypowiedzi swojego 
rozmówcy i dosłownie ją przytoczył. W sytuacji, kie-
dy projekt ustawy zostanie uchwalony w brzmieniu 
zaproponowanym przez senatorów z komisji kultu-
ry, bez art. 49b ust. 2, nie będzie on w pełni imple-
mentował zaleceń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

Mając to na uwadze, rządowy i sejmowy projekt 
nowelizacji zakłada częściową depenalizację obecnie 
obowiązującego przepisu art. 49, polegającą na prze-
kształceniu przestępstwa w wykroczenie. Zgodnie 
z treścią wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka obecnie obowiązująca sankcja karna jest 
nadmierna i nieproporcjonalna w stosunku do dóbr, 
które są chronione przez prawo do autoryzacji. W celu 
pełnej implementacji wyroku zasadne jest przyjęcie 
treści art. 49b ust. 2 w brzmieniu zaproponowanym 
przez senacką komisję praworządności, o co wnoszę. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Projekt został wniesiony przez rząd i komisję sej-
mową. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
kultury i dziedzictwa narodowego.

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

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister Paweł Lewandowski, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj mamy w zasadzie pewną doniosłą chwilę, 

ponieważ wyrzucamy z ustawy nie tylko relikty ko-
munizmu w zakresie symbolicznym czy w zakresie 
archaizmów prawnych, ale i ostatnią legalną cenzurę, 
jaką była autoryzacja w tej formie, która jest obecnie 
w prawie prasowym. Zwrócił na to uwagę Europejski 
Trybunał Praw Człowieka.

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy – Prawo 
prasowe jest dosłownie dostosowanie obecnie obo-
wiązujących regulacji do wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 lipca 2011 r. 
w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce. Trybunał 
wskazał na konieczność doprecyzowania przepisów 
dotyczących autoryzacji w Polsce, a także kwestii 
odpowiedzialności dziennikarzy za opublikowanie 
materiału bez jej uzyskania, którą reguluje art. 49b 
projektu.

W toku procesu legislacyjnego przepis art. 49b 
projektu ustawy o zmianie ustawy był kilkakrotnie 
zmieniany, zarówno przez Sejm, który zapropono-
wał następujące brzmienie: „Kto publikuje wypo-
wiedź bez umożliwienia osobie udzielającej infor-
macji dokonania autoryzacji na zasadach określonych 
w art. 14a – podlega karze grzywny. Karze, o której 
mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje dosłownie 
cytowaną wypowiedź”, jak i przez senacką komi-
sję praworządności, która zaproponowała następu-
jące brzmienie art. 49b, zawarte w druku senackim 
nr 603 A: „Kto publikuje dosłownie cytowaną wy-
powiedź bez umożliwienia osobie udzielającej infor-
macji dokonania autoryzacji na zasadach określonych 
w art. 14a – podlega karze grzywny. Karze, o której 
mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje wypowiedź 
identyczną z udzieloną przez osobę, o której mowa 
w ust. 1”. Należy zauważyć, że brzmienie obu prze-
pisów – zarówno zaproponowanego przez Sejm, jak 
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mnie wiernie cytować, proszę dosłownie cytować 
moją wypowiedź. Dziękuję.)

Dlatego chciałem to doprecyzować i wyjaśnić. 
W tym przypadku wydaje mi się, że moja opinia nie 
ma większego znaczenia, dlatego że nie dostałem 
upoważnienia od rządu, żeby w tym zakresie aż tak 
mocno zmieniać tę ustawę. Pozostawiam to do oceny 
państwa senatorów. Ja w wywiadach kilkukrotnie 
wypowiadałem się, co sądzę na temat autoryzacji, 
i ewentualnie do tego można by było się odnosić, ale 
rząd nie dał mi upoważnienia do tego, żebym w takim 
zakresie nowelizował tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
A czy pan senator Jackowski może to robić na 

swoją odpowiedzialność?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Na to pytanie pana marszałka nie będę udzielał 

odpowiedzi. Uchylam się od odpowiedzi.
Niemniej jednak chciałbym panu ministrowi za-

dać kolejne pytanie. Mianowicie czy prawdą jest, że 
jeżeli chodzi o Sejm, to ten wątek dyskusji, który 
w tej chwili podejmujemy… Bo już praktycznie je-
steśmy w trakcie debaty. Czy ten wątek był podejmo-
wany? Czy kwestia fikcyjności prawa do autoryzacji 
w sytuacji dosłownie zacytowanej wypowiedzi była 
podejmowana w pracach na etapie sejmowym, tzn. 
w komisjach lub na forum całej Izby?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Nie pamiętam, żeby jakoś szczególnie na tym sku-

piano uwagę, niemniej jednak rzeczywiście Sejm za-
proponował nowelizację brzmienia tego przepisu, któ-
rą przeczytałem w trakcie uzasadniania projektu, i na 
takie brzmienie, które nie modyfikuje intencji przed-
łożenia rządowego, my się zgodziliśmy. Jednocześnie 
zgodziliśmy się też na brzmienie, które jest w naszej 
ocenie o wiele bardziej precyzyjne i łatwiejsze do 
zaakceptowania, a które zostało zaproponowane przez 
senacką komisję praworządności. Tak jak powiedzia-
łem, my to tylko skromnie przedkładamy. To od od-
wagi senatorów, parlamentarzystów zależy, w jakim 
zakresie to prawo mogłoby zostać znowelizowane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Teraz pytania.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Tak, do mi-

nistra Lewandowskiego.)
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ale w takim razie podtrzymuję 

stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
bo ono jest racjonalne. Jeżeli zdejmiemy z dzienni-
karza obowiązek autoryzacji, a właściwie możliwość 
autoryzacji – bo tak to trzeba określić – dosłownie 
cytowanej wypowiedzi pod tym pretekstem, o któ-
rym pan mówił, sugerując, że to będzie zgodne z tym 
orzecznictwem, to może w takim razie powinniśmy 
zdecydować się na śmielszy krok i wyrzucić art. 9 
i art. 10, w ogóle wyrzucić tę karalność, dlatego że 
z punktu widzenia prawa europejskiego niezależnie 
od tego, czy my to nazywamy wykroczeniem, czy 
przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego, i tak 
jest to forma represji prawnej, która jest intepreto-
wana jako próba ograniczenia wolności słowa. Czy 
w związku z tym pan minister poparłby w imieniu 
rządu poprawkę, nad którą się zastanawiam, popraw-
kę skreślającą art. 9 i art. 10? Ten problem pozostanie 
wtedy kwestią grzecznościową, zwyczajową. Są inne 
przepisy prawa, w oparciu o które można dochodzić 
swoich praw, jeżeli ktoś uzna, że został pokrzywdzo-
ny przez media, lub jeżeli dziennikarz uzna, że został 
pomówiony czy pokrzywdzony przez osobę, od której 
zasięgał informacji czy której wypowiedź cytował. 
I wtedy ta kara będzie w gruncie rzeczy niepotrzeb-
na, zbędna. Mało tego, to też nie daje gwarancji, że 
Europejski Trybunał Praw Człowieka uzna, że jest 
to spełnienie tego zalecenia, które jest tutaj zawarte. 
Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jak rozumiem, pan senator wnioskuje o to, by ab-

solutnie usunąć autoryzację z polskiego prawa.
(Senator Jan Maria Jackowski: Pytam o opinię 

pana ministra w tej sprawie. Jeżeli byłby taki wnio-
sek, to jaka by była opinia pana ministra? Na razie 
nie mówię, czy wnioskuję, czy nie wnioskuję. Proszę 
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I powiem szczerze, że jeżeli dziennikarz będzie 
chciał, jak to mówią dziennikarze w swoim żargo-
nie, ubrać nas w buty czy tam uszyć buty dla nas, 
to on i tak to zrobi. Najlepszy wywiad opatrzony 
bardzo złym zdjęciem albo bardzo dobry wywiad, 
który będzie opatrzony kiepskim tytułem, na co nie 
mamy wpływu, może mieć zupełnie inny wydźwięk. 
Przypominam, że ostatnio „Tygodnik Powszechny” 
przepraszał za tytuł, który umieścił przy wywiadzie 
z arcybiskupem.

W związku z tym okazuje się, że jest dużo wię-
cej rzeczy, na które nie mamy wpływu, które mogą 
zupełnie zmienić wydźwięk naszych wypowiedzi. 
Dlatego, jak mówiłem, ja uważam, że powinniśmy zo-
stawić to jako kwestię naszej kultury, naszych modeli 
interakcji, naszej kultury politycznej, którą mamy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
W art. 41 jest przepis czyszczący, który zamiast „rad 
narodowych” wprowadza „organy stanowiące jed-
nostek samorządu terytorialnego”. A dlaczego nie 
wykonawcze? Jeśli można… No bo posiedzenie za-
rządu województwa też może być relacjonowane. To 
różnicujemy zarząd województwa czy zarząd powiatu 
i radę…

No i druga kwestia. Mówimy o jawnych posiedze-
niach Sejmu, ale nie ma Senatu. To jest bardzo stara 
ustawa, wtedy jeszcze nie było Senatu jako części 
parlamentu. Tak trochę nierówno traktujecie obie 
izby. O Sejmie można jawnie i rzetelnie, a o Senacie 
to już nie, tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: To poprawkę zło-
żymy.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o te rady narodowe, to nie mieliśmy za-

miaru robić jakiejś szczególnej rewolucji. Chcieliśmy 
tylko wymienić ekwiwalenty, tzn. ekwiwalentem rady 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Czesław Ryszka: Ja mam pytanie.)
Pan senator Ryszka, proszę bardzo. Pan senator 

Czerwiński będzie następny.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam takie 
pytanie: tą ustawą dajemy więcej wolności dzienni-
karzom, ale czy nie należałoby się także zastanowić 
nad jakąś zmianą w kodeksie dziennikarskim, w ety-
ce dziennikarskiej? Zwiększa się odpowiedzialność 
dziennikarzy za słowo, tak że w konsekwencji za tą 
ustawą powinna pójść także jakaś nowelizacja w tych 
dziedzinach, tak żeby wymagano więcej odpowie-
dzialności i rzetelności od dziennikarzy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Ustawa – Prawo prasowe w swoim obecnym brze-

mieniu, w części, której nie nowelizujemy, określa 
prawa i obowiązki dziennikarza. Głównym obo-
wiązkiem dziennikarza jest rzetelność. Nie wiem, 
jak można by było bardziej uściślić to pojęcie, żeby na 
dziennikarzu wymusić tę rzetelność. To jest kwestia 
jednak odpowiedzialności i stosunków międzyludz-
kich, a także pewnej umowy społecznej, jaką zawie-
ramy, w mojej ocenie. Więc rzetelność, bezstronność 
to są oczywiście wartości dla każdego dziennikarza.

Ale chciałbym też zauważyć, że nawet dosłowne 
cytowanie wypowiedzi, nawet całej wypowiedzi ze 
wstępem, rozwinięciem i zakończeniem przy od-
powiednim tzw. ramowaniu – bo tak się nazywa ta 
technika – może spowodować, że intencja mówiącego 
zupełnie inaczej zostanie odczytana, nawet w obec-
nym stanie prawnym. Dlatego mam takie poczucie, 
że to już jest bardziej kwestia kulturowa niż kwestia 
prawna. Oczywiście prawo jest też kulturotwórcze 
i ma tę funkcję edukacyjną. Nie wyobrażam sobie, 
co jeszcze moglibyśmy zaproponować jako przedkła-
dający projekt czy co senatorowie, czy ustawodawcy 
mogliby zaproponować, żeby bardziej – nie wiem, 
jak to ująć – wymusić moralność… No, moralność 
to jest już cecha indywidualna każdej jednostki, na 
to nie mamy wpływu.
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(podsekretarz stanu P. Lewandowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

No tak. To ja chcę powiedzieć, zwrócić uwagę… 
Czy pan nie uważa, że w telewizji publicznej, w au-
dycjach informacyjnych, zamazuje się przekaz, łącząc 
podawaną informację z opinią? W mojej ocenie wie-
lokrotnie jest tak, że telewizja publiczna… Ja już nie 
będę mówił o zasadach, których telewizja powinna 
pilnować, o zasadzie pewnej równowagi, rzetelności 
itd. Ale widzę, że już w tej chwili nagminnie telewi-
zja publiczna w programach informacyjnych łamie 
zasadę oddzielania informacji od komentarza. To do-
tyczyło także… I to było szczególnie bulwersujące 
w przypadku informacji na temat młodych lekarzy, 
którzy prowadzą głodówkę. No i było słychać np. 
takie informacje: niewiarygodny sędzia wydał taki 
a taki wyrok. Według prawa prasowego, jak rozu-
miem, to nie stanowi żadnego problemu dla pana – 
zajmującego się telewizją… Czy może to stanowi 
problem? Czy pan widzi w tym jakiś problem? Takie 
jest moje pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tytułów. Otóż były i są ta-
kie sytuacje… Akurat nowelizacja, jak rozumiem, ty-
tułów nie dotyczy, bo za tytuł odpowiada dziennikarz 
czy w zasadzie redakcja, bo niektóre pisma robi cała 
redakcja, wymyśla tytuły itd. Ale przecież ja znam 
takie przypadki, kiedy artykuł mówił, że pan Iksiński 
nie ukradł, a tytuł brzmiał: „Czy pan Iksiński nie 
ukradł?” – ze znakiem zapytania na końcu. W świe-
tle prawa prasowego to można zrobić. Ale czy pan 
nie uważa, że tytuły powinny jednak odzwierciedlać 
treść artykułu, czyli że nie można w tytułach za-
przeczać temu, co jest w artykule? Bo, jak mówię, ja 
pamiętam takie przykłady, że tytuł brzmiał „Czy pan 
Iksiński nie ukradł?”, chociaż autor w treści artykułu 
pisał, że nie ukradł, tzn. wyjaśniano, że nie ukradł.

Te dwa problemy zgłaszam, bo to są… Ten drugi 
problem nie jest nagminny, ale ten pierwszy to już 
jest.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli można, za-

cznę od drugiego pytania, bo o wiele łatwiej jest mi 
na nie odpowiedzieć. Sam też kiedyś padłem ofiarą 
takiego tytułu, choć wydawało mi się, że udzieliłem 
rzeczywiście całkiem merytorycznego wywiadu. No 
ale w tytule było napisane „Niemieckie media kłamią, 
tylko polskie mówią prawdę”, czego nie można było 
z mojego wywiadu wyczytać, bo w ogóle tak nie po-
wiedziałem. A, to było tak: „Lewandowski”, potem 
dwukropek, i ta synteza, która miała niby wskazywać 

narodowej jest obecnie organ stanowiący jednostek 
samorządu terytorialnego, a nie zarząd, po prostu.

Jeśli zaś chodzi o Senat, to… Czasami mam takie 
poczucie, że może jednak za dużo byśmy chcieli prze-
regulować. Skoro i tak jest zagwarantowane prawo do 
tego, by można było oglądać na bieżąco obrady czy 
uczestniczyć w nich, jeśli jest jakiś ku temu powód, 
to po co to zapisywać.

A poza tym chciałbym przypomnieć, że w kon-
stytucji, zdaje się, jest napisane, że wszystkie organy 
kolegialne mają obowiązek… Tzn. każdy ma prawo 
uczestniczyć w jawnych posiedzeniach organów kole-
gialnych i obserwować je. I to obejmuje także Senat. 
W związku z tym wpisanie tego do ustawy, skoro 
konstytucja już to reguluje…

Proszę pamiętać, że… W mojej ocenie jest to 
taka mała ustawa porządkująca. Ona ma uregulować 
pewne kwestie przy okazji implementacji wyroku 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skoro i tak 
już przechodzimy cały proces legislacyjny. I tak 99% 
kwestii, które są tu regulowane, jest absolutnie nie-
kontrowersyjnych, w związku z czym… A dodawanie 
jeszcze dodatkowych przepisów już trochę wychodzi 
poza zakres ustawy w mojej ocenie.

Myślę, że powinniśmy po prostu usiąść, kiedy będzie 
ku temu odpowiednia atmosfera, i napisać prawo praso-
we na nowo i wtedy uregulować te kwestie w zupełnie 
nowym akcie prawnym, a nie sklejać dodatkowe kawałki 
już i tak… Ja bym nazwał to prawo, które obecnie mamy, 
prawem zombie czy frankensteinem, bo to nam powstało 
po tylu latach i po tylu nowelach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Ministrze, ustawa – Prawo prasowe… Teraz 

ja mam do pana dwa pytania.
Ustawa – Prawo prasowe dotyczy tylko prasy, nie 

mediów elektronicznych czy telewizji?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
To znaczy ustawa o radiofonii i telewizji stanowi 

o tym, że prawo prasowe stosuje się odpowiednio 
w kwestiach…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli doty-
czy także mediów elektronicznych?)

W ograniczonych zakresie – tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W ograni-

czonym… W tym zakresie, w którym dotyczy prasy.)
Tak, tak. I stron internetowych.
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Jeśli chodzi o konkretne odniesienie się do dzia-
łań, które są prowadzone w Telewizji Polskiej – ro-
zumiem, że pan pije do telewizji publicznej – to 
trudno jest mi się do nich odnieść z dwóch powodów. 
Przede wszystkim zgodnie z ustawą o radiofonii 
i telewizji nadawca sam kształtuje program i nikt 
nie ma prawa w ten program ingerować, zwłaszcza 
rząd. Byłoby to co najmniej dziwne, gdybym ja jako 
minister mówił radzie programowej, prezesowi te-
lewizji i redaktorom prowadzącym, jakie programy 
i filmy mają puszczać czy też jak mają ukazywać te 
czy inne wydarzenia. Gdybym wprost wyraził ja-
kąkolwiek opinię dotyczącą tego, czy mi się podoba 
lub nie podoba telewizja publiczna, byłoby to po-
średnią próbą wpływania. Ja oczywiście posiadam 
instrumenty prawne, jako wykonujący prawa z akcji 
spółki Telewizja Polska, do tego, by wywrzeć jakąś 
presję na władze telewizji w niektórych aspektach. 
Byłoby jednak nieetyczne, gdybym wypowiadał się 
w tej sprawie publicznie.

Poza tym trzeba jeszcze pamiętać, że jest tu także 
kwestia zarządzania telewizją. Ja jako osoba wyko-
nująca prawa z akcji, która uczestniczy w walnych 
zgromadzeniach, mam zakaz wynikający z kodek-
su spółek handlowych, ale także ze statutu telewi-
zji, wtrącania się w bieżące zarządzanie telewizją. 
Generalnie w większości spółek jest to tak zorgani-
zowane, bo tak jest skonstruowane prawo w Polsce, 
m.in. kodeks spółek handlowych.

Tak więc z co najmniej dwóch powodów praw-
nych, w związku z ustawą o radiofonii i telewizji 
i obowiązkami, które są na mnie nałożone, a także 
w związku z ustawą – Kodeks spółek handlowych, 
który tutaj przywołuję, chciałbym nie wyrażać swojej 
pozytywnej lub negatywnej opinii na temat nadawcy 
publicznego, bo mogłoby to być uznane za nieupraw-
niony wpływ na zarząd, radę programową lub dzien-
nikarzy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze. Ja nie jestem ostrożny. 

Pan ma narzędzie w postaci powoływania lub odwo-
łania szefa telewizji…

(Senator Czesław Ryszka: Krajowa rada…)
Rada? No dobrze. Ale powołanie rady… No, ma 

pan na to wpływ. To jest jasne.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Nie, 
nie. Ja nie mam wpływu.)

Nie ma pan tam wpływu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Nie. Ja nie mam uprawnienia… Mogę odpowiedzieć 
na to pytanie.)

Nie, dziękuję.

na treść wywiadu. Oczywiście to była nieprawda. 
I my na co dzień spotykamy się z czymś takim, bo 
jesteśmy osobami publicznymi. Bo tak jak działal-
ność gospodarcza ma swoje ryzyka, tak i działalność 
publiczna ma swoje ryzyka. No, tylko i wyłącznie od 
etyki redakcji, od etyki dziennikarza zależy to, w jaki 
sposób będzie to funkcjonowało.

W mojej ocenie gdybyśmy wprowadzili przepisy, 
które miałyby w jakikolwiek sposób uściślić nada-
wanie tytułów czy poddawanie ich autoryzacji lub 
jakiejkolwiek innej kontroli, to moglibyśmy wylać 
dziecko z kąpielą, albowiem prawdopodobnie te same 
przepisy mocno ograniczałyby wolność słowa sensu 
largo. Bo ja nie wyobrażam sobie tak precyzyjnie 
napisanych przepisów, które by się odnosiły tylko 
do tego konkretnego wątku. I jest pytanie, w jakim 
by to było zakresie, kto miałby to oceniać. Byłoby to 
trudne. Ja uważam, że wolność słowa jest największą, 
najwyższą wartością. Jesteśmy w stanie wiele rzeczy 
poświęcić dla tego, żeby zachować tę wartość w de-
mokratycznym społeczeństwie. W związku z tym 
daleki byłbym od tego, by nadmiernie regulować tu 
przepisy i w jakikolwiek sposób wchodzić w kwestie 
regulowania tego, co i jak ma mówić prasa.

Oczywiście są regulacje korporacyjne i kodeksy 
etyki, są instytucje badające etykę w poszczególnych 
tytułach prasowych czy telewizji i radiu. One są też 
od tego, żeby oceniać pewne rzeczy. Pamiętamy też 
o tym, że w kodeksie cywilnym jest ochrona dóbr 
osobistych i że jeżeli ktoś poczuje się dotknięty, jeżeli 
poczuje, że jego dobra osobiste zostały naruszone, 
to powinien złożyć wniosek do sądu, pozwać osobę, 
która w jego ocenie naruszyła jego dobra osobiste 
i uzyskać z tego tytułu jakieś odszkodowanie. Można 
też skorzystać z instytucji sprostowania, jeśli została 
podana nieprawda albo zaistniała manipulacja, któ-
ra mogłaby podlegać takiemu sprostowaniu. To jest 
jakby moja sugestia w związku z drugim wątkiem, 
który pan marszałek raczył przedstawić.

Jeśli chodzi o pierwszy wątek, to chciałbym ogól-
nie powiedzieć, że w Polsce doszło generalnie do 
pewnej polaryzacji przekazu telewizyjnego. W tej 
chwili, mam takie wrażenie, prawie wszystkie sta-
cje telewizyjne niejako ciągną w jedną lub w drugą 
stronę, mieszają opinie z faktami. Na pierwszym roku 
studiów każdy młody adept sztuki dziennikarstwa 
uczy się, żeby tego nie robić. Ja mam marzenie, żeby 
kiedyś wszystkie telewizje, które są w Polsce, miały 
taki standard jak BBC, gdzie bardzo wyraźnie od-
dziela się fakty od opinii. Co więcej, w odniesieniu do 
niektórych faktów często podaje dwie skrajne opinie 
albo linki do felietonów publicystów, którzy wypo-
wiadają się na ten sam temat, patrząc z dwóch różnych 
pozycji. Marzę, żeby tak było.

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) tego nie zwróciliśmy na wspomnianą kwestię uwagi, 
może rzeczywiście powinniśmy. I w trakcie całego pro-
cesu legislacyjnego też nikt nie zwrócił na to wcześniej 
uwagi. Ja myślę, że tutaj nie byłoby żadnego większego 
problemu. Poza tym ja mam tutaj taką wątpliwość, czy 
rzeczywiście wprowadzenie… uwzględnienie tutaj 
Senatu jednak nie wykraczałoby poza zakres…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wykraczałoby. Dlatego mówię, że my w tej chwili 
nie możemy… My byśmy musieli teraz wystąpić z ini-
cjatywą ustawodawczą, którą trzeba by dołączyć do 
tej ustawy. Innej możliwości nie ma. Tak więc ja bym 
zwrócił się do panów senatorów o to, aby zastanowić 
się, czy nie powinniśmy tego zrobić. Szczególnie se-
natorów z Komisji Kultury i Środków Przekazu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Porozmawiamy o tym, 
ale podobno… Przepraszam, ja nie chcę…)

Dobrze. Ale, jak mówię, jedyna możliwość w tej 
chwili to jest wniesienie przez Senat projektu ustawy. 
Bo nie można poprawić tego, czego Sejm nie tknął 
przy zmianie ustawy. 

Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja tylko, jak pan marszałek wyjątkowo mi pozwo-

li… Bo w tej chwili są odpowiedzi pana ministra, ale 
ja chciałbym powiedzieć, że noszę się z zamiarem zło-
żenia wspomnianej poprawki, mając świadomość tych 
niebezpieczeństw, o których mówi pan marszałek. 
Ale możemy to uznać za oczywiste niedopatrzenie, 
no, po prostu mechaniczne spojrzenie. Bo taka po-
prawka nie zmieni merytorycznej treści zapisu, ona 
tylko zaktualizuje czyszczenie tej ustawy w aspekcie 
obecnie obowiązującego ustroju w Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdzie w konstytucji mamy zapisane dwie 
izby. Ja nie chciałbym tu być rozstrzygającym, bo to 
nie moja rola, czy to by wychodziło poza zakres, czy 
nie. Bo jest to… No, gdybyśmy mieli do czynienia 
z przecinkiem w artykule, który jest ewidentnie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To tak.)
No to możemy, tak? Można to uznać za oczywistą 

poprawkę pisarską. No po prostu…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Błąd pisar-

ski.)
Błąd pisarski, tak, przepraszam.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja nie chcę wchodzić w tę dyskusję. No, miałbym 

obawy, ale…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale taką poprawkę 

można by złożyć, bo inicjatywa… To będzie trwało, 
to wszystko dodatkowe…)

Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do sprawy 
Senatu. Oczywiście w konstytucji jest Sejm i Senat. 
Są dwie izby, które konstytucja oddziela – Sejm 
i Senat. W konstytucji nie stosuje się pojęcia „par-
lament”. Jest Sejm i Senat. Brak tego w tej ustawie 
i brak uzupełnienia mogą nieść konsekwencje, tak-
że w sprawach sądowych. No, Panie Ministrze, sąd 
oczywiście musi się opierać na konstytucji, ale opiera 
się na konstytucji i ustawach. Jeżeli jest Sejm, a nie 
ma Senatu…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Poprawka.)
Jeżeli nie ma Senatu, to nie ma także senatorów, 

tak? Więc można jakoś wywnioskować, że konsty-
tucja… Ale, jak mówię, w konstytucji Sejm i Senat 
są oddzielone. Spotykają się tylko na Zgromadzeniu 
Narodowym, a Zgromadzenie Narodowe może być 
zwoływane w pewnych szczególnych sytuacjach. 
Więc to nie jest tak, że brak uwzględnienia Senatu 
jest bez znaczenia, że to nie będzie miało znaczenia. 
W tej chwili, Panie Ministrze, ponieważ pan tego nie 
spostrzegł, uzupełnienie tego w Senacie w sytuacji, 
kiedy ten fragment ustawy nie był nowelizowany 
w Sejmie… Jak rozumiem, to jest ustawa, która była 
w Sejmie, tak?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak. Prawie jednogło-
śnie przegłosowana.)

Skoro była w Sejmie, to wprowadzenie w Senacie 
takiej zmiany byłoby niezgodne z prawem, bo my 
możemy poprawiać tylko to, co Sejm poprawił. Tak 
więc… Ale zwracam na to uwagę, Panie Ministrze, 
że pominięcie Senatu jest sytuacją, która może 
nieść pewne konsekwencje prawne. Sądy opierają 
się na ustawach i konstytucji. I tylko tyle chciałbym 
panu powiedzieć. Czy pan nie sądzi, że tu mogą być 
w przyszłości jakieś problemy? Że my, senatorowie, 
możemy w związku z tym mieć jakieś problemy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
W mojej ocenie – to jest moja prywatna ocena, 

ja nie jestem prawnikiem – skoro w konstytucji jest 
wprost bezpośrednio wskazane, że wszystkie organy 
kolegialne mają wspomniany obowiązek, to nawet 
jeśli nie jest to wskazane w ustawie, to tutaj jest bez-
pośrednie stosowanie konstytucji. Zawsze tak było, 
jest i będzie. Zwłaszcza że przepis jest jasny i mówi 
wprost.

Niemniej jednak oczywiście ustawodawca ma pra-
wo do inicjatywy ustawodawczej. Ja jestem przekona-
ny, że gdyby Senat wyszedł z taką inicjatywą ustawo-
dawczą… Jest mi przykro, że w trakcie czyszczenia 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) wypełnia wyrok Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka z 2011 r. No, tu już przypomniano, że 
trybunał zajmował się kwestią przepisów polskiej 
ustawy ustanawiających odpowiedzialność karną 
za publikację wypowiedzi bez uzyskania autoryza-
cji. Mówiono tu również, że trybunał uznał sankcję 
karną za opublikowanie wypowiedzi bez uzyska-
nia autoryzacji za nadmierną, nieproporcjonalną. 
Stwierdził, że polskie regulacje dotyczące autory-
zacji w obecnym kształcie nie mogą być uznane 
za zgodne z założeniami społeczeństwa demokra-
tycznego i miejscem, jakie zajmuje wolność słowa 
w takim społeczeństwie. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka uznał, że polskie przepisy mogą sprawiać, 
że dziennikarze będą unikać stawiania wnikliwych 
pytań z obawy, że ich rozmówca zablokuje publika-
cję całego wywiadu lub odmówi autoryzacji, albo 
będą wybierać rozmówców przyjaznych im, współ-
pracujących z nimi, co będzie ze szkodą dla debaty 
publicznej.

W nowelizowanej ustawie określa się dokładnie 
czas dokonania autoryzacji. Jeżeli osoba udziela-
jąca wywiadu w terminie ustawowo przewidzia-
nym nie dokona autoryzacji, będzie to oznaczało 
zgodę na publikację dosłownie cytowanej wypo-
wiedzi. Chodzi o to, żeby informacja docierała do 
społeczeństwa jak najszybciej. Korzystne jest też 
dodanie przepisu, że brak autoryzacji nie będzie 
przestępstwem, a będzie traktowany jak wykrocze-
nie. Wszystkie te zapisy z pewnością ułatwią pracę 
dziennikarzom, ale też zapewnią ochronę osobom 
udzielającym informacji.

Korzystne jest również wykreślenie z art. 10 prawa 
prasowego zapisu, iż dziennikarz w ramach stosunku 
pracy ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie 
lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, 
ogólnej linii programowej tej redakcji. No, nie muszę 
dodawać, że przepis ten umożliwiał dotąd zwolnienie 
dziennikarza, mimo że przedstawił rzetelny materiał, 
ale ten materiał był niezgodny z linią redakcji.

Kolejna kosmetyczna zmiana, o której tu rów-
nież mówiono, jest taka, że usuwa się nieaktualne 
pojęcia, takie jak „Polska Rzeczpospolita Ludowa”, 
oraz nazwy nieistniejących organów administra-
cji rządowej, tzn. rady narodowe, rady prasowe. 
Dopowiem, że ostatnia rada prasowa została powo-
łana w 1985 r., funkcjonowała 3 lata, po czym już 
więcej nie została powołana. To zadziwia, zadziwia 
to, że minęło tyle lat od 1989 r., a my dopiero dzisiaj 
zmieniamy obowiązujące komunistyczne prawo 
prasowe, uchwalone kilka lat po tym, jak wpro-
wadzono w Polsce stan wojenny, jak wyrzucano 
z pracy wszystkich dziennikarzy, którzy nie byli 
posłuszni komunistom.

Teraz przechodzę do meritum mojej wypowie-
dzi. Niniejszą ustawą dajemy dziennikarzom pra-

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
No tak, 3 czytania itd.
(Senator Jan Maria Jackowski: No właśnie.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:

W mojej ocenie to jest zgodne z celem ustawy, bo 
cel ustawy był taki, żeby to zaktualizować, doprowa-
dzić do wprowadzenia tych wszystkich instytucji, 
które do tej pory nie były wprowadzone, to z jednej 
strony, a z drugiej strony wyczyścić te, które już są 
archaiczne. Ocenę pozostawiamy oczywiście fachow-
com, ale jeśli chodzi o cel ustawy, tu powołuję się na 
interpretację celowościową, to w mojej ocenie jest 
on właśnie taki: zaktualizować to do obecnego stanu 
prawnego i systemu prawnego. W związku z tym 
myślę, że wszyscy by poparli taką poprawkę, nikt by 
tu nie zgłaszał żadnych wątpliwości.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli tak robimy.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, Ryszka pierw-

szy…)
Potem pan senator Fedorowicz.
Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Długo będziesz mó-

wił?)
(Senator Czesław Ryszka: A ty masz coś krót-

kiego?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja krótko.)
Pan senator Ryszka zapisał się jako pierwszy. 

Udzielam głosu w kolejności.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przedłożona Senatowi ustawa – Prawo prasowe 

w pierwszym rzędzie, tak jak to było tu mówione, 
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(senator C. Ryszka) złym, językiem strachu bez ukazywania zarówno 
przyczyn, jak i perspektyw wyzwolenia. Czy nie 
chodzi o to, aby snuć przed odbiorcami jakąś per-
spektywę czarnowidztwa, załamania rąk? Czy nie 
jest to próba wmówienia nam, odbiorcom, że taki 
już jest ten nasz świat, zepsuty do szpiku kości, że 
nie ma ludzi prawych, uczciwych, takich, na któ-
rych można by liczyć? Jednym słowem wszyscy, 
w cudzysłowie, mają być umoczeni, uzależnieni od 
czegoś tam, słabi, ze złymi skłonnościami. Efekt 
tego jest taki, że dla tych… Chodzi o to, żeby nas 
oswoić ze złem, rozmyć wartości, stworzyć jakiś 
antydekalog. Chciałoby się powiedzieć, że dla takich 
mediów dobra wiadomość to żadna wiadomość, że 
próbuje się wymazać istnienie sumienia w człowie-
ku, wmówić każdemu, że nie ma ludzi szlachetnych. 
Jednym słowem, że zwycięstwo należy do zła.

Zmieniamy prawo prasowe, dając jeszcze większą 
wolność dziennikarzom, ale czy mamy wpływ za-
równo na dziennikarzy, jak i na wydawców mediów, 
aby tworzyli więcej dobra, budowali świat wartości? 
Ktoś powie, że to rynek decyduje o mediach, że lu-
dzie kupują to, co lubią, i że jeżeli takie gazety są 
kupowane, to znaczy, że są potrzebne. Gdyby ludzie 
tego nie kupowali, to znaczy, że te media by upadły. 
Otóż nie jest to do końca prawda, ponieważ są bogate 
fundacje, sponsorzy, których celem stała się walka 
z wartościami, a dzisiaj, jak to widzimy, zwłaszcza 
z wartościami chrześcijańskimi.

Jeszcze jest drugi aspekt tej sprawy, dotykający 
również dziennikarskiej rzetelności, o czym oczy-
wiście jest w ustawie. Trudno się spodziewać tej 
rzetelności w sytuacji dominacji tzw. politycznej 
poprawności. Ja tylko przypomnę, że termin ten 
powstał w lewicujących środowiskach uniwersy-
teckich w Stanach Zjednoczonych i początkowo 
oznaczał zjawisko zastępowania w języku określeń 
uznawanych za negatywne określeniami bardziej 
neutralnymi. Dzisiaj poprawność polityczna stała 
się rodzajem bezwzględnej, totalnej cenzury pu-
blicznej bądź autocenzury. Stała się dzisiaj ideolo-
gią. To właśnie poprawność polityczna eliminuje 
wszystkie słowa wartościujące z wyjątkiem tych, 
które sama wartościuje. Polityczna poprawność 
to dzisiaj najbardziej niebezpieczny instrument 
fałszowania rzeczywistości, a w konsekwencji 
świadomości społecznej. Właśnie z tym mamy 
do czynienia na co dzień w polityce, oczywiście 
i w mediach. Dlatego na koniec chciałbym przypo-
mnieć, przywołać słowa św. Jana Pawła II, który, 
zwracając się do ludzi mediów, prosił: nie pętajcie 
ducha ludzkiego władzą, jaką dysponujecie, cedząc 
informacje, propagując wyłącznie społeczeństwo 
obfitości, dostępne zaledwie mniejszości; bądź-
cie raczej rzecznikami godności człowieka, jego 
słusznych wymagań; bądźcie narzędziem sprawie-

wo do realizowania misji dziennikarskiej zgodnie 
z ich sumieniem. Nie będzie obowiązywała linia 
programowa wyznaczona przez redakcję czy wła-
ściciela wydawnictwa, znaczy nie będzie obowią-
zywała… nie będzie mogła łamać sumień dzien-
nikarzy. Dziennikarze będą bardziej niezależni. 
Pewnie, że to nie jest jakaś całkowita wolność, ale 
jest to narzędzie służące temu, by mówić i pisać 
przede wszystkim prawdę, zgodnie z własnym su-
mieniem. Nikt za to nie będzie mógł dziennikarza 
wyrzucić z pracy czy pociągnąć do odpowiedzial-
ności. Ale, jak znam życie, za dużo wolności rodzi 
zniewolenie. Dlatego à propos tej dziennikarskiej 
wolności i służenia prawdzie chciałbym coś więcej 
powiedzieć.

Najpierw takie 2 fakty. Mówił mi kolega dzien-
nikarz z lewicującej gazety o tym, jak codziennie 
na odprawie naczelny rozdaje tematy. Jednego dnia 
mówi: a ty pójdziesz dziś na miasto i przyniesiesz coś 
na czarnych. Oczywiście nie chodziło o mieszkań-
ców Afryki, ale o księży. Inny przykład, z ostatniego 
odcinka serialu „Ojciec Mateusz”. Jedna z parafia-
nek zauważyła, że proboszcz obejmuje się w parku 
z młodą kobietą. Natychmiast poleciała w parafii 
plotka o romansie proboszcza. Przyjechała telewizja 
i dziennikarz pyta jedną z osób, co sądzi o romansie 
proboszcza. Ta odpowiada: to oburzające, że można 
posądzać naszego proboszcza o romans. Na wizji po-
leciała odpowiedź, a właściwie 2 wyrwane słowa: „to 
oburzające”. Z tego wynikało, że to romans kapłana 
był oburzający.

Proszę państwa, wszyscy doskonale wiemy, jak 
bardzo często nieuczciwie zachowują się dzienni-
karze, służąc wydawcy, realizując linię pisma za 
cenę złamania swojego sumienia. Zastanawiałem 
się nieraz, jak to jest możliwe, że tzw. prasa tęczo-
wa, czyli kolorowe pisma tygodniowe, osiągają tak 
kolosalne nakłady, a pełne są plotek, pomówień, 
sensacji. Po prostu nastawione na zysk robią wszyst-
ko, żeby się przypodobać, spełniać gusty, trafiać 
w oczekiwania odbiorców. Czy to nie oznacza, że 
wcześniej te media uzależniły odbiorców od siebie? 
Uprawiając tzw. cywilizację obrazkową, nie wyma-
gają od czytelnika większego wysiłku umysłowego. 
Ktoś przyrównał jednak ich rolę do nowoczesnego 
Kulturkampfu – tym groźniejszego, że wprowadza-
nego bez przymusu i politycznych represji. Jeszcze 
gorsze jest to, że w wielu piśmidłach – nie lękam się 
tak ich nazwać – co rusz czytamy o tragicznych wy-
darzeniach, o złu, przemocy, zabijaniu i gwałtach. 
Często są to doniesienia mrożące krew w żyłach, 
a dziennikarze jakby na wyrost epatują pleniącym 
się złem. Myślę, że to jest swego rodzaju grzech 
tych środków przekazu, że o złu mówią językiem 
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(senator C. Ryszka) Decyzje, Panie Marszałku Szanowny, podejmiemy na 
posiedzeniu wspólnym komisji, a potem przedstawi-
my Senatowi poprawki do przegłosowania. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań, 

które pan przewodniczący Fedorowicz wyraził pod 
adresem pana senatora Czerwińskiego. Rzeczywiście 
zwrócono uwagę na ważny element, tak żeby nie było 
takiego niechlujstwa legislacyjnego w tej ustawie. 
Teraz, już w sposób formalny, składam na ręce pana 
marszałka poprawki do ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe, które doprecyzowują te zapisy 
i jednocześnie wprowadzają do treści nowelizowa-
nej ustawy zapis dotyczący Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Te poprawki składam w imieniu pana sena-
tora Czerwińskiego, pana senatora Jana Żaryna oraz 
swoim własnym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję…
A nie, informuję, że wniosek o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Czerwiński, Jackowski i Żaryn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do zgłoszonych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Nie, dziękuję.)

Nie.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisję Kultury 
i Środków Przekazu o ustosunkowanie się do przed-
stawionego wniosku i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych.

dliwości, prawdy i miłości; obrona tego, co ludz-
kie, oznacza umożliwienie człowiekowi dojście do 
pełnej prawdy. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana senatora Jerzego Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dodam energii temu posiedzeniu.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

nas nie straszy.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
My obradujemy nad doprowadzeniem do sytuacji, 

w której trybunał europejski nie będzie Polski karał, 
mówimy tylko o 2 czy 3 rzeczach, które nowelizu-
jemy. Mówię to jako przewodniczący komisji, która 
bardzo zgodnie, ponad jakimikolwiek podziałami, 
jednogłośnie podjęła decyzję.

Panu senatorowi Czerwińskiemu chciałbym bar-
dzo podziękować za to, że znalazł ten błąd. To jest 
moja wina, że jako przewodniczący komisji nie prze-
czytałem do końca ustawy. Bardzo panu dziękuję. 
Jak znam życie, pan senator Jan Maria Jackowski 
wprowadzi to zgodnie z prawem, bo już się naradzał, 
a w rezultacie unikniemy… Ja też sobie zasłużyłem 
na pewną naganę, że do tej pory to nie zostało uchwa-
lone.

Jedynym problemem, nad którym się zastanawia-
liśmy – mam wątpliwości, czy postąpiłem słusznie, 
wtedy głosując za – jest sprawa tego nieszczęsnego 
art. 49b. Komisja moja zarekomendowała, żeby ten 
przepis ust. 2 skreślić. Tam szło o to, że nie miał in-
formacji dziennikarz… że nie będzie ukarany, jeżeli 
dosłownie przytoczy naszą wypowiedź, a w tej wypo-
wiedzi mogłyby znaleźć się słowa, które normalnie się 
wykreśla i wyrzuca z wywiadu. To była wątpliwość 
bardzo istotna, którą poruszyła też nasza szefowa 
Biura Legislacyjnego. I do tego doszliśmy… Niemniej 
jednak przekonuje mnie to, o czym rozmawiamy 
z naszymi prawnikami. To się nie zmienia, jeżeli… 
Prawo się nie zmienia, chyba że politycy je zmienią. 
Dzisiaj muszę powiedzieć, że blisko mi do poparcia 
poprawki, którą proponuje komisja petycji, a chodzi 
o sformułowanie: „wypowiedź identyczną z udzielo-
ną przez osobę udzielającą informacji”. Ona usuwa 
to słowo „dosłownie” – ono mogłoby spowodować, 
że dziennikarz daje wszystko, jak leci – i akcentuje 
to, że ma to być identyczne z udzieloną informacją. 
To jest rozwiązanie prawne, które mnie przekonuje. 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) przyjęta przez komisję. Pozostałe poprawki bez uwag 
zostały przyjęte przez komisję i przez rząd.

W związku z tym jestem upoważniony do postulo-
wania, aby Wysoki Senat uchwalił ustawę w kształcie 
przedstawionym w sprawozdaniu; druk nr 604 A. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie widzę chętnych do zadania pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pan wiceminister Marcin Zieleniecki chciałby 
zabrać głos w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak.)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy zmieniającej ustawę wypadkową, 

uchwalonej 29 września 2017 r., jest unormowanie try-
bu i zasad dofinansowywania działalności związanej 
z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym. Jest to zadanie, które jest realizowane 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2012 r… 
przepraszam, od 2013 r. 1 stycznia 2013 r. weszła 
w życie nowelizacja ustawy wypadkowej, która okre-
śliła odsetek od środków funduszu wypadkowego, 
który powinien być przeznaczony na finansowanie 
właśnie takich projektów mających na celu ograni-
czenie ryzyk związanych z wypadkami przy pracy 
i chorobami zawodowymi.

Jeżeli chodzi o realizację tych nowych, wów-
czas wprowadzonych przepisów, wysokość kwot 
przeznaczonych na dofinansowywanie działalności 
pracodawców, płatników składek, związanej z zapo-
bieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawo-
dowym, w sposób znaczący systematycznie wzrasta. 
W pierwszym roku obowiązywania tej ustawy pula 
środków, która została przeznaczona na prewencję 
wypadkową, wynosiła około 300 tysięcy zł. Był to, 
można powiedzieć, rok, w którym te przepisy wy-
startowały, zaczęły obowiązywać, tak że liczba pro-
jektów zgłoszonych przez pracodawców również była 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 604, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 604 A.

Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w związ-
ku z uchwaloną przez Sejm we wrześniu tego roku 
ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych.

To nie jest częsty temat naszych debat i, jak się 
okazuje, nie jest to też temat kontrowersyjny.

Jest to inicjatywa rządu, która porządkuje sprawy 
dotyczące wykorzystania funduszu wypadkowego. 
Funduszu wypadkowego, na który składają się przede 
wszystkim, właściwie wyłącznie, pracodawcy. Jak 
wiadomo, oni odprowadzają składki, nie mniejsze 
niż 1,8%, aż do poziomu, w zależności od stopnia 
zagrożenia, nawet ponad 2%. I wiadomo również, że 
ci wszyscy, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa, 
w wyniku czego powstają wypadki, mają tę składkę 
podwyższoną.

Ustawodawca proponuje w pierwszym rzędzie, aby 
ta składka w następnych latach wynosiła nie mniej 
niż 1% funduszu wypadkowego. Niezorientowanych 
lub nieśledzących wszystkich liczb informuję, że to 
jest kwota około 65 milionów zł w roku 2017 r. Do 
tej kwoty, nie bez przeszkód, powiem szczerze, do-
chodzono stopniowo. Zaczynała się ona od paru mi-
lionów, by wreszcie w tymże roku osiągnąć poziom 
wydatków na prewencję wypadkową oraz chorób 
zawodowych ok. 65 milionów zł.

Państwo chyba zauważyli, że mówię o tym spo-
kojnie, dlatego że to jest jeden z nielicznych fundu-
szy, w którym jest superata. Ale to też jest zarazem, 
jak wynikało z dyskusji w Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, otwarta brama do różnych 
rozwiązań. Oczywiście mandat zarówno tejże komi-
sji, jak i Senatu nie pozwalał na głębsze dyskusje, ale 
to pozostawiam uwadze państwa senatorów.

W końcu komisja przyjęła do przedstawionej 
ustawy 5 poprawek. Jedna z nich jest merytoryczna 
i zwiększa ten fundusz w latach następnych z poziomu 
1% do 1,1%, ale przez sformułowanie, że ma to być co 
najmniej 1,1%, upoważnia się Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych do jego kształtowania na poziomie wyż-
szym. Dalsze 4 poprawki mają charakter legislacyj-
ny. Pierwsza poprawka uzyskała poparcie i została 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Sejm i Senat w trakcie prac legislacyjnych w parla-
mencie, po prostu biorą pod uwagę sytuację finansową 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ogólną sytuację 
finansową państwa, ale także – można powiedzieć 
– te organy muszą dokonać oceny pewnego poten-
cjalnego zainteresowania samych pracodawców tego 
typu projektami, które mogą zostać zgłoszone, jeśli 
chodzi o ubieganie się o dofinansowanie z funduszu 
wypadkowego. 

Podawałem przykład projektu ustawy budżetowej 
na 2018 r., gdzie proponujemy, aby wartość środków 
przeznaczonych na prewencję wypadkową w sposób 
bezprecedensowy w stosunku do tych rozwiązań, 
które są w ustawie, wzrosła, dlatego że – tak jak 
wspominałem – wydatki na prewencję wypadko-
wą w 2016 r. wyniosły 55 milionów 400 tysięcy zł. 
A w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 propo-
nujemy – biorąc pod uwagę z jednej strony właśnie 
skalę zainteresowania tymi projektami, a z drugiej 
strony sytuację finansową funduszu wypadkowego 
– aby pula tych środków wzrosła do kwoty 225 mi-
lionów zł. Te 225 milionów zł to kwota odpowia-
dająca około 3% wartości przychodów funduszu 
wypadkowego. Chcemy, aby po prostu każdora-
zowo, w zależności od ogólnej sytuacji finansowej 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podejmowano 
decyzje o wysokości tych środków, i z tego względu 
w trakcie prac komisji negatywnie odniosłem się 
do tej właśnie poprawki merytorycznej zgłoszonej 
przez pana senatora Rulewskiego. I tę negatywną 
ocenę dzisiaj podtrzymuję. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Bardzo proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, czy w pańskiej wypowiedzi nie 
tkwi głęboka sprzeczność między wolą rządu do 
znacznego podwyższenia tej kwoty – jak pan określił, 
aż do 3%, chociaż moje krótkie badania nie potwier-
dzają tej informacji – a tym, że pan dość zdecydo-
wanie odcina się od kwoty, która jest proponowana, 
a która nie przeczy oczywiście innym rozwiązaniom. 

niewielka, bo takich projektów było tylko 7. W trakcie 
kilku kolejnych lat obowiązywania nowych przepi-
sów odnotowaliśmy ogromny wzrost zainteresowa-
nia płatników składek tego typu projektami. W roku 
2016 projektów zrealizowanych, czyli takich, które 
uzyskały dofinansowanie ze środków funduszu wy-
padkowego, było już 100 razy więcej, było ich 704. Na 
te projekty została wydatkowana kwota 55 milionów 
400 tysięcy zł. Można powiedzieć, że taki wzrost skali 
zainteresowania wydatkami na prewencję wypadko-
wą spowodował konieczność precyzyjnego uregu-
lowania procedur towarzyszących wyłanianiu tych 
projektów, które uzyskują dofinansowanie. Do tej 
pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził tę 
działalność w oparciu o właściwie własne wewnętrzne 
regulacje. Ponieważ mówimy o wydatkowaniu środ-
ków publicznych o znaczącej wartości, uznaliśmy, iż 
rozwiązaniem racjonalnym, prawidłowym, uzasad-
nionym jest po prostu ustawowe uregulowanie tych 
procedur właśnie w ustawie wypadkowej.

Odnosząc się może do przebiegu prac w komisji 
senackiej, która debatowała nad ustawą uchwaloną 
29 września 2017 r. przez Sejm, chciałbym powie-
dzieć, że w trakcie prac zostały zgłoszone poprawki 
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, poprawki o charak-
terze – powiedziałbym – legislacyjnym, technicznym, 
poprawki zmierzające do poprawy pewnej wartości 
bardziej estetycznej tej ustawy. To były poprawki, 
które zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne 
Senatu. Na posiedzeniu komisji te właśnie poprawki 
o charakterze wyłącznie legislacyjnym poparłem jako 
zasługujące na uwzględnienie. 

Jednak, tak jak pan senator Rulewski stwierdził, 
jedna z tych poprawek była merytoryczna. Była to 
poprawka zgłoszona notabene przez pana senatora, 
zmierzająca do zmiany minimalnego poziomu środ-
ków, które miałyby być przeznaczane właśnie na fi-
nansowanie prewencji wypadkowej, z tego poziomu, 
który jest określony obecnie w ustawie, tj. 1% przy-
chodów funduszu wypadkowego, na 1,1%. 

W trakcie posiedzenia komisji wyjaśniałem, że 
ustawa – można powiedzieć – zawiera taką oto kon-
strukcję: określa minimalny poziom środków, które 
w trakcie każdego roku kalendarzowego powinny 
zostać przeznaczone na finansowanie prewencji wy-
padkowej, ale nie jest to poziom sztywny, dlatego że 
w planie finansowym funduszu wypadkowego, który 
stanowi załącznik do ustawy budżetowej uchwalanej 
na każdy rok kalendarzowy, określa się już kwotowo 
właśnie te środki, które powinny zostać przeznaczo-
ne na finansowanie prewencji wypadkowej. Można 
powiedzieć, że w tym zakresie Rada Ministrów, 
proponując określone rozwiązanie, określoną pulę 
środków w projekcie ustawy budżetowej, a później 
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(senator J. Rulewski) Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Warto przypomnieć tutaj, nad jaką kwestią my 

się w tej chwili pochylamy. Panie Ministrze, Wysoka 
Izbo, otóż wiadomą rzeczą jest, że przedsiębiorcy, 
asekurując się przed niemożliwymi do uniknięcia 
wypadkami przy pracy, jak również kierując się 
potrzebami dalszych inwestycji, zgodnie z systema-
tyką funduszu ubezpieczeń znaną w całej Europie 
odprowadzają składki. Zatem mówimy o środkach, 
które w gruncie rzeczy są środkami przedsiębiorców, 
a pośrednio też załóg. Wymyślono, że część tych pie-
niędzy, niezmiernie małą, bo 1% – niestety w tych 
minionych, złych czasach, jak tu niektórzy po prawej 
stronie mówią, te kwoty były jeszcze mniejsze – prze-
znacza się na prewencję wypadkową. „Prewencja” to 
takie ładne słowo, ale w tym się mieści to, że przed-
siębiorcy występują z projektami modernizującymi 
ich środowisko pracy. Jakie to projekty? Wyciszanie, 
ułatwianie dźwigania, zabezpieczanie przed wysoki-
mi napięciami elektromagnetycznymi. I proszę sobie 
wyobrazić, że z kwoty prawie 6,5 miliarda zł wpła-
conych składek wraca do przedsiębiorców, a przede 
wszystkim do pracowników, kwota zaledwie 65 mi-
lionów zł. 

Prawdą jest, że rząd… Nie skupiałem się na tym, 
ale rząd potwierdził, że ta ustawa to systematyzu-
je, rozdzielając rolę tego, kto przyjmuje oferty, czyli 
ZUS, oraz tego, kto ocenia, czyli niezawodnego jak 
do tej pory Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. 
Unikniemy w ten sposób tych długotrwałych prze-
targów i, jak pan minister powiedział, wewnętrznej 
hierarchii, wewnętrznej oceny tych projektów. Było 
to konieczne, dlatego że zamiast, jak pan minister 
powiedział, 5–7 projektów, które przedstawiali pra-
codawcy, mamy w tej chwili do czynienia z 7 tysią-
cami projektów, różnych projektów nastawionych na 
poprawę bezpieczeństwa w małych i bardzo dużych 
przedsiębiorstwach. 

W trakcie prac nad tą ustawą okazało się, że duże 
przedsiębiorstwa czują się dotknięte tymi małymi kwo-
tami, względnymi i bezwzględnymi, przeznaczonymi 
na modernizację. Tak było, ale jest czas dobrej zmiany. 
Nie myślę o zmianie politycznej, tylko o tej zmianie, 
która przechodzi przez całą Europę, a która przecież 
zmusza do tworzenia harmonijnych warunków w za-
kresie pracy. Na to składa się przede wszystkim bezpie-
czeństwo. Wprawdzie dane wskazują, a Rada Ochrony 
Pracy to potwierdza… No, zostałem z niej wykluczo-
ny, ze względów podobno zwyczajowych. Rada po-
twierdza, że wprawdzie wypadków, tych śmiertelnych 

Chodzi o to, żeby ona wynosiła w przyszłym roku 
zaledwie 72 miliony zł. A więc tu jest trzykrotnie 
więcej. W czym tkwi ta sprzeczność?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze raz 

powtórzę: generalnie mówimy o rozwiązaniu usta-
wowym zawartym w ustawie o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, rozwiązaniu, które określa minimalny 
próg środków, jakie mogą być wydatkowane właśnie 
na cele związane z prewencją wypadkową. Chodzi 
o to, aby nie narzucać sobie, można powiedzieć, pew-
nego rygoru związanego z takim właśnie podniesie-
niem tego minimalnego progu w stosunku do rozwią-
zań pierwotnie przyjętych w ustawie z 2012 r., która 
wprowadziła te rozwiązania dotyczące finansowania 
prewencji wypadkowej z funduszu wypadkowego 
i która przewidywała taki kroczący wzrost wydatków 
na prewencję wypadkową, wydatków właśnie z fun-
duszu wypadkowego. Myśmy ten próg maksymalny, 
wówczas wyznaczony na poziomie 1%, już osiągnęli. 
W tej nowelizacji zaproponowaliśmy, aby w sposób 
już, można powiedzieć, stały zachować to finanso-
wanie na poziomie 1%, ale tak jak powiedziałem, 
chcemy podejmować decyzje corocznie. Oczywiście 
będzie to kwota na poziomie minimum 1%, ale po 
pierwsze, stosownie do kondycji finansowej fundu-
szu wypadkowego, a po drugie, biorąc pod uwagę 
skalę zainteresowania różnego rodzaju projektami 
mającymi na celu poprawę warunków pracy ze strony 
przedsiębiorców, będziemy podejmować decyzje, na 
jakim poziomie te wydatki w trakcie danego roku 
powinny zostać określone. Innymi słowy utrzymanie 
tego progu na poziomie 1% nie oznacza, że na prewen-
cję wypadkową nie zostanie przeznaczona większa 
pula środków. Ma to odzwierciedlenie w projekcie 
budżetu na 2018 r. To pokazuje, że tego typu decyzje 
uwzględniają sytuację finansową funduszu wypad-
kowego, a także zainteresowanie pracodawców tego 
typu programami. My to po prostu uwzględniamy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
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(senator J. Rulewski) Przypominam jeszcze raz, że jest to jedyny fundusz, 
który ma nadwyżki. Nie sądzę, że minister Morawiecki, 
minister rozwoju i finansów, tak będzie się bił o to, żeby 
nie uszczuplić nieco budżetu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Składa pan poprawki. Tak, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Łuczak 

oraz Kilian złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożył pan senator Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

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

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

(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku…)
Pan senator Szymański. Bardzo proszę.
(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, 

zgłaszam się, ponieważ nie do końca rozumiem… 
To jest tożsama poprawka z tą, którą pan senator 
Rulewski…)

(Senator Jan Rulewski: Nie, odmienna.)
(Senator Antoni Szymański: Odmienna? To wyco-

fuję się. Dziękuję.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 605, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 605 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

i tych ciężkich, ubywa, ale nie zapominajmy, że ubywa 
ich również z przyczyn strukturalnych. Coraz więcej, 
zwłaszcza w minionym okresie, było przedsiębiorstw 
jednoosobowych, które tego nie zgłaszały, nie miały 
obowiązku zgłaszać tych wypadków. Największa chyba 
liczba wypadków jest nie w górnictwie i budownictwie, 
tylko, proszę państwa, w transporcie. Jednoosobowe 
przedsiębiorstwa nie zgłaszają tych wypadków, ponie-
waż nie mogą zaskarżyć samych siebie. Nie działają tam 
też komisje wypadkowe, co jest oczywiste. A weźmy 
taki przykład. Rzekomo 800 tysięcy Ukraińców pracuje 
w Polsce. Proszę mi powiedzieć, ilu z nich w ogóle uległo 
jakiemukolwiek wypadkowi. Gdzie jest statystyka do-
tycząca tych ludzi? Nie ma jej, bo albo pracują w szarej 
strefie, albo pracodawca ich nie zgłasza. Przynajmniej 
w statystykach PIP ich nie ma. Może nie ma potrze-
by takiego rozróżniania. Chcę tylko powiedzieć, że te 
statystyki nie są złe, ale nie są do końca prawdziwe, 
natomiast prawdziwe jest dążenie wszystkich nas tutaj 
obecnych bez względu na kolor polityczny… Nigdy nie 
dość prewencji, jeszcze więcej bezpieczeństwa trzeba, 
tak żeby w domu pojawiał się pracownik, a nie wiado-
mość o umieszczeniu tego pracownika w szpitalu.

Wnioskiem z tego jest wywód, który, że tak po-
wiem, zaprzecza sprzecznościom podanym przez 
pana ministra. Jeśli jest tak, że stale powiększaliśmy 
tę kwotę, to dobra zmiana, ta właściwie rozumiana, 
skierowana do tych 7 tysięcy wnioskodawców, po-
winna im dać większą szansę na realizację swoich 
projektów. One budują wokół funduszu i w samym 
zakładzie dobrą atmosferę. Jeden z robotników firmy, 
gdzie obrabiano kamienie, napisał, że wreszcie jest 
cicho w zakładzie, że wreszcie wie, po co płaci się 
składkę na zapobieganie wypadkom przy pracy.

Moja propozycja jest skromna. Skoro zakończy-
liśmy wzrost tej składki na poziomie 1%… Chcę 
namówić rząd, który jest, jak widzę, kategorycznie 
przeciwny temu, żeby była kontynuacja wzrostu tej 
składki przez kolejne 5 lat o 0,1%. Czyli zaledwie 
7,5%… Pan minister tu powiedział, że w przyszłym 
roku to będzie 225 milionów. Skoro w przyszłym roku 
będzie 225, to moja propozycja, żeby była gwarancja, 
że tylko 6,5, nie stoi w sprzeczności. Zwłaszcza że 
można dać więcej. Niech to naprawdę będzie zagwa-
rantowane na poziomie 6,5 miliona, zwłaszcza że biją 
się o te pieniądze duże przedsiębiorstwa. No, tam 
fundusze są większe, ale i zagrożenie jest większe, 
taka dyscyplina wypadkowa jest większa.

Dlatego namawiam Wysoką Izbę nie tyle do dy-
wersji wobec tego rządu, ile do stania się gospoda-
rzem funduszu wypadkowego, na który, jak rozumiem, 
większość przedsiębiorców wpłaca. Poprawka zmie-
rza do tego, aby w roku 2022 osiągnięto poziom tej 
składki w wysokości 1,5%, czyli 90–100 milionów. 
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym podziękować ko-

misji i klubom parlamentarnym za poparcie ustawy 
z 29 września 2017 r., ustawy, która, można powie-
dzieć, nawiązuje do rozwiązań wprowadzonych jesz-
cze w 2005 r. i polegających na stworzeniu mecha-
nizmu przejścia na emeryturę z urzędu przez osobę, 
która w okresie poprzedzającym osiągnięcie wieku 
emerytalnego pobierała rentę z tytułu niezdolności 
do pracy i osiągnęła wiek emerytalny. Jest to rozwią-
zanie, które stanowi wyjątek od generalnej zasady 
obowiązującej w systemie ubezpieczenia społecz-
nego, iż świadczenia emerytalno-rentowe są przy-
znawane, są ustalane na wniosek zainteresowanego 
ubezpieczonego.

Można powiedzieć, że mankamenty regulacji, któ-
re zostały wówczas wprowadzone do ustawy eme-
rytalno-rentowej, dały o sobie znać właśnie w roku 
2017 – 1 marca tego roku przeprowadzona została 
operacja podwyższenia kwot najniższych świadczeń 
emerytalno-rentowych w skali, można powiedzieć, 
wcześniej nienotowanej. Odmiennie aniżeli w latach 
poprzednich kwoty najniższych świadczeń emerytal-
no-rentowych wzrosły nie o wskaźnik waloryzacji 
wszystkich świadczeń, ale wzrosły, można powie-
dzieć, o 13%. Okazało się, że ta gwarancja, o której 
wspominał pan senator – gwarancja, iż emerytura 
uzyskana z urzędu nie może być niższa od kwoty 
najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy – jest, 
można powiedzieć, krzywdząca i niewystarczająca 
dla osób, które, z powodu uzyskania niezdolności 
do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, 
nie zdołały wypracować sobie minimalnego stażu 
dającego gwarancję uzyskania najniższego świadcze-

W imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej mam zaszczyt przedstawić przebieg 
dyskusji, jaka toczyła się na posiedzeniu w sprawie 
zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych; druk nr 605.

Projekt ustawy został przygotowany przez rząd 
i wpłynął do Sejmu 9 sierpnia br. Pierwsze czytanie 
odbyło się w komisji polityki społecznej. Nie wnie-
siono wówczas poprawek do przedłożenia. Drugie 
czytanie projektu odbyło się na czterdziestym ósmym 
posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie wniesiono popra-
wek, Sejm niezwłocznie przystąpił do trzeciego czy-
tania. Ustawa została przyjęta 29 września br.: 434 
posłów było za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Co jest celem ustawy? Celem ustawy jest objęcie 
emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu 
niezdolności do pracy, przysługujących osobom, któ-
re nie posiadają odpowiedniego stażu pracy – 20 lat 
w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn 
– gwarancją wysokości kwoty najniższego świadcze-
nia. Emerytury te są bowiem objęte jedynie gwarancją 
wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu nie-
zdolności do pracy. Wysokość najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy – 1 tysiąc zł i renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł 
określiła ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja powoduje, że gwarancją kwoty naj-
niższego świadczenia zostają objęte emerytury przy-
znane z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do 
pracy, do wysokości odpowiednio 1 tysiąc zł albo 
750 zł, w zależności od tego, czy pobierano rentę 
z tytułu całkowitej, czy częściowej niezdolności do 
pracy. Ustawa przewiduje podwyższenie emerytur 
przyznanych z urzędu do wyżej wymienionych kwot 
wraz z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r.

Ustawa wprowadza nadto regulację dotyczącą za-
sad przyznawania emerytur i rent z tytułu niezdol-
ności do pracy. Nie jest możliwe uzyskanie prawa 
do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, 
która osiągnęła wiek emerytalny lub której ustalono 
prawo do emerytury.

Proponowane zmiany łączą się z przeglądem 
funkcjonowania systemu emerytalnego dokonanym 
w 2016 r. Ustawa ma wejść w życie 14 dni po dniu 
ogłoszenia.

Podczas prac komisji nie wniesiono poprawek do 
ustawy i wszyscy obecni senatorowie opowiedzieli 
się za jej przyjęciem.

Biuro Legislacyjne nie zgłosiło zastrzeżeń legisla-
cyjnych do ustawy. Dziękuję za uwagę.
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oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) rytur. Nie wiem, ile to było procent, czy to było więcej 
niż… Ale pytanie dotyczy czego innego. Mianowicie 
rzeczywiście jest tak, że troska rządu w odniesieniu 
do tych emerytów o najniższych świadczeniach jest 
godna uwagi, bo gwarantuje im ten poziom najniż-
szego świadczenia. Ale nie ukrywajmy, że tej troski 
nie ma w stosunku do innych grup emerytów – im 
się nie gwarantuje takiego wzrostu. A przecież wszy-
scy emeryci jakoś pracowali na fundusz. I pytanie 
w związku z tym… A, renciści, przepraszam, bo tu 
mówimy o rencistach, czyli o osobach, które utraciły 
zdolność zawodową. Pytanie zaś dotyczy tego: czy 
poprzez wprowadzenie tego rozwiązania rząd już ka-
tegorycznie odcina się od dalszych reform, które za-
kładały kapitałowy system uzyskiwania rent, a więc 
łączyły potencjał składki z wysokością renty? Bo tu 
mamy do czynienia z dekretowaniem serca, a serce 
nie zawsze jest prawdziwe.

(Głos z sali: A pytanie?)
Czy rząd kategorycznie zrywa z potrzebą zmiany 

obecnego systemu rentowego, który – powtarzam – 
nie jest oparty na kapitale składki?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja powtórzę, iż 

przedmiotem omawianej dzisiaj ustawy jest, można 
powiedzieć, usunięcie pewnych braków, braków po-
legających na tym, że część osób ubezpieczonych, 
które nabyły prawo do emerytury z urzędu, tracąc 
prawo do renty z tytuły niezdolności do pracy, prze-
chodząc z urzędu na emeryturę, utraciła gwarancję 
najniższego świadczenia. Czyli tak naprawdę mówi-
my o rencistach, którzy stali się niezdolni do pracy 
w relatywnie młodym wieku, nie mając szans na to, 
aby wypracować sobie ten minimalny staż, dający 
gwarancję uzyskania prawa do emerytury w najniż-
szej wysokości.

(Senator Jan Rulewski: Bo nie mieli stażu skład-
kowego.)

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora i samą istotę 
tej gwarancji, o której rozmawiamy, to przypomnę, że 
w systemie emerytalnym zdefiniowanej składki, któ-
ry w Polsce został wprowadzony jeszcze 1 stycznia 
1999 r., rzeczywiście, tak jak pan senator na to wska-
zuje, zrezygnowano z traktowania stażu ubezpiecze-
niowego jako warunku nabycia prawa do emerytury, 
innymi słowy, każda osoba, która osiągnie w Polsce 
wiek emerytalny, a ma za sobą choćby minimalnie 

nia emerytalnego. I można powiedzieć, że ta ustawa 
rozszerzyła zakres podmiotowy gwarancji uzyskania 
najniższego świadczenia emerytalnego właśnie o oso-
by, które z urzędu nabyły prawo do emerytury, nie 
mając wcześniej wypracowanego minimalnego stażu 
ubezpieczeniowego, wynoszącego 20 lat dla kobiet, 
25 lat dla mężczyzn. Rozszerzamy tę gwarancję na 
105 tysięcy osób, które do tej pory uzyskały prawo 
do emerytury, ale nie osiągnęły 1 marca 2017 r. tej 
emerytury na poziomie najniższego świadczenia eme-
rytalnego.

Jeżeli chodzi o drugie rozwiązanie, to właściwie 
jest to naprawa pewnej luki prawnej czy wypełnienie 
pewnej luki prawnej, która od jeszcze 2005 r. jest 
w systemie, a która została stwierdzona właśnie przy 
okazji przeglądu emerytalnego, jaki przeprowadzali-
śmy w zeszłym roku. Okazało się, że wprowadzając 
emeryturę z urzędu, zabroniliśmy właściwie osobom, 
które przed osiągnięciem wieku emerytalnego sta-
ły się niezdolne do pracy… zabraliśmy możliwość 
pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy po 
przekroczeniu tej granicy wieku, ale zapomnieliśmy 
o wprowadzeniu przepisów, które uniemożliwiałyby 
ubieganie się tym samym osobom o rentę z tytułu 
niezdolności do pracy po osiągnięciu tego wieku eme-
rytalnego. A zasada, można powiedzieć, równego 
traktowania wymaga, aby właśnie te obie kategorie 
właściwie ubezpieczonych traktować jednolicie.

Jeszcze raz dziękuję za poparcie i proszę o przy-
jęcie ustawy w niezmienionym kształcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zanim przejdziemy do pytań, chciałbym przywi-

tać obecną na galerii delegację…
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Jan Rulewski: Była.)
A, nie zdążyłem.
W związku z tym przechodzimy do pytań. Obecnie 

senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pominąłbym pańską niepełną wypowiedź, Panie 

Ministrze, dotyczącą braku waloryzacji najniższych 
emerytur. Nawet przypomnę, że rząd PiS i prawicy 
wypłacał dodatki 100-złotowe, a później były nie-
ustannie dodawane inne dodatki do najniższych eme-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! No właśnie stąd, 
iż mamy grupę ubezpieczonych, którzy nie spełniają 
warunku osiągnięcia wymaganego stażu, co skutkuje 
tym, iż te osoby nabywają prawo do emerytury, bo, 
jak powiedziałem, prawo…

(Senator Jan Rulewski: Ale nie minimalnej.)
…do emerytury nie zależy od długości okresu pod-

legania ubezpieczeniu, ale nie mają… Jeżeli oczywiście 
nie wypracowały sobie odpowiedniej kwoty wkładu 
emerytalnego, czyli w formie składek nie wniosły do 
systemu takiej kwoty, która pozwala, przy zastosowaniu 
formuły zdefiniowanej składki, na wyliczenie emery-
tury w wysokości co najmniej najniższej emerytury… 
Jeżeli te dwa warunki nie są spełnione, no to te osoby na-
bywają prawo do emerytury, ale wysokość tej emerytury 
może być niższa niż wysokość najniższej emerytury.

(Senator Jan Rulewski: Nie będę już dalej pytał. 
Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Szymański 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 608, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 608 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu wczorajszym komisja finansów i bu-

dżetu analizowała tę ustawę. Ustawa ta zasadniczo 
wprowadza do polskiego systemu prawnego okre-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

krótki okres ubezpieczenia, nabywa prawo do eme-
rytury. Ale staż ubezpieczeniowy nabrał odmiennego 
charakteru, tzn. nabrał charakteru, z którym wiąże się 
właśnie objęcie gwarancją najniższego świadczenia 
emerytalnego. I właściwie my tej zasady nie zmie-
niamy w tym zakresie. Utrzymujemy zasadę, zgodnie 
z którą objęcie gwarancją najniższego świadczenia 
emerytalnego dotyczy osób, które osiągnęły mini-
malny staż.

Przypomnę, że 1 października weszła w życie 
ustawa przywracająca wiek emerytalny obowią-
zujący do końca 2012 r. Z wejściem w życie tej 
ustawy wiąże się również rozszerzenie tej gwa-
rancji, dlatego że wejściu w życie tej ustawy towa-
rzyszyło skrócenie okresu ubezpieczenia, okresu 
składkowego i nieskładkowego, dającego właśnie 
ubezpieczonym kobietom objęcie gwarancją naj-
niższego świadczenia emerytalnego, z docelowych 
25 lat, jak przewidywała ustawa podwyższająca 
wiek emerytalny, do 20 lat, jak – można powie-
dzieć – przewidywała ustawa emerytalno-rentowa 
do końca 2012 r. To też jest rozwiązanie, którego 
celem jest rozszerzenie zakresu podmiotowego 
tej gwarancji ubezpieczeniowej, która wiąże się 
z odpowiednią długością okresów składkowego 
i nieskładkowego. Tak że tak bym na to pytanie 
odpowiedział.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Kolejne pytanie ze strony pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Tak, kolejne. Myślę, że ostatnie.
Powiedział pan, że po 1999 r., również w wyniku 

tych zmian, tych które pan prezydent Duda zapro-
ponował, nie jest to związane ze stażem. To prawda, 
że ze stażem nie jest związana emerytura, ale jest 
z nim związane prawo do minimalnej emerytury. 
Nie można uzyskać minimalnej emerytury, jeśli 
ma się staż paroletni. Trzeba mieć 20 lat lub 25 lat, 
czyli mniej niż według pomysłu, powiedzmy, rządu 
Tuska, gdzie to wzrastało, zwłaszcza w przypadku 
kobiet. Czy ja dobrze zrozumiałem? To skąd eme-
rytury – drugie pytanie – mniejsze niż minimalna 
dla tych osób, które spełniły warunek wiekowy, ale 
nie spełniły warunku stażowego? Kapitałowego… 
Nie, stażowego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
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(senator sprawozdawca K. Mróz) o działalności ubezpieczeniowej w słowniczku de-
finicji Komisja Nadzoru Finansowego jest określana 
jak organ nadzoru, a słowo „Komisja” dotyczy innej 
komisji, komisji aktuariuszy. Pan legislator zwrócił 
uwagę, że być może będzie tutaj niespójność odno-
śnie do definicji. Pan minister na gorąco nie umiał 
się ustosunkować do tych zastrzeżeń i na wniosek 
pana przewodniczącego Grzegorza Biereckiego zo-
stało poczynione takie ustalenie, że jeżeli minister 
uzna, że w tym zakresie jest jakaś niespójność, to 
zostanie złożona poprawka w debacie. Ja nie wiem, 
jakie jest stanowisko ministerstwa, jest pan minister, 
być może będzie umiał się do tej trzeciej kwestii 
ustosunkować.

No i komisja jednogłośnie poparła tę ustawę. 
Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Senator Władysław Komarnicki: Tak szczegó-
łowo, że…)

(Senator Piotr Florek: …niepotrzebne.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głosy z sali: Nie.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świad-
czeniach kompensacyjnych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

ślone przepisy prawa Unii Europejskiej, rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii 
Europejskiej. Dotyczą one zakresu informacji w przy-
padku sprzedaży produktów zbiorowego inwestowa-
nia i ubezpieczeniowych… W Polsce organem, na 
który będzie cedowany nadzór nad przestrzeganiem 
tych przepisów, ewentualnie karanie podmiotów, któ-
re nie przestrzegają w tym zakresie przepisów – tą 
ustawą rozszerzamy w tym zakresie kompetencje tego 
organu – będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Do tej ustawy nasze Biuro Legislacyjne zgłosiło 
dwie uwagi na piśmie i jedną uwagę ustną. Uwagi 
na piśmie dotyczyły kwestii, bym powiedział, inter-
pretacyjnych, uszczegóławiających. Pierwsza z tych 
uwag dotyczyła użycia spójnika „lub” w katalogu kar. 
W tym katalogu kar nakładanych w przypadku, kiedy 
podmioty nie przestrzegają tych przepisów, kary są 
podzielone na dwie grupy. W pierwszym przypadku 
kara może być kwotowa lub procentowa, a w drugim 
przypadku jest to tzw. 2-krotność kwoty korzyści 
uzyskanych lub strat poniesionych… Tutaj w tym 
katalogu pojawia się dwukrotnie spójnik „lub” i pan 
legislator zwrócił uwagę, że przez to można błędnie 
wywnioskować, że ta kara będzie jakby podwójnie 
nałożona. Pan legislator sugerował użycie tutaj słowa 
„albo”, żeby z tych przepisów jasno wynikało, że 
oczywiście jedna z tych kar będzie nakładana, a nie 
obie, że te kary będą nakładane jakby alternatywnie. 
Pan minister, pan podsekretarz stanu Leszek Skiba, 
który reprezentował Ministerstwo Finansów, stwier-
dził, że jego zdaniem nie ma potrzeby dokonywania 
w tym zakresie zmian, a podwójne użycie słowa „lub” 
wynika z tłumaczenia tekstu oryginalnego z języka 
angielskiego.

Druga uwaga Biura Legislacyjnego dotyczyła 
użycia słowa „sankcje”. Pan legislator stwierdził, że 
w polskim systemie prawnym „sankcja” ma wymiar 
karny, jest związana z nałożeniem kar finansowych 
czy innych kar, a w tym katalogu oprócz kar finan-
sowych jest także możliwość nałożenia kar w cudzy-
słowie, polegających na wydaniu ostrzeżenia. I Biuro 
Legislacyjne stwierdziło, że sensowniejsze byłoby 
użycie sformułowania o nakładaniu kar pieniężnych 
lub stosowaniu innego środka administracyjnego, 
dlatego że te ostrzeżenia, zdaniem pana legislatora, 
nie wpisują się w polskie rozumienie słowa „sankcje”. 
Pan minister także nie podzielił tych zastrzeżeń Biura 
Legislacyjnego.

Pan legislator złożył też trzecie zastrzeżenie 
– to było zastrzeżenie nie na piśmie, tylko ustne. 
Zwrócił uwagę, że tą ustawą zmieniamy także usta-
wę o działalności ubezpieczeniowej. I w tej ustawie, 
którą tutaj uchwalamy, skrót „Komisja” odnosimy 
do Komisji Nadzoru Finansowego, zaś w ustawie 
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(wicemarszałek A. Bielan) państwa było realizowane w ramach posiadanych 
przez dysponentów środków finansowych oraz bez 
dodatkowego obciążenia budżetu państwa. Z kolei 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
podkreśliło fakt, że ustawa o świadczeniach kom-
pensacyjnych nauczycieli… że właśnie od 2009 r. nie 
było zmian w zakresie podmiotów osób uprawnionych 
do świadczenia, w tym katalogu osób uprawnionych. 
W każdym takim przypadku stanowisko ówczesnego 
rządu zawsze było negatywne w zakresie rozszerzenia 
uprawnień.

Na podstawie danych o pobieranych świadczeniach 
w roku 2016, mówiących, że zwiększenie wydatków 
powinno wynosić maksymalnie 13 milionów zł 
w pierwszym roku ewentualnego funkcjonowania tej 
zmiany… Z kolei ekspert do spraw oceny skutków re-
gulacji w Biurze Legislacyjnym na podstawie danych 
otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oszacował, że maksymalne skutki w latach 2017–2027 
wyniosą około 96 milionów zł, a całkowite skutki 
projektowanej regulacji szacuje się maksymalnie na 
około 131 milionów zł. Przedstawiciel Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dodatkowo zwrócił uwagę, że 
oprócz nauczycieli praktycznej nauki zawodu w cen-
trum kształcenia ustawicznego są inni nauczyciele 
nieobjęci świadczeniem kompensacyjnym, m.in. na-
uczyciele pracujący w bibliotekach czy poradniach 
psychologicznych. W opinii ministra edukacji naro-
dowej stwierdza się, że charakter pracy nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach kształcenia praktycz-
nego jest tożsamy z charakterem pracy nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach kształcenia ustawicz-
nego. W świetle tego nie da się wskazać argumen-
tów przemawiających za pominięciem w zakresie 
podmiotowym ustawy o świadczeniach kompensa-
cyjnych nauczycieli właśnie nauczycieli placówek 
kształcenia praktycznego oraz ośrodków kształcenia 
i doskonalenia zawodowego. Z kolei Forum Związków 
Zawodowych w swojej opinii upomniało się również 
o nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych.

W dyskusji członek Zarządu Głównego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego zdecydowanie poparł pro-
jekt ustawy, podkreślając, że nauczyciele centrum 
kształcenia praktycznego co do zasady wykonują 
podobną, jeśli nie taką samą pracę co nauczyciele 
centrum kształcenia ustawicznego. Zwrócił również 
uwagę na pominięcie nauczycieli poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych. W dosyć długiej dyskusji 
senatorowie szczególnie zwracali uwagę na to, że 
Senat procedował w tej sprawie kilka razy, nawet 
mówiono, że aż 6-krotnie, i zawsze ścierały się dwie 
racje. Pierwsza to racja równościowa. Skoro peda-
godzy z jednej placówki mają prawo do świadczeń 
kompensacyjnych, to dlaczego akurat nauczyciele 
z centrów kształcenia praktycznego mieliby być 

i Petycji i zawarty jest w druku nr 188, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 188 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora 
Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panowie 

Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie ze 

wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z dnia 18 paź-
dziernika 2016 r. dotyczącego pierwszego czytania 
projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich 
świadczeniach kompensacyjnych; druki senackie 
nr 188 i 188 S.

Przedstawicielem wnioskodawców omawianej 
ustawy jest pan senator Robert Mamątow. Celem 
projektu ustawy jest przyznanie prawa do świad-
czenia kompensacyjnego nauczycielom praktycznej 
nauki zawodu zatrudnionym w placówkach kształ-
cenia praktycznego porównywalnie z nauczycielami 
objętymi świadczeniami zatrudnionymi w innych 
placówkach oświatowych, w tym szczególnie w pla-
cówkach kształcenia ustawicznego. Członkowie Rady 
Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Warszawie wnieśli petycję, w której postulują 
właśnie o włączenie nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu w centrach kształcenia praktycznego do kata-
logu osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń 
kompensacyjnych.

W trakcie wspólnych prac komisji, w dyskusji 
szczególnie zwracano uwagę na to, że obowiązująca 
dziś ustawa o nauczycielskich świadczeniach kom-
pensacyjnych została przyjęta w roku 2009 i od tego 
czasu nie było zmian w zakresie osób uprawnionych 
do świadczeń, mimo że temat kilkakrotnie był roz-
patrywany podczas prac w Senacie. Prezentowane 
opinie w tej sprawie, z którymi zapoznawaliśmy 
się przed posiedzeniem komisji i w jego trakcie, 
w zasadzie nie ulegały w tym czasie zmianie. I tak 
minister finansów utrzymał opinię negatywną dla 
przedłożenia inicjatywy rozszerzenia kręgu pod-
miotowego nauczycieli objętych regulacjami ustawy 
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 
W opinii ministra finansów czytamy m.in. o tym, że 
świadczenia kompensacyjne są finansowane z bu-
dżetu państwa; oczekiwane byłoby, aby finansowa-
ne zadanie generujące skutki finansowe dla budżetu 
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(senator sprawozdawca A. Kamiński) (Senator Andrzej Kamiński: Tak, 9 głosów…)
…kierując się stanowiskiem ministra finansów.
Jak to jest, że w kwestii świadczeń rekompen-

sacyjnych dla górników minister finansów jest za, 
a jeżeli chodzi o nauczycieli, czyli słabsze środowisko, 
minister finansów jest przeciw? Jak wyście tłumaczyli 
tę zasadę na posiedzeniu komisji?

I drugie pytanie. Jaki jest koszt tego świadczenia 
w odniesieniu do budżetu państwa? Bo koszt rekom-
pensat dla górników to prawie 2 miliardy 400 milio-
nów zł. Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Kamiński:

Panie Senatorze, kilka wątków pojawiło się w tym 
pytaniu.

Po pierwsze, argumentacją za tym, żeby postawić 
wniosek o odrzucenie, oczywiście była negatywna 
opinia ministra finansów. Ja nie chciałbym się wypo-
wiadać o szczegółowej argumentacji ministra finansów 
dotyczącej tego, dlaczego jest negatywna… Troszkę 
tutaj wspomniałem, że dlatego, że porządek finansów 
publicznych nie pozwala na to w tym momencie. Ta 
ustawa najprawdopodobniej weszłaby w życie w ciągu 
roku i nie byłoby zapewnionych środków. Należałoby 
znaleźć środki albo je przesunąć z jakichś oszczędno-
ści, bo minister finansów wyraźnie wskazał, że nale-
żałoby znaleźć środki u dysponenta, który dysponuje 
tymi środkami. Więc zasady dotyczące budżetu pań-
stwa zdecydowały o tej negatywnej opinii.

Jeżeli z kolei chodzi o koszty, to ja wspomnia-
łem, że maksymalny koszt, który został oszacowany, 
roczny, to 12–13 milionów, przy założeniu, że wszy-
scy nauczyciele centrum kształcenia praktycznego 
skorzystaliby z uprawnienia, które byłoby im należ-
ne. Praktyka wskazuje jednak na to, że na pewno 
nie wszyscy z niego skorzystają i część nauczycieli 
w dalszym ciągu będzie pracować. W czasie dyskusji 
padało stwierdzenie, że to może być rocznie 1–2 mi-
lionów. Na pewno nie jest to porażający czy też duży 
koszt związany z wprowadzeniem ustawy.

Myślę, że tyle mogę powiedzieć. Wcześniej mówi-
łem, że gdy będą funkcjonować świadczenia kompen-
sacyjne dla nauczycieli… Do roku 2032 maksymalny 
koszt mógłby tu wynieść 191 milionów zł.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli 15 razy mniej 
niż na górników.)

Tak to wynika.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

z tego wyłączeni. Druga racja to taka, że świadcze-
nia kompensacyjne były wprowadzane od początku 
z ograniczeniami.

Podnoszono również kwestię tego, że nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu to nie jest jedyna wyłącznie 
grupa i że zrobienie takiego wyłomu spowoduje, że inne 
grupy nauczycieli zgłoszą swoje roszczenia. Podkreślono 
również fakt, że w 2009 r. na takie rozwiązanie dotyczą-
ce nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych zgodzi-
ły się nauczycielskie związki zawodowe.

Akcentowano wyraźnie, że rozszerzenie zakresu 
podmiotowego ustawy tylko na nauczycieli placówek 
centrów kształcenia praktycznego nie wyeliminuje 
wadliwości tej ustawy, tylko arbitralnie rozszerzy 
katalog, i że powinniśmy od razu rozszerzyć katalog 
albo w ogóle nie zmieniać tej ustawy.

Zwracano również uwagę na to, że w tej sprawie 
w grę wchodzi elementarna sprawiedliwość, że nie ma 
sporu co do tego, że nauczyciele centrów kształcenia 
praktycznego wykonują taką samą pracę, jak inne grupy 
nauczycielskie objęte świadczeniami kompensacyjnymi.

Podkreślano, że nie wszyscy uprawnieni nauczy-
ciele skorzystają od razu ze świadczeń kompensa-
cyjnych, że część będzie nadal pracować, a więc 
rzeczywiste skutki wprowadzenia będą mniejsze 
niż szacowane. A obawy ministra finansów co do fi-
nansowania proponowanej zmiany oraz dodatkowego 
obciążenia budżetu państwa i dyscypliny finansów 
publicznych można zniwelować, przesuwając datę 
wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r.

Ostatecznie, po wzięciu pod uwagę negatywnej 
opinii ministra finansów, został postawiony wniosek 
o odrzucenie projektu ustawy. W głosowaniu za od-
rzuceniem projektu było 9 senatorów, 6 było przeciw-
nych, a 4 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Nie ma pytań do ciebie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłu-

żej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz 
do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Roberta Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Ja chciałbym zapytać się o taką oto kwestię… W su-
mie komisje odrzuciły projekt tej ustawy, jak rozu-
miem, taki był wynik głosowania…
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środowiska – mówię tutaj o górnikach – akceptuje 
kwotę ponad 2 miliardów zł i przygotowuje nowe-
lizację ustawy. Czy w takim razie przy nowelizacji 
ustawy budżetowej, którą przewidujecie państwo 
w tym roku – skoro kondycja budżetu państwa jest 
tak dobra, doskonała – można by było wprowadzić 
zmiany dotyczące także innych branż, środowisk, 
które oczekują rekompensat? Mówimy tutaj o na-
uczycielach. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja może zacznę 

od wskazania genezy, skąd wziął się system nauczy-
cielskich świadczeń kompensacyjnych, i zwrócę uwa-
gę na argumenty, które jeszcze w 2016 r. podnosił 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Można powiedzieć, że system nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych jest ściśle, niero-
zerwalnie związany ze zmianami, które zostały 
wprowadzone w obszarze powszechnego systemu 
emerytalnego pod koniec 2008 r. Te zmiany polega-
ły na tym, iż ograniczono szczególne uprawnienia 
emerytalne związane z systemem zdefiniowanego 
świadczenia, wprowadzając instytucję emerytury 
pomostowej. Prawda? Instytucja emerytury po-
mostowej zakładała ograniczanie zakresu pod-
miotowego prawa do wcześniejszego zakończenia 
aktywności zawodowej przez ubezpieczonego za-
trudnionego w szczególnych warunkach, w szcze-
gólnym charakterze. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to 
chcę zwrócić uwagę, że załączniki do tej ustawy, 
które określiły kategorię pracowników mogących 
nadal korzystać z prawa do emerytury pomostowej, 
przewidywały, że tylko jedna kategoria nauczycieli 
będzie mogła z takiego uprawnienia skorzystać – 
nauczyciele zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym. 
Kwestia objęcia nauczycieli ustawą o emeryturach 
pomostowych była przedmiotem dyskusji w tam-
tym okresie. Przypomnę, że była też przedmiotem 
sporu. Ustawa o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych, można powiedzieć, wprowadziła 
rozwiązanie o charakterze osłonowym, tzn. objęła 
świadczeniami o charakterze przedemerytalnym, 
czyli nie tymi świadczeniami, które ustawodawca 
nazwał emeryturą, tylko swego rodzaju świadcze-
niem przedemerytalnym, niektóre kategorie osób 
zatrudnionych w oświacie, osób wykonujących pracę 
w charakterze nauczyciela.

Historia obu rozwiązań – i rozwiązań zawartych 
w ustawie o emeryturach pomostowych, i rozwiązań, 
które zostały nieco później zawarte w ustawie o na-
uczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – jest 

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Chciałbym odpowiedzieć panu senatorowi Kleinie, 

że to nie będzie 1 milion, tylko 760 tysięcy rocznie 
przez pierwsze 3 lata.

Mam inne pytanie. Chciałbym spytać, Panie 
Senatorze, czy widzi pan różnicę między nauczycie-
lem zawodu a nauczycielem, który stoi przy tablicy?

Senator Andrzej Kamiński:
Gdybym miał mówić o braku różnicy, to raczej 

bym powiedział, że nauczyciele, którzy pracują 
w centrum kształcenia ustawicznego, nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu i nauczyciele centrum 
kształcenia praktycznego… Tu nie ma żadnej różnicy. 
Wynika to nawet z rozporządzenia ministra edukacji. 
Gdybym jednak miał porównać nauczyciela stojące-
go przy tablicy, nauczyciela matematyki czy języka 
polskiego… Tutaj można by było znaleźć różnicę, bo 
jednak inny jest charakter kształcenia zawodowego 
i kształcenia ogólnego.

(Senator Robert Mamątow: Chciałbym uzupełnić. 
Panie Senatorze, Karta Nauczyciela dotyczy i tego, 
i tego.)

Tak. Jedni i drudzy nauczyciele podlegają pod 
Kartę Nauczyciela. Tutaj absolutnie nie ma różnicy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Kamiński: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie.)
Dziękujemy bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kleina. Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zadam 

to samo pytanie, które zadałem tutaj senatorowi 
sprawozdawcy. Chciałbym zapytać, dlaczego rząd 
w tak drobnej sprawie, w której chodzi o niewiel-
kie kwoty, mówi, że z powodów budżetowych nie 
może zaakceptować ustawy, a w przypadku innego 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan senator po-
ruszył problem szczególnych uprawnień emerytal-
nych wynikających z art. 88 Karty Nauczyciela. To są 
uprawnienia, które właśnie wówczas, tzn. pod koniec 
2008 r., w związku z uchwaleniem ustawy o eme-
ryturach pomostowych i późniejszym uchwaleniem 
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompen-
sacyjnych, zostały potraktowane jako uprawnienia 
wygasające. To znaczy uprawnienia adresowane co do 
zasady do nauczycieli objętych systemem emerytal-
nym zdefiniowanego świadczenia, czyli nauczycieli, 
którzy znaleźli się w tzw. starym systemie emery-
talnym, systemie emerytalnym obejmującym osoby 
urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Krótko mówiąc, 
zasadniczo to rozwiązanie miało mieć zastosowanie 
do osób objętych systemem emerytalnym zdefinio-
wanego świadczenia, ale oczywiście stworzono wy-
jątek. I to jest jak gdyby zasada, którą wprowadzono 
w 1999 r., żeby nie było wątpliwości. A stworzono 
wyjątek dla nauczycieli, którzy urodzili się po 1948 r., 
czyli z definicji zostali objęci nowym systemem eme-
rytalnym, systemem emerytalnym zdefiniowanej 
składki. Ten wyjątek polegał na tym, że osoby, które 
wymagania stażowe – bo właściwie była to emery-
tura wyłącznie stażowa – spełniły do końca 2008 r., 
mogły skorzystać z tego nawet wówczas, kiedy po 
2008 r. przechodziły na emeryturę nauczycielską. 
Tak więc można powiedzieć, że ze zróżnicowaniem 
uprawnień w zależności tak naprawdę od daty uro-
dzenia mieliśmy do czynienia już w momencie, kiedy 
rozpoczynaliśmy reformę emerytalną. Prawda?

Ta kwestia różnicowania uprawnień kilkakrotnie 
była przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał, chociażby jeżeli chodzi o kwestie stopnio-
wego wygaszania szczególnych uprawnień emery-
talnych właśnie grupy nauczycieli, nie dopatrzył się 
naruszenia zasady równego traktowania.

Ma rację pan senator mówiąc, że ta grupa na-
uczycieli – zresztą pan senator sprawozdawca też 
to potwierdził – jest objęta Kartą Nauczyciela, ale 
oczywiście to nie oznacza, że wszyscy nauczyciele, 
którzy są objęci art. 1 Karty Nauczyciela, korzystają 
dzisiaj z tych szczególnych uprawnień emerytalnych, 
które zostały utrzymane. Prawda? Mam na myśli te 
2 rozwiązania, o których wspominałem, tzn. wła-
śnie emeryturę pomostową adresowaną przecież do 
części nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie 
specjalnym i do części nauczycieli objętych prawem 
do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 
Mam świadomość, że nie wyczerpuje to wszystkich 
kategorii osób objętych art. 1 Karty Nauczyciela, ale, 

taka, iż do tej pory te rozwiązania były traktowane 
jako objęte swego rodzaju umową społeczną, swego 
rodzaju konsensusem społecznym. Dokonywaliśmy 
w systemie emerytalnym licznych zmian, jak cho-
ciażby zmiany wprowadzone w 2012 r., polegające 
na podwyższeniu wieku emerytalnego, powszech-
nego wieku emerytalnego. Przypomnę, że nie towa-
rzyszyły temu jakiekolwiek korekty, jeżeli chodzi 
o rozwiązania, o których dzisiaj rozmawiamy, tzn. 
rozwiązania zawarte w ustawie o emeryturach po-
mostowych i rozwiązania zawarte w ustawie o na-
uczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Po 
prostu nie chcielibyśmy tego konsensusu, który został 
wówczas osiągnięty, w pewien sposób naruszać, tak 
bym powiedział.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Jak pamiętam, to świadczenie kompensacyjne zostało 
wprowadzone jako pewnego rodzaju osłoda, ersatz, 
nazwałbym to, wyjście zastępcze, dla tych nauczycie-
li, którzy podlegali art. 88 Karty Nauczyciela, czyli 
mieli możliwość przejścia na emeryturę bez względu 
na wiek po osiągnięciu określonego stażu pracy i tę 
możliwość utracili. Wobec tego mam pytanie do pana: 
czy nauczyciele zatrudnieni w placówkach kształce-
nia praktycznego podlegali art. 88 Karty Nauczyciela 
w jej pierwotnym brzmieniu, tzn. w tym ostatnim 
brzmieniu, bo tam były te lata wydłużane… To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Mówi pan o konsensusie. A czy 
to nie było tak, że po prostu o nich zapomniano, że 
o pewnych placówkach po prostu zapomniano, kie-
dy wprowadzano świadczenie kompensacyjne? No 
bo jeśli nauczyciele 2 różnych typów placówek, ina-
czej nazwani, ale wykonujący taki sam zakres pracy 
w takich samych warunkach, mają mieć różny stan 
zabezpieczenia emerytalnego, to coś jest nie tak. Na 
to zwracał uwagę także Trybunał Konstytucyjny. Tak 
że 2 pytania. Co z art. 88, czy nauczyciele zatrudnieni 
w placówkach kształcenia praktycznego podlegali 
temu artykułowi? Co się stało, że oni się nie znaleźli 
w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Senator Kazimierz Kleina:

Przepraszam, że tak na koniec dopytuję, ale te 
sprawy są dla mnie dość ważne. Cały czas porów-
nuję debaty dotyczące górników i nauczycieli. Pan 
jest ministrem do spraw socjalnych i zajmuje się 
wszystkimi sprawami związanymi z emeryturami. 
Oczywiście przy okazji prac dotyczących świad-
czeń kompensacyjnych dla górników był tu pan 
minister Tobiszowski, który przekonywał, że są 
emeryci górnicy, którzy mieszkają w tym samym 
bloku… Każdy może być w trochę innej sytuacji. 
Rząd tutaj proponuje, żeby to wyrównać, żeby nie 
było poczucia, że dzieje się wielka niesprawiedli-
wość.

Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób ja mam teraz 
tłumaczyć w innych środowiskach – mówię o na-
uczycielach – gdzie też są pewne rzeczy, które były 
elementem umowy społecznej, że w trudnym czasie, 
w trudnym momencie… Nauczyciele jako ludzie, któ-
rzy są jednak świadomi i odpowiedzialni…

(Senator Stanisław Kogut: Pytanie!)
Wiadomo, że oni nie są tymi, którzy pierwsi stają 

do buntowania się z powodu warunków pracy i płacy. 
No i oni się zgodzili. Ale skoro uruchamia się tak 
ogromne pieniądze dla wąskiej grupy ludzi, ponad 
2 miliardy zł, i dokonuje się zmiany w budżecie…

(Senator Alicja Zając: Mówiłeś to wcześniej.)
Tak jest.
Jak wytłumaczyć teraz na spotkaniu z nauczycie-

lami, którzy mają podobne problemy, a koszt całej 
operacji byłby w ich przypadku wielokrotnie mniej-
szy, nawet trudno powiedzieć jaki… Jak im wytłu-
maczyć, że to jest sprawiedliwe i że to w ogóle ma 
jakiś związek ze sprawiedliwością? Jak ja mam im 
to powiedzieć? Proszę mi po prostu poradzić, żebym 
mógł im to wyjaśnić, bo ja nie potrafię tego zrobić.

(Senator Robert Mamątow: To nie ma nic do rze-
czy.)

My tłumaczymy, że sytuacja w budżecie jest taka, 
jaka jest. Dochody wzrastają, ale ciągle żyjemy na 
kredyt i nie możemy wydawać. A tutaj nagle pojawia 
się tak ogromny wydatek i nie ma problemu, żeby 
zmienić budżet. To jest sytuacja nadzwyczajna, rzad-
ka i do tej pory niespotykana. Tak powiem.

(Senator Stanisław Kogut: Na stocznie też dajemy.)
Ależ nie dajemy.
(Senator Stanisław Kogut: Dajemy, dajemy.)
Gdzie, kiedy?
(Senator Alicja Zając: Cicho!)
Gdybyśmy dawali, to byłoby okej.
(Senator Stanisław Kogut: Wyście zniszczyli, a my 

naprawiamy.)
O, to tak.
(Senator Władysław Komarnicki: Jezu, dajcie 

spokój.)

tak jak powiedziałem, to są rozwiązania, które zostały 
wprowadzone i które w pewnym sensie zostały objęte 
konsensusem społecznym, o czym wspominałem, 
w 2008 r. i w 2009 r., jeżeli chodzi o ustawę o nauczy-
cielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Drugie pytanie dotyczyło trybunału, ale mam wra-
żenie, że na to pytanie odpowiedziałem. Wprawdzie 
trybunał nie oceniał rozwiązań, które dotyczą wprost 
ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompen-
sacyjnych, ale oceniał rozwiązania zawarte w usta-
wie o emeryturach pomostowych, w tym właśnie 
wyłączenie nauczycieli niebędących nauczycielami 
zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym z zakresu 
podmiotowego tej ustawy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam. Jeśli 
można, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Ministrze, czyli reasumując: nauczyciele 
zatrudnieni w placówkach kształcenia praktycznego 
podlegali art. 88?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak.)

Czyli mogli przechodzić na… To znaczy, mogli 
uzyskać świadczenie emerytalne bez względu na 
wiek, tylko ze względu na staż, i na zasadzie umowy 
społecznej zostali wyłączeni ze świadczeń kompen-
sacyjnych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Tak.)

Tak zrozumiałem pana odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Tak samo jest w przypadku innych kategorii na-
uczycieli, którzy nie są objęci zakresem podmioto-
wym obu regulacji, ustawy o emeryturach pomo-
stowych i ustawy o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo, pan senator Kleina.
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Senator Robert Mamątow:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym na początku wrócić do słów i zapy-

tań jednego z kolegów senatorów z Platformy, który 
dzisiaj wykazuje taką troskę o nauczycieli. A wy-
starczyło w poprzedniej kadencji poprzeć wniosek 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
projekt, którego miałem przyjemność być sprawoz-
dawcą, żeby dzisiaj nie było tego problemu. Wtedy 
Platforma w całości nie poparła tego projektu. Mało 
tego, chciałbym przypomnieć takie zdarzenie, że nie 
było pieniędzy dla tej grupy, dla tych nauczycieli, 
a chciano dać podwyżki dyrektorom banków, i na 
to pieniądze były. Tak że dzisiaj mamy klasyczny 
przykład tego, że punkt widzenia zależy od punktu 
siedzenia.

Wysoka Izbo, w obecnym katalogu osób upraw-
nionych do nauczycielskiego świadczenia kompensa-
cyjnego w dalszym ciągu nie ma nauczycieli zatrud-
nionych w placówkach kształcenia praktycznego, co 
uważam za totalny absurd. Nie rozumiem, jak można 
tak klasyfikować nauczycieli, umniejszać ich war-
tość i pragmatyczność. W ogóle na jakiej podstawie 
stwierdzono, że instruktor nie jest nauczycielem i, co 
za tym idzie, nie przysługuje mu świadczenie kom-
pensacyjne? W takim razie chciałbym wiedzieć, kim 
jest, jeśli nie nauczycielem. Czyż nie uczy tak jak 
każdy inny nauczyciel, w tym przypadku: ważnych 
umiejętności praktycznych i zawodowych?

Właściwie mam wrażenie, że od momentu wnie-
sienia petycji przez członków Rady Pedagogicznej 
Centrum Kształcenia Praktycznego jedyną niejasną 
kwestią, która być może stanowi problem, jeśli chodzi 
o przyznanie świadczenia, jest ustalenie tożsamo-
ści tej grupy. Skoro jednak używamy wobec kogoś 
określenia „nauczyciel praktycznej nauki zawodu”, 
to bezsprzecznie jest on nauczycielem, któremu na-
leży się świadczenie, tak jak całej reszcie nauczycieli. 
W innym przypadku nie da się nazwać tego inaczej 
jak tylko dyskryminacją i jawną niesprawiedliwością.

I w związku z tym, że zostałem upoważniony 
do reprezentowania wnioskodawców – a chciałbym 
przypomnieć, że drugi raz jestem wnioskodawcą 
i sprawozdawcą, jeśli chodzi o temat kompensacji dla 
nauczycieli, w poprzedniej kadencji też byłem – a tak-
że jako przewodniczący Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji nie mogę pozwolić na tak 
rażącą niesprawiedliwość i przyglądać się ze spoko-
jem, jak te osoby są pomijane. Pamiętajmy, że kształ-
cenie to nie tylko szkoły publiczne. Poza zawodem 
nauczyciela mamy także instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, wykładowców pozaszkolnych form 
oświatowych, którzy przekazują wielką wartościową 
wiedzę, od których wymaga się określonych umie-
jętności, ciągłego rozwijania się, by być twórczym 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja zapropo-
nowałbym dość prostą odpowiedź na tego typu 
pytanie. Problem polega na tym, że system eme-
rytalny jest systemem złożonym. Myślę, że to, 
o czym rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, to, że 
uprawnienia emerytalne różnych kategorii ubezpie-
czonych, chociażby przy zastosowaniu kryterium 
daty urodzenia, są przez ustawodawcę z różnych 
powodów różnicowane… Dzieje się tak właśnie 
z powodów związanych ze zmianami demogra-
ficznymi i koniecznością reakcji na te zmiany. Po 
prostu w obrębie wspólnoty ubezpieczonych mamy 
do czynienia z różnicowaniem uprawnień eme-
rytalnych. Pytanie, które pan senator mi zadaje, 
mogłoby brzmieć inaczej: dlaczego nauczyciele, 
którzy urodzili się przed 1949 r., mieli możliwość 
skorzystania z emerytury bez względu na wiek, 
a nauczyciele, którzy urodzili się po 1948 r. i nie 
zdążyli osiągnąć wymaganego stażu ubezpiecze-
niowego do końca 2008 r., nie mogą już skorzystać 
z możliwości przejścia na emeryturę bez względu 
na wiek? Możemy rozmawiać o różnicach, jeżeli 
chodzi o rozwiązania emerytalne, które dotyczą 
grupy ubezpieczonych – mam na myśli górników 
– i rozwiązań, które dotyczą powszechnego syste-
mu emerytalnego. Pamiętajmy, że ubezpieczenie 
społeczne górników ma swoją specyfikę. Myślę, że 
tym samym mówimy tutaj o osobach, które wła-
ściwie należą do systemu emerytalnego zdefinio-
wanego świadczenia. To też była świadoma decy-
zja ustawodawcy, podjęta w 2005 r., uzasadniona 
szczególnie czy radykalnie trudnymi warunkami 
pracy, w jakich pracują górnicy, po to, aby te osoby, 
można powiedzieć, utrzymać w systemie emery-
talnym zdefiniowanego świadczenia. Tak że, tak 
jak mówię, system emerytalny nie jest jednolity, 
jest zróżnicowany. Musi on uwzględniać zarówno 
specyfikę związaną z sytuacją demograficzną, bo 
jest systemem repartycyjnym, opartym na finanso-
waniu międzypokoleniowym, jak i pewną specyfikę 
związaną z różną skalą trudności, jeżeli chodzi 
o warunki wykonywania zawodu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań, nie widzę chętnych.
Wobec tego dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Mamątow.
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(senator R. Mamątow) kryteria oświaty. Ucząc młodzież, realizują tę samą 
podstawę programową kształcenia co nauczyciele 
z centrum kształcenia ustawicznego, którzy upraw-
nieni są do przejścia na świadczenia kompensacyjne.

Wysoka Izbo, nie przekonuje mnie twierdzenie, że 
po rozszerzeniu grona uprawnionych do świadczeń 
kompensacyjnych o nauczycieli pracujących w pla-
cówkach kształcenia praktycznego liczba uprawnio-
nych wzrośnie – choć przecież nie wszyscy świad-
czenia będą pobierać – i będzie to obciążenie dla 
budżetu państwa, ale dodatki dla nauczycieli dyplo-
mowanych, które pociągną za sobą kolejne grupy po-
krzywdzonych i uprawnionych do roszczeń, nie będą 
obciążać budżetu. Myślę, że kierowanie się nieuza-
sadnionymi oszczędnościami budżetowymi to nie jest 
właściwy kierunek przy poprawnym konstruowaniu 
prawa, ponieważ w zmianach dotyczących jednych 
ustawodawca dopuszcza się dyskryminacji innych.

Szanowny Panie Marszałku, październik obfituje 
w święta związane z oświatą – 14 października ob-
chodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To dobry 
czas, by celebrować takie święta, sukcesy, ale także 
zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy i jakie są 
nasze cele. Czy przyczynimy się do mądrych, spra-
wiedliwych decyzji, tak aby nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu mogli czuć się częścią społeczności 
edukacyjnej? Bardzo bym sobie tego życzył i liczę na 
przychylne głosy zmierzające do zmiany przepisów. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kamiński.

Senator Andrzej Kamiński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Po raz kolejny wraca temat inicjatywy ustawodaw-

czej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy 
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, 
której celem jest przyznanie nauczycielom zatrud-
nionym w publicznych i niepublicznych placówkach 
kształcenia praktycznego uprawnienia do nauczy-
cielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zgodnie 
z obowiązującą obecnie ustawą kompensacyjną prawo 
do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 
nie przysługuje bowiem nauczycielom zatrudnionym 
w placówkach kształcenia praktycznego, przysługuje 
natomiast nauczycielom zatrudnionym w niektórych 
innych placówkach oświatowych, w tym w szczegól-
ności w placówkach kształcenia ustawicznego.

W świetle dotychczasowych licznych rozważań 
w przedmiotowym zakresie pominięcie w katalogu 
osób uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego nauczycieli zatrudnionych w pla-

i kreatywnym, posiadania zdolności technicznych. 
Wymagania wobec takiego nauczyciela są wysokie, 
lecz on sam nic w zamian nie dostaje.

Wysoka Izbo, należałoby postawić sobie pyta-
nie: dlaczego brakuje wykwalifikowanych nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu? Oczywiście jest to 
związane z wieloletnią marginalizacją kształcenia 
zawodowego i jego zaniedbaniem. Ale też grupa ta 
zostaje wciąż poza nawiasem wspomnianych świad-
czeń i czuje się dyskryminowana. Następną grupę, 
że tak powiem, wyciąga się spod Karty Nauczyciela 
i w ostateczności pozostawia na lodzie.

A tak na marginesie, skoro nikt nie potrafi wska-
zać różnicy między nauczycielami z centrum kształ-
cenia ustawicznego, których obejmuje świadczenie, 
a nauczycielami z centrum kształcenia praktycznego, 
niemających do niego prawa, to ci nieznający różnicy 
między CKP a CKU i między nauczycielami a in-
struktorami nie powinni brać udziału w dyskusji, 
ponieważ przeszkadzają tym merytorycznie myślą-
cym. Widać to w głosowaniach nad świadczeniami 
kompensacyjnymi.

W szkolnictwie zawodowym znam nauczycieli 
– mistrzów stolarstwa, ciesielstwa, spawalnictwa, 
ślusarstwa – którzy przez 20 lat pracy byli najsłabiej 
opłacanymi nauczycielami. Zrezygnowali z dalszej 
walki o równe prawa i przywileje, bo czuli się bez-
silni. To, że minister finansów twierdzi, że nie można 
poprzeć tego projektu jedynie z powodów finanso-
wych, tylko udowadnia, że wspomnianej grupie na-
uczycieli takie świadczenie należy się bezapelacyjnie.

Chciałbym wiedzieć, jak to jest, że na dodatek 
pieniężny dla nauczycieli dyplomowanych za dobrze 
wykonywaną pracę pieniądze się znajdują i że pro-
jekt o finansowaniu zadań oświatowych jest dobrze 
przyjęty i popierany. Bo resort edukacji twierdzi, 
że taki bonus ma być bodźcem do lepszej pracy dla 
nauczycieli, choć już wywołuje to oburzenie związ-
ków oświatowych, ponieważ rozwiązania nie obej-
mują wszystkich nauczycieli bądź budzą wątpliwości 
w związku z nierównością pracowniczą, dyskrymi-
nacją, wykluczają bowiem większość nauczycieli 
z grona potencjalnych kandydatów do dodatku. Efekt 
może być inny od zamierzonego, bo brak takiej dodat-
kowej gratyfikacji dla wszystkich będzie demotywo-
wał część nauczycieli i prowadził do nieporozumień 
w gronie pedagogicznym. Część osób ze środowiska 
nauczycielskiego poczuje się gorsza i niedoceniona, 
podobnie jak w przypadku nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu. Bo przecież zarówno nauczyciel mia-
nowany, jak i dyplomowany wypełniają te same za-
dania wobec placówki oświatowej.

Przypomnę, że podobnie nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu pracujących w CKP dotyczą te same 
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(senator A. Kamiński) to oni by sobie pomyśleli, że pan senator Kleina 
sobie z nich kpi. Ja zadam proste pytanie: co pań-
stwo byście powiedzieli, gdyby górnicy pracujący 
w kopalniach, że tak powiem, czynnych, fedrują-
cych, mieli prawo do emerytury górniczej, a górnicy, 
którzy pracują w kopalni w likwidacji, nie mieliby 
tego uprawnienia? No, powiedzielibyście, że jest 
to jawna dyskryminacja. Dlaczego do tego doszło? 
Dlatego że w ustawie jest tak zapisane. Widocznie 
ktoś się zwyczajnie pomylił, ktoś o tym zapomniał 
albo… Nie wiem, jakie były przesłanki. A może ktoś 
chciał po prostu ograniczyć liczbę korzystających, 
żeby zaoszczędzić pieniądze? No i od paru lat wo-
zimy się z tym problemem, z problemem naprawdę 
niewielkim, rzędu kilku milionów złotych rocznie; 
w ogóle jest mi wstyd o tym mówić. Rzeczywiście 
w poprzedniej kadencji senacka – bo to jest cały 
czas projekt senacki – większość parlamentarna 
Platformy Obywatelskiej też, że tak powiem, słu-
chała swoich szefów ministerialnych i odrzucała tę 
propozycję. Ja wtedy byłem jednym z tych – zresztą 
senator również – którzy popychali tę sprawę do 
przodu. Ale nie odmówiłbym mimo wszystko kole-
gom prawa do tego, żeby się dzisiaj o to upominać, 
bo każdy może zrobić błąd i do niego się przyznać. 
W tej chwili na senatorach większości ciąży… No, 
może nie tyle ciąży obowiązek, ile mają szansę, żeby 
po prostu ten błąd naprawić. Nie ma tutaj żadnych 
większych kosztów ani też, co merytorycznie jest 
najważniejsze, po prostu zwyczajnie nie ma różnicy. 
Trzeba ten temat domknąć. To się już ciągnie chyba 
ze 3 lata…

(Senator Robert Mamątow: 3 albo 4 lata…)
Więcej chyba?
(Senator Robert Mamątow: Cztery.)
Cztery, cztery.
(Senator Alicja Zając: Tak.)
Tak, to się ciągnie 4 lata. I naprawdę za każdym 

razem słyszymy te same argumenty, przy czym 
wszyscy, którzy reprezentują tutaj rząd – wszystko 
jedno, czy poprzedni, czy ten – mówią, że system 
emerytalny jest skomplikowany. No, my wiemy, że 
on jest skomplikowany, ale akurat ta sprawa jest pro-
sta, absolutnie. W swoim czasie była jeszcze kwestia 
pieniędzy, ale już mówiliśmy, że tutaj naprawdę nie 
chodzi o pieniądze, a o zwyczajną sprawiedliwość. 
To po pierwsze.

Po drugie, to jest projekt senacki. Projekt senacki, 
jeśli go uchwalimy, jak wiadomo, idzie jeszcze do 
Sejmu. Prawda? Ta sprawa będzie tam jeszcze oma-
wiana. Tak więc nie zamykajmy drogi w Senacie, 
jeżeli naprawdę… A chyba większość z nas uważa, 
że tak to powinno być załatwione. Dlatego napraw-
dę apeluję do wszystkich senatorów, a zwłaszcza do 
senatorów PiS, żeby odrzucili wniosek o odrzucenie 
projektu i żeby poparli ten projekt.

cówkach kształcenia praktycznego może implikować 
wniosek o swoistej dyskryminacji tej grupy nauczy-
cieli względem nauczycieli wykonujących analogicz-
ną pracę, ale zatrudnionych w innych placówkach 
oświatowych, w szczególności w placówkach kształ-
cenia ustawicznego, którzy objęci zostali zakresem 
podmiotowym ustawy kompensacyjnej.

Niewątpliwie nie sposób nie zauważyć, że istnieje 
wiele przesłanek wskazujących na fakt, iż nauczycie-
le praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach 
kształcenia praktycznego zostali w ustawie niesłusz-
nie pominięci. Należy przypomnieć, iż ta grupa także 
objęta jest ustawą – Karta Nauczyciela, tak więc do-
tyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawo-
dowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora 
oświaty. Ucząc młodzież, realizują tę samą podstawę 
programową kształcenia, co nauczyciele z centrów 
kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do 
przejścia na świadczenia kompensacyjne.

Wysoka Izbo, innymi słowy trudno jednoznacz-
nie i kategorycznie podtrzymywać, iż niezasadne 
byłoby rozszerzenie grona uprawnionych do świad-
czeń kompensacyjnych o nauczycieli z publicznych 
i niepublicznych placówek kształcenia praktycznego. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Muszę powiedzieć, że jestem zbudowany 2 wy-

stąpieniami, które przed chwilą słyszałem. Jeśli cho-
dzi o pana senatora Mamątowa, to ten pogląd znam 
od dawna, natomiast jeśli chodzi o pana senatora 
Kamińskiego, który, o ile pamiętam, był sprawoz-
dawcą tej ustawy – jak wiadomo, komisje wnoszą 
o odrzucenie – i który przedstawił w tej chwili w dys-
kusji swój pogląd, inny… No, to o czymś świadczy.

Ja zadam, proszę państwa, bardzo proste pytanie. 
Kiedy wysłuchałem wypowiedzi, bardzo zresztą elo-
kwentnej, pana ministra, zwłaszcza jego odpowie-
dzi na pytanie pana senatora Kleiny… Pan senator 
Kleina zapytał, co ma mówić tym nauczycielom, jak 
ma im to tłumaczyć. Otóż pan minister opowiadał 
długo i zawile na ten temat. Muszę powiedzieć, że 
gdyby pan senator Kleina to nawet spamiętał, a na-
stępnie tym nauczycielom spróbował to powtórzyć, 



121
48. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2017 r.

Komunikaty. Zmiany w składzie komisji senackich

(senator M. Borowski) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 614.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji, o przedstawienie wniosku 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczorajszym 
przyjęła jednogłośnie projekt uchwały, który reko-
menduję Wysokiej Izbie. Uchwała brzmiałaby na-
stępująco.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora 
Aleksandra Szweda z Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera 
senatora Aleksandra Szweda do Komisji Kultury 
i Środków Przekazu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rekomenduję podjęcie tej uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos 

w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o świadczeniu rekompensa-
cyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Chcę ponadto powiedzieć – nie wiem, na ile to 
państwa przekona – że ja rzadko, jak państwo wiedzą, 
chwalę dokonania Prawa i Sprawiedliwości, ale w tej 
sprawie…

(Senator Alicja Zając: Jeszcze.)
No, oczywiście nikt nie jest doskonały, tak że być 

może to się zmieni.
Ale w tej sprawie, jeżeli państwo to poprzecie, 

moim publicznym pochwałom nie będzie końca. 
Dziękuję.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Alicja Zając: Już dziękujemy.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

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

Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek ob-
rad. Za chwilę ogłoszę przerwę…

(Senator Andrzej Kobiak: 40 minut.)
Za chwilę ogłoszę…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii!)
Za chwilę ogłoszę godzinną przerwę, ale najpierw 

proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na czterdziestym ósmym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
prasowe odbędzie się w dniu dzisiejszym, bezpośred-
nio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 82.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych odbędzie się 15 minut po ogłoszeniu przerwy 
w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 17.10. Wtedy na-

stąpią głosowania. Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 09  

do godziny 17 minut 10)
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Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 59 – za, 26 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o świadczeniu re-
kompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłat-
nego węgla.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki 
senackie nr 607 A i 607 B.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 59 – za, 18 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
prasowe.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku de-
baty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 603 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Andrzeja Mioduszewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Mioduszewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połą-

czonych Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisje na posiedzeniu w dniu 19 października 
rozpatrzyły wnioski złożone w toku debaty w dniu 
19 października 2017 r. nad ustawą o zmianie usta-
wy – Prawo prasowe i przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat 
raczy przyjąć wniosek zawarty w pkcie 3 w druku 
nr 603 Z. Dziękuję bardzo.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 620 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W imieniu połączonych Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych… Po posiedzeniu w dniu 
dzisiejszym połączone komisje wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy pragną zabrać 

jeszcze głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: pan 
senator Jan Rulewski, pan senator Andrzej Misiołek 
i pan senator Leszek Piechota.

Pan senator Andrzej Misiołek.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja…
(Głosy z sali: Mikrofon!)
Włączony.
(Głos z sali: Włączył.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Teraz działa.)
Ja bym prosił o to, aby jednak uwzględnić te po-

prawki, które wnieśliśmy, dlatego że one uczynią tę 
ustawę bardziej sprawiedliwą. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, popar-
tym przez komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(marszałek S. Karczewski)
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Jeszcze jedna rzecz. Po zasięgnięciu opinii pod-
czas posiedzenia komisji… Procedura jest taka: jeżeli 
poprawka będzie przyjęta, marszałek Sejmu może nie 
poddać jej pod głosowanie, jeżeli służby legislacyjne 
Sejmu uznają zakres poprawki za wychodzący poza 
materię. Może, co nie oznacza, że musi.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 rozszerza ochronę prawną, jaką ob-
jęte jest publikowanie sprawozdań z posiedzeń Sejmu 
i jego organów, na publikowanie sprawozdań Senatu 
i jego organów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 16 – za, 55 – przeciw, 18 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2. Celem poprawki nr 2 jest wskaza-

nie, że odpowiedzialność za wykroczenie polegające 
na uniemożliwieniu autoryzacji dotyczy wyłącznie 
dosłownie cytowanych wypowiedzi. Jednocześnie 
usuwa się przepis, który wyłącza karalność publikacji 
dosłownie cytowanej wypowiedzi bez jej autoryzacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 14 – za, 60 – przeciw, 15 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 wskazuje, że odpowiedzialność 

za wykroczenie polegające na uniemożliwieniu au-
toryzacji dotyczy wyłącznie dosłownie cytowanych 
wypowiedzi, oraz precyzuje przepis, który wyłącza 
karalność nieautoryzowanych publikacji niektórych 
wypowiedzi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 81 – za, 2 – przeciw,  

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Jan Maria Jackowski, pan senator Jan Żaryn i pan 
senator Jerzy Czerwiński.

Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków 
Przekazu był pan senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym przed głosowaniem zwrócić uwagę 

Wysokiego Senatu, wszystkich państwa senatorów na 
to, że poprawka moja, pana senatora Żaryna oraz pana 
senatora Czerwińskiego ma na celu zniwelowanie 
oczywistej niechlujności legislacyjnej, która niejako 
przyszła do nas z Sejmu. W tekście ustawy mówi się 
o Sejmie, natomiast zupełnie pominięto Senat. Już 
nie wchodzę w szczegóły dotyczące tego, o co chodzi 
w tym zapisie.

Główny argument przeciwko tej poprawce był 
taki, że formalnie wychodzi ona poza zakres nowe-
lizowanej ustawy. Pragnąłbym jednak podkreślić, że 
nasza poprawka absolutnie mieści się w polu zgodnym 
z duchem procedowanej ustawy, która dotyczy usu-
nięcia zaszłości poprzedniego ustroju. W momencie, 
w którym nowelizowana ustawa była pisana, czyli 
w 1984 r., nie było Senatu. Stąd również w tekście 
ustawy nie było Senatu. Po dyskusji zaproponowa-
liśmy z panami senatorami odpowiednią poprawkę, 
biorąc pod uwagę sytuację, że być może zostanie to 
uznane za wykroczenie poza materię. Jest to jednak 
kwestia oczywistego błędu – błędu wnioskodawców, 
którzy tego nie uwzględnili, oraz błędów popełnio-
nych w Sejmie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiemy.)
(Senator Piotr Zientarski: Która to poprawka?)
(Głos z sali: Pierwsza.)
Ponadto…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę o ciszę.)
Ponadto pragnę zwrócić uwagę na fakt, że 

w ustawie zostaje np. Diariusz Sejmowy, który, 
jak wiadomo, od 1997 r. nie istnieje jako wydawnic-
two periodyczne. W związku z tym mamy ustawę, 
która zawiera w sobie sprzeczności i jest dowodem 
pewnej nieprofesjonalności ustawowej. Dlatego za-
proponowaliśmy naszą poprawkę. Apelowałbym 
do senatorów o rozważenie kwestii głosowania. 
Dziękuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dzię-
kuję.)
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 27 – za, 59 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawki odrzucone.
Poprawka nr 2 zwiększa coroczną kwotę wydat-

ków na prewencję wypadkową, ustanawiając jej mini-
malny próg wysokości od 1,1% należnych składek na 
ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie 
finansowym ZUS.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 29 – za, 58 – przeciw. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 3 ma charakter językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 13)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 ma charakter porządkujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 ma charakter językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 była już przegłosowana.
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 jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 604 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej chciałbym zarekomendować Senatowi 
odrzucenie poprawek nr 1, 7 i 2 oraz przyjęcie po-
prawek nr 3–6. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator wnioskodawca Jan Rulewski chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1 i 7 należy głosować łącz-
nie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie 
nad poprawką nr 2. Poprawki nr 1 i nr 7 zmierzają 
do zwiększenia corocznej kwoty wydatków na pre-
wencję wypadkową, podwyższając ją stopniowo od 
1,1% wysokości należnych składek na ubezpieczenie 
wypadkowe w 2018 r. do 1,5% wysokości obowiązu-
jącej docelowo od 2022 r.

Kto jest za?

(marszałek S. Karczewski)
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erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu 
zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 
2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki 
senackie nr 606 A i 606 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez obydwie komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji wielostronnej implementującej 
środki traktatowego prawa podatkowego mające na 
celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania 
i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 
24 listopada 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu 
Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy 
o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, 
sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 
2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 
2017 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 609 A, 
609 B i 609 C.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą 
Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu 
dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie 
dnia 24 kwietnia 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 605 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 608 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 87 senatorów, 86 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 
wielostronnej implementującej środki traktatowego 
prawa podatkowego mające na celu zapobieganie 

(marszałek S. Karczewski)



126
48. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2017 r.

Głosowania. Oświadczenia

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos?
(Senator Jan Filip Libicki: Tak, ja.)
Tak?
Bardzo proszę, pan senator Jan Filip Libicki. 

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja na początek chcę powiedzieć, że mam nadzie-

ję, że nie przekroczę tu zasad regulaminu, bo to, co 
mam…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Będziemy kon-
trolować czas. 5 minut, Panie Senatorze. Czas start!)

Ale nie chodzi o czas. Chodzi o to, że przegło-
sowaliśmy przed chwilą polsko-ukraińską umowę 
o readmisji, a ja chciałbym swoje oświadczenie… 
Moje oświadczenie też będzie dotyczyło w pewnym 
sensie spraw polsko-ukraińskich, ale mam nadzieję, 
że nie będę tu w kolizji z regulaminem przez to, że 
odnoszę się do punktu, który był w naszym porządku.

Swoje oświadczenie kieruję do trzech panów 
ministrów, a mianowicie do ministra rozwoju, pana 
Mateusza Morawieckiego, do ministra rolnictwa, 
pana Krzysztofa Jurgiela, i do ministra spraw zagra-
nicznych, pana Witolda Waszczykowskiego.

Tak się składa, że miałem okazję współpraco-
wać w moim okręgu wyborczym przy nawiązaniu 
partnerstwa pomiędzy dwiema gminami z mojego 
okręgu wyborczego a dwiema gminami z Ukrainy. 
W ramach działań, które te gminy podejmują, bardzo 
dobrze udała się np. wymiana młodzieży z udziałem 
polsko-ukraińskiego funduszu wymiany młodzieży, 
która to wymiana miała miejsce w tym roku. Chcę 
w tym miejscu wszystkim tym, którzy pracują na 
rzecz tej wymiany, serdecznie podziękować, jak też 
tym, którzy, że tak powiem, zgłosili taki pomysł, aby 
taki fundusz powstał.

Ale moje pytanie dotyczy czegoś innego. A mia-
nowicie w ramach tych kontaktów pojawiła się pewna 
kwestia. Ponieważ wiele gmin w moim okręgu ma 
charakter rolniczy, zainteresowane gminy ukraińskie 

ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świad-
czeniach kompensacyjnych.

Przypominam, że 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 odrzucenie 

projektu ustawy; druk nr 188 S.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

o odrzucenie projektu ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników.
(Głosy z sali: Za!)
(Głosy z sali: Przeciw!)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Będzie heca!)
Proszę państwa, proszę o podanie wyników. 

Głosowało… Nie, nie ma hecy.
Głosowało 87 senatorów, 43 – za, 42 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)
(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy 
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyj-
nych i tym samym zakończył postępowanie w tej 
sprawie.

Przystępujemy teraz, proszę państwa, do oświad-
czeń.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek…
Ilu jest tych chętnych do czytania? Dwóch, tak?
Informuję, że porządek obrad czterdziestego 

ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Informuję…
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, informuję, że zmianie uległ termi-

narz posiedzeń Senatu.
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Cicho!)
Termin pięćdziesiątego posiedzenia Senatu został 

przesunięty z dni 15 i 16 listopada na dni 14 i 15 li-
stopada. Ponadto pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu zostało przesunięte z dni 29 i 30 listopada na 
5 i 6 grudnia.

Informuję również, że porządek obrad kolejnego 
posiedzenia, planowanego na 9 i 10 listopada, zostanie 
państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator J.F. Libicki) wskazują, że zastosowane wobec nich reperkusje mają 
charakter odwetu za merytoryczną pracę w komisji 
Millera. Z tym wiąże się ich odmowa autoryzacji 
rozstrzygnięć sprzecznych z ich wiedzą i doświadcze-
niem w trakcie przeprowadzonego przez pana wer-
bunku do nowo powoływanego zespołu. Niektórzy 
z nich uniknęli sankcji poprzez przymusowe przejście 
na emeryturę. Ich dotychczasowe charakterystyki 
zawodowe wskazują na wysokie walory zawodowe 
i moralne. W kategoriach etycznych pańskie decyzje 
odbierają jako upokorzenie, a rozstanie z mundurem 
jako niezasłużoną karę. Niewątpliwie ich przydatność 
do pełnienia służby wojskowej została zaprzepasz-
czona ze stratą dla Rzeczypospolitej.

Panie Ministrze, jesteśmy kolegami z opozycji 
antykomunistycznej. Nie mogę przejść wobec tych 
praktyk obojętnie, ponieważ w przeszłości relego-
wano mnie z Wojskowej Akademii Technicznej, 
z przyczyn politycznych oczywiście, i skierowano 
do karnej jednostki z wilczym biletem. Wydawało mi 
się, że to odległa i niepowtarzalna przeszłość. Będąc 
jednak człowiekiem dobrej wiary, oczekuję od pana 
ministra informacji na temat losów byłych członków 
komisji Millera. Gdyby zaś potwierdziły się zarzuty, 
o których mowa, oczekiwałbym choćby takiej reakcji, 
jaką pan zaprezentował w latach 1976–1977 wobec 
prześladowanych robotników Ursusa i Radomia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoń. Bardzo proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja kieruję swoje oświadczenie do marszałka 

Sejmu.
Otóż, proszę państwa, swojego czasu, dobrych 

parę miesięcy temu, z inicjatywy naszej Izby uchwa-
liliśmy bardzo oczekiwaną zmianę ustawy o świad-
czeniach dla osób, które walczyły o niepodległy byt 
państwa polskiego. Wprowadziliśmy tam zmianę 
polegającą na tym, że przysługiwać im będzie re-
kompensata nie tylko za skutki wykonania wyroku, 
ale i za skutki wydania wyroku. No i cóż się dzieje? 
Okazuje się, że ta ustawa nie ujrzała jeszcze światła 
dziennego w Sejmie. Stąd mój apel do pana marszałka 
Sejmu, żeby nadać temu bieg, albowiem ludzie rze-
czywiście oczekują na tę ustawę. Są to często ludzie 
starsi, nierzadko już u kresu życia, i ze względów czy-
sto humanitarnych wypadałoby, żebyśmy tę ustawę 
wreszcie uchwalili. Stąd mój apel do pana marszałka 
Sejmu, a myślę, że pan marszałek Senatu też będzie 
miał udział w tym, żebyśmy wreszcie sfinalizowali 
tę sprawę. Dziękuję serdecznie.

również mają charakter rolniczy, to bardzo dużo tych 
gmin ukraińskich chce nabywać w Polsce pewnych 
doświadczeń właśnie w zakresie rolnictwa, a także 
w zakresie tego wszystkiego, co jest małym i średnim 
biznesem rolniczym, czyli w tworzeniu mleczarni 
i innych zakładów, które działają na rynku rolno-
-spożywczym. I moje pytanie do panów ministrów 
jest następujące: czy my jako rząd polski, jako Polska, 
posiadamy jakieś narzędzia, którymi moglibyśmy na-
szym ukraińskim partnerom dopomóc, jeżeli chodzi 
o rozwój tego małego, drobnego przemysłu rolno-
-spożywczego? Chodzi mi tu o możliwość korzy-
stania z jakichś kredytów preferencyjnych, środków 
pomocowych czy ewentualnie jakichś funduszy, 
które wspierałyby współpracę samorządów polskich 
i ukraińskich, a jednocześnie mogłyby działać wła-
śnie na rzecz tego, aby ta branża rolno-spożywcza 
u naszych ukraińskich sąsiadów mogła się rozwijać. 
Jeśli mógłbym z któregoś z tych ministerstw wykaz 
takich narzędzi, funduszy czy programów otrzymać, 
to byłbym bardzo zobowiązany. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra obrony 

Antoniego Macierewicza.
Od osób będących członkami komisji do spraw 

wypadków lotniczych badającej sprawę katastrofy 
smoleńskiej, pracujących w tzw. komisji Millera 
w charakterze członków lub ekspertów, uzyskałem 
informację o decyzjach kierowanego przez pana re-
sortu – niewykluczone, że też o pana decyzjach – 
o stosowaniu nieprawnych i niemoralnych praktyk 
w określaniu ich dalszej drogi służbowej. Mianowicie 
kilku z nich – przede wszystkim dotyczy to oficerów 
– zostało po rozwiązaniu komisji Millera, a także 
wobec nieprzyjęcia warunków pracy w nowo powo-
łanym przez pana zespole do spraw badania przyczyn 
katastrofy smoleńskiej, skierowanych do jednostek 
wojskowych niemających związku z poprzednio peł-
nioną służbą, często odległych od dotychczasowego 
miejsca zamieszkania. Podstawą decyzji personalnych 
były utrata zaufania społecznego i inne potrzeby Sił 
Zbrojnych. Wobec grupy oficerów zastosowano admi-
nistracyjny tryb przeniesienia z rygorem natychmia-
stowej wykonalności. Zwalniano lub przenoszono ich 
z pracy, nawet z państwowego instytutu badań wy-
padków lotniczych w Poznaniu. Okoliczności sprawy 



128
48. posiedzenie Senatu w dniu 19 października 2017 r.

 

kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam czterdzieste ósme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że protokół czterdziestego ósmego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 42)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

48. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 października 2017 r.
Wyniki głosowań130

     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 + + + + + + - - + + - - + + + + + + + +
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    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 71 65 68 87 88 89 89 89 88 87 87 87 86 86 88 88 87 87 87 87
  Za 70 65 68 85 59 59 16 14 81 85 27 29 86 86 88 88 87 87 86 87
  Przeciw 0 0 0 0 26 18 55 60 2 0 59 58 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 2 3 12 18 15 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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    21 22
  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 + -
 

    21 22
  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 87 87
  Za 87 43
  Przeciw 0 42
  Wstrzymało się 0 2
  



Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 48. posiedzenia Senatu
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Obecnie coraz więcej osób korzysta z solariów, które oferują naświetlanie skóry poprzez działanie sztucznego 
promieniowania ultrafioletowego powodującego efekt opalonej skóry. Korzystanie z solarium ma swoje plusy – 
m.in. wpływa na produkcję witaminy D3 – jednakże jest wiele poważnych przeciwwskazań do korzystania z tego 
typu, sposobu opalania. Tak jak nadmierne opalanie promieniami słonecznymi jest szkodliwe dla skóry, tak samo 
częste korzystanie z solarium może doprowadzić do wielu chorób, w tym do wystąpienia czerniaka złośliwego.

Aby uświadomić społeczeństwu zagrożenia, jakie niesie korzystanie z solarium, ustawodawca podjął czyn-
ności zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania stosownych działań, mających na celu 
ochronę zdrowia w tym właśnie zakresie. Ustawodawca proponuje szeroko rozumianą profilaktykę, polegającą 
na informowaniu o szkodliwości działania solarium, zwłaszcza wśród młodych osób. Organy administracji 
publicznej mają pomóc osobom uzależnionym od solarium oraz zminimalizować negatywne następstwa ko-
rzystania z tego sposobu opalania.

Oprócz wprowadzenia regulacji dotyczących zwiększenia świadomości w społeczeństwie ustawodawca 
reguluje kwestie dotyczące osób udostępniających tego typu usługę – będą one zobligowane do informowania 
osób korzystających z solarium o jego szkodliwości. Ponadto ustawodawca wprowadza zakaz korzystania z so-
larium w przypadku osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, oraz zakaz promocji tego typu usług. 
Solaria będą podlegały kontroli m.in. organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które będą mogły nakładać 
na nie kary pieniężne.

Obostrzenie przepisów i szersza regulacja w tym zakresie są podyktowane liczbą zachorowań na choroby 
skóry, w tym raka skóry – czerniaka, jak również związane są ze zwiększeniem liczby osób uzależnionych od 
tego typu usług. Warto dodać, że szkodliwość działania solarium nie zależy tylko od właściwości emitowanych 
promieni. Duże znaczenie w tym zakresie ma rzetelność właścicieli gabinetów – to, czy sprawdzają sprzęt i dbają 
o jakość lamp. Niedopilnowanie wymiany zużytych lamp może doprowadzić do poparzeń. Nie wspominam 
już o tym, że dość często do Polski trafiają urządzenia z rynku wtórnego, wycofane z krajów zachodnich ze 
względu na ich zużycie.

Reasumując, chcę powiedzieć, iż uważam, że proponowane zmiany i obostrzenia są konieczne.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Łukasza Mikołajczyka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Bardzo się cieszę, że dziś procedujemy ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium 
(projekt prezydencki). Jest to niezwykle ważna ustawa w kontekście ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Ustawa 
zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej osiemnastego 
roku życia. Nakłada też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku 
związanym z korzystaniem z nich i całkowicie zakazuje promocji i reklamy tego typu usług. Działania profi-
laktyczne to kolejny ważny aspekt tej ustawy.

Celem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium jest ochrona zdrowia przed 
szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia 
wykorzystywane do naświetlania skóry wywołujące efekt opalenizny.

Ustawa wprowadza przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań 
mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne 
regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Projekt pana prezydenta był obszernie uzasadniony, zawierał rozbudowa-
ną diagnozę sytuacji, omawiał rozwiązania prawne obowiązujące w innych państwach i zawierał szczegółowe 
uzasadnienia proponowanych nowych norm prawnych. Regulacje te wydają się rozsądne i potrzebne. W uza-
sadnieniu projektu zawarto dość obszerną dyskusję o dopuszczalności wprowadzenia ograniczeń w zakresie 
swobody działalności gospodarczej i swobody dystrybucji informacji, w tym przypadku swobody reklamy.

Do tej pory w Polsce nie ma regulacji w zakresie zasad udostępniania solariów. Uchwalając projekt pana 
prezydenta, dołączymy do licznego grona krajów, w szczególności krajów europejskich, które już wprowadziły 
ograniczenia działalności w zakresie świadczenia usług w solariach.

Warto podkreślić, iż z badań wynika, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowo-
twór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. 
Najbardziej narażone na jej skutki są dzieci i młodzież. Inicjatorzy tych regulacji podkreślają, że rozwiązania 
zawarte w ustawie są od dawna oczekiwane przez onkologów, którzy z niepokojem obserwują postępujący 
od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 
unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież 
w wieku szkolnym.

Bardzo się cieszę, że działania, do których ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej, mają 
obejmować w szczególności: upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium wśród 
różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży; minimalizowanie negatywnych następstw 
korzystania z solarium; leczenie osób uzależnionych od solarium; profilaktykę nowotworów skory, w szcze-
gólności czerniaka złośliwego.

Szczególne regulacje dotyczące świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium polegają na całkowitym 
zakazie korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. W tym celu ustawa 
wprowadza dla osoby udostępniającej solarium uprawnienie do żądania okazania przez osobę korzystającą 
z solarium dokumentu potwierdzającego wiek, obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów 
informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium, całkowity zakaz promocji i reklamy usług w za-
kresie udostępniania solariów. Kontroli w zakresie świadczenia usług udostępniania solarium będą dokonywały 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Organy te będą 
mogły nakładać kary pieniężne do 50 tysięcy zł.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Procedowana ustawa służy realizacji jak najbardziej słusznych celów. Jest ona zdecydowanie potrzebna 
z uwagi na ochronę zdrowia Polaków, a w szczególności osób małoletnich.

Zauważyć należy, iż od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to właśnie wśród osób w wieku 15–18 lat 
korzystanie z solarium było niezwykle popularne, a przy tym nie zdawano sobie sprawy z wysoce szkodliwych 
konsekwencji z tego wynikających. Brak było wówczas dostępnych szczegółowych informacji na temat szko-
dliwości korzystania z solarium i ryzyka zachorowania. Stąd tak ważne jest, aby informacje te były szeroko 
rozpowszechniane, zwłaszcza wśród młodzieży. Szczególną rolę powinny odgrywać tu również szkoły.

Ustawa określa m.in. zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakre-
sie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium. Zgodnie z art. 7 projektowanej 
ustawy kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz inne organy w zakresie posiadanych kompetencji. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
dokonują kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, zgodnie z właściwością określoną 
przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2015 r. poz. 1412 oraz 
z 2016 r. poz. 1165 i 2003) i na zasadach określonych w tej ustawie.

Czy jednak nie byłoby celowe, aby z uwagi na charakter działalności w zakresie udostępniania solarium 
w art. 7 zawrzeć odesłanie do aktów rangi podustawowej – rozporządzeń wykonawczych do projektowanej usta-
wy, które regulowałyby w sposób szczegółowy prowadzenie kontroli tego rodzaju urządzeń pod kątem warunków 
higienicznych i zdrowotnych, z uwzględnieniem ich specyfikacji technicznej, prawidłowości działania, zużycia 
urządzeń i ich elementów, a także określały minimalne normy, jakie powinny spełniać kontrolowane solaria?

W mojej ocenie zasadne wydaje się także rozważenie, czy należałoby przewidzieć kary za udostępnienie 
solarium w stanie bezpośrednio lub pośrednio zagrażającym zdrowiu czy zwiększającym ryzyko korzystania 
z solarium, tj. w stanie użytkowym niespełniającym wymaganych przepisami norm technicznych, bez wyma-
ganego wyposażenia, urządzeń przestarzałych czy z elementami zużytymi lub uszkodzonymi, które nie zostały 
we właściwym czasie wymienione.
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w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Omawiane zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mają na celu stworzenie ram prawnych 
umożliwiających przeprowadzenie programów pilotażowych. Podyktowane jest to przede wszystkim potrzebą 
usprawnienia i wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji lub sposobu finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej. Obecne ustawodawstwo nie reguluje nowych sposobów organizacji opieki zdro-
wotnej. Potrzeba zmian, a wprowadzenie programów pilotażowych ma na celu doprowadzenie do poprawy 
sytuacji pacjentów. W związku z tym ustawodawca określił szczegółowo zakres, jaki będzie obejmował program 
pilotażowy.

Kolejna zaproponowana zmiana dotyczy standaryzacji polegającej na uproszczeniu i doprecyzowaniu procedur 
tworzenia polityki zdrowotnej. W obecnym ustawodawstwie minister lub jednostka samorządu terytorialnego, 
opracowując program polityki zdrowotnej, opiera się na mapach potrzeb zdrowotnych. Każdy projekt kolejno 
przedkładany jest do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W konsekwencji 
cały proces realizacji programu polityki zdrowotnej jest znacznie wydłużony. W związku z tym ustawodawca 
zaproponował rozwiązanie polegające na możliwości tworzenia programu polityki zdrowotnej na podstawie 
ujednoliconych dokumentów opublikowanych przez AOTMiT. Podmioty uprawnione do tworzenia programu 
polityki zdrowotnej, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą musiały uzyskać opinii od AOTMiT, 
co w konsekwencji znacznie przyspieszy cały proces nowej polityki zdrowotnej.

Trzecia proponowana zmiana ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dostęp do danych 
osobowych zawartych w elektronicznym systemie monitorowania programów zdrowotnych i zmiany w trybie 
wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej opracowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
Wprowadzenie tej zmiany podyktowane jest kilkoma aspektami. Mianowicie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie 
mógł dokonywać monitorowania programów zdrowotnych, łącznie z nadzorem ich jakości. Na tej podstawie 
także minister właściwy do spraw zdrowia będzie miał dostęp do niezbędnych informacji oraz danych osobo-
wych, które będą wykorzystywane tylko w celu profilaktyki, działań promocyjnych czy w ramach programów 
wieloletnich. Co do wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej ustawodawca zaproponował inną formę 
wyłonienia najlepszej oferty, a nie, jak było dotychczas, wybór na podstawie konkursu. Nie zawsze zresztą 
udawało się wyłonić realizatora, choćby ze względów formalnych, co skutkowało tym, że dany program był 
wdrażany dopiero po wybraniu odpowiedniego wykonawcy. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, ustawodawca 
wprowadził zmianę polegającą na tym, że minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zrealizować program 
polityki zdrowotnej w przypadku, gdyby nie można było przeprowadzić konkursu ani wyłonić odpowiedniego 
realizatora. Efektem końcowym ma być ciągłość w realizacji programów oraz ich szybsza realizacja.

Ustawodawca postanowił również dokonać zmian w przepisach, które ograniczają dostęp do korzystania z le-
czenia uzależnień grupom pacjentów cierpiących na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną, którym 
przysługuje prawo do korzystania z gwarantowanych świadczeń w placówkach uzależnień. Osoba uzależniona 
lub współuzależniona będzie mogła skorzystać z pomocy w zakresie leczenia uzależnień bez skierowania le-
karza. Podobne rozwiązanie jest już stosowane w większości państw Unii Europejskiej, co przede wszystkim 
powoduje łatwiejszy dostęp do tego typu pomocy zdrowotnej oraz eliminuje bariery, które utrudniają osobom 
uzależnionym wyleczenie się z nałogu.

Ustawodawca, oprócz przedstawionych problemów wraz z propozycją zmian, w omawianej ustawie przedsta-
wił jeszcze kilka innych rozwiązań, które mają generalnie usprawnić działanie programów polityki zdrowotnej. 
Wprowadzone zmiany są poprzedzone obserwacją społeczeństwa, badaniami statystycznymi oraz opiniami 
wykwalifikowanych ekspertów.

Reasumując, uważam że proponowane zmiany są konieczne, jednakże trzeba sprawdzić, czy przyniosą 
zamierzone oraz oczekiwane rezultaty.
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W ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych w art. 37 ust. 2 pkt 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do realizacji zadań w zakresie 
prowadzenia prewencji wypadkowej. 

Od kilku lat można zaobserwować ciągły rozwój w działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym. Kampanie społeczne dały widoczne rezultaty w postaci realizowanych projektów 
i programów. W latach 2013–2016 z dofinansowania projektów poprawiających warunki pracy i zwiększających 
bezpieczeństwo na konkretnych stanowiskach pracy skorzystało ponad 1 tysiąc przedsiębiorstw. W ciągu 4 lat 
ponad 15 tysięcy pracowników zostało objętych programem prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa na 
stanowisku pracy. Stanowią oni średnio 26% wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
korzystających z dofinansowania zakładu.

Omawiany projekt wprowadza kilkanaście zmian, m.in. określa kwoty wydatków na prewencję wypadkową 
w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz definiuje zasady konkursu o dofi-
nansowanie dla płatnika składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres 
aktywności zawodowej.

Biorąc pod uwagę potrzebę wprowadzenia przedstawionych rozwiązań, uważam, że omawiany projekt 
ustawy zasługuje na przyjęcie.



140
48. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 października 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Celem czasowych zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych jest dążenie do szczegółowej, pełnej regulacji w aktach prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczących świadczeń ze środków publicznych. Warunkami i ochroną pracy w Polsce zajmuje się wiele pod-
miotów. Ważną kwestią jest działanie zmierzające do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem 
zaangażowanych pracowników. To zadanie pełni Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który od kilku lat prowadzi 
prewencję wypadkową.

Proponowane zmiany w ustawie regulują podstawowe kwestie i mają na celu wyeliminowanie w jak naj-
większym stopniu najczęściej występujących błędów i niejasności. Poruszanym tematem jest minimalna kwota 
wydatków na prewencję wypadkową, która miałaby być na poziomie od 1% należnych składek na ubezpieczenie 
wypadkowe.

Wiele składanych wniosków miało błędy formalne bądź merytoryczne. Dlatego też ZUS przekazuje określone 
zadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, wśród których 
znalazły się merytoryczna ocena wniosku o dofinansowanie czy kontrola od początku do końca realizacji działań. 
Regulacja ustawowa określać będzie zasady współdziałania ZUS z instytutem, m.in. wysokość wynagrodzenia 
oraz kwestie, które obejmować będzie ocena projektów.

CIOP-PIB posiada wieloletnie doświadczenie, wyspecjalizowaną kadrę oraz zaplecze naukowe umożli-
wiające wysoką jakość przygotowywanych ocen wniosków i sprawozdań. Dodatkowo od 2015 r. prowadzi 
się akcję informacyjną w postaci: kampanii medialnych; wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej 
ZUS; konsultacji telefonicznych z pracownikami Departamentu Prewencji i Rehabilitacji zakładu; konsultacji 
mailowych, a także podnoszenia poziomu wiedzy wśród potencjalnych wnioskodawców.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże, dlatego też proponuje się wprowadzenie konkursu ogłaszanego 
corocznie przez prezesa ZUS. Wybór dokonywany będzie nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie. Uważam to za dobre rozwiązanie, ponieważ pula 
środków finansowych jest corocznie ograniczona i nie wszystkie wnioski mogą zostać jednocześnie zrealizowane.

Niezbędne jest wskazanie specjalistów mających za zadanie zapewnienie prawidłowej realizacji dofinan-
sowania. Jest to konieczne ze względu na specyfikę i charakter projektów oraz eliminację wystąpienia ryzyka 
nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. Eksperci powinni być kompetentni, posiadać niezbędną 
wiedzę oraz być związani z odpowiednimi obszarami technicznymi, tak aby współpraca przebiegała sprawnie 
i prawidłowo.

Zgodnie z badaniami statystycznymi liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy utrzymuje się 
w ostatnich latach na stałym poziomie, jednakże widoczny jest spadek liczby wypadków ciężkich i śmiertel-
nych. Systematycznie rośnie liczba zatrudnionych, dlatego można wyciągnąć wniosek, że procentowo nastąpił 
spadek liczby poszkodowanych na ogół zatrudnionych. Poza tym systematycznie zmniejsza się średnia liczba 
dni, w których pracownicy są niezdolni do pracy z powodu wypadków.

Reasumując, chcę powiedzieć, że przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia 
zmian w omawianej ustawie.
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
„proponuje się, aby uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, z wyłączeniem prawa do rent 
z ubezpieczenia wypadkowego, było możliwe tylko przez osobę, która nie osiągnęła wieku emerytalnego i której 
nie ustalono prawa do emerytury”.

W odniesieniu do powyższego założenia należałoby rozważyć, jak ma się do tego kwestia opłacania obo-
wiązkowych składek rentowych przez osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub spełniają warunki do 
jej uzyskania. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie 
następujące warunki: jest niezdolny do pracy; ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; niezdolność do 
pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3–8 
i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11–12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15–17 oraz art. 7 pkt 1–3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie 
później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów; nie ma ustalonego prawa do emerytury z funduszu lub 
nie spełnia warunków do jej uzyskania. W świetle brzmienia tego przepisu zasadne jest rozważenie obowiązku 
opłacania składek rentowych w odniesieniu do osób, które mają ustalone prawa do emerytury z funduszu lub 
spełniają warunki do jej uzyskania, skoro takiego świadczenia nie mają możliwości otrzymać.

Otrzymywane z funduszu emerytury w większości nie są wysokie, a z uwagi na obniżenie wielu emery-
talnego będzie przybywać osób z najniższą emeryturą, które to osoby będą zmuszone pracować dodatkowo. 
Należy tu podkreślić, że najniższe emerytury i renty pokrywają zaledwie podstawowe wydatki seniora, stąd też 
obciążanie takich osób składką rentową za świadczenie, którego w świetle prawa nie ma możliwości uzyskać, 
nie wydaje się uzasadnione. Wiele mówi się teraz o trudnej sytuacji finansowej osób w wieku emerytalnym 
i programie finansowego wsparcia seniorów, a jednocześnie utrzymuje się obciążenie w postaci składki rentowej.

Obecnie zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1, 3, 18a i 22, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym. Ust. 4a: osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do eme-
rytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie 
pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. Ust. 4b: osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna 
umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje sią przepisy dotyczące zlecenia, 
albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub 
jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Poddaję zatem pod rozwagę to, aby mając na względzie wprowadzane procedowaną ustawą zmiany przepisu 
art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i potrzebę systemowego wsparcia seniorów, zlikwidować 
obowiązek opłacania składek rentowych w odniesieniu do osób, które mają ustalone prawa do emerytury 
z funduszu lub spełniają warunki do jej uzyskania, wprowadzając stosowne zmiany w zakresie art. 6 i 9 usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nadmienić należy, iż takie rozwiązanie może stanowić zachętę dla 
pracodawców do tego, aby zatrudniać osoby w wieku emerytalnym, co zaktywizuje tę grupę osób i przyczyni 
się do wzrostu ich dochodów, stanowiąc realne ich wsparcie ze strony państwa.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informacje dotyczące funkcjonowania podległej Panu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rolnicy oraz osoby, które 
chciały partycypować w programach pomocowych realizowanych przez ARiMR, a którym odmówiono pomocy. 
W szczególności dotyczy to działań, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy przyznania pomo-
cy. Zainteresowani podnoszą, że spełniali wszystkie przesłanki do przyznania pomocy, a działania pracowników 
ARiMR, zamierzone lub nie, doprowadziły do odmowy przyznania im pomocy. Większość zgłaszających się 
do mojego biura osób uważa, że pracownicy ARiMR, którzy weryfikują wnioski, a w ostateczności przyznają 
pomoc lub odmawiają jej przyznania, są słabo przeszkoleni w zakresie pisania pism i obowiązujących przepi-
sów prawa krajowego, jak i prawa wspólnotowego, dotyczących działań, w których pomoc jest przyznawana. 
Cześć obywateli, którym pomocy odmówiono, składa skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, lecz 
z informacji od nich uzyskanych wynika, że rozpatrzenie skarg przez wojewódzki sąd administracyjny trwa 
ponad rok, a oni przez ten czas żyją w niepewności co do końcowego rozstrzygnięcia sporu.

Przed nowelizacją ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoby, którym odmó-
wiono pomocy, mogły złożyć do prezesa ARiMR wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, co powodowało, 
że odpowiednia komórka merytoryczna centrali ARiMR badała zasadność odmowy przyznania pomocy przez 
oddziały regionalne. W przypadku uznania argumentacji skarżącego ARiMR w wewnętrznym postępowaniu 
mogła przywrócić wniosek, co w chwili obecnej, po nowelizacji p.p.s.a., jest niemożliwe, albowiem bezpo-
średnio po odmowie można jedynie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W działaniach, 
w których pomoc jest przyznawana umową, nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjne-
go, a co za tym idzie, ARiMR nie jest zobowiązana do stosowania regulacji z k.p.a., za wyjątkiem przepisów 
dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników, doręczeń i wezwań, udostępnienia 
akt, skarg i wniosków, zgodnie z treścią art. 34 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (DzU 
z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.)

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Jaki jest średni czas oczekiwania na rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadku 

złożenia przez beneficjenta skargi na odmowę przyznania pomocy? Czy w obecnym stanie prawnym istnieje 
możliwość weryfikacji przez ARiMR odmowy przyznania pomocy w zakresie jej prawidłowości?

2. Jaki procent nieprawidłowości w wydawaniu odmów przyznania pomocy w ramach programów opera-
cyjnych wdrażanych przez ARiMR (PROW 2007–2013, PROW 2014–2020, PO „Ryby” 2007–2013, PO „Ryby” 
2014–2020) został wykryty w związku ze składanymi wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, a jaki pro-
cent nieprawidłowości jest wykrywany obecnie, w związku ze skargami składanymi po usunięciu możliwości 
złożenia uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa?

3. Jaki procent odmów przyznania beneficjentom pomocy (w odniesieniu do programów wymienionych 
powyżej) dotyczy przypadków, w których odmowy zostały wydane nieprawidłowo, z naruszeniem procedury, 
bez zachowania właściwej formy bądź w wyniku błędnej interpretacji przepisów prawa materialnego?

Z poważaniem 
Rafał Ambrozik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić Pana uwagę i prosić o podjęcie działań w celu przyznania pomocy finansowej producentom 

rolnym, którzy ponieśli szkody w związku z uprawami rolnymi, lasami, budynkami służącymi do prowadzenia 
działalności rolniczej w wyniku opadów deszczu, gradu, silnego wiatru, mających miejsce w czerwcu 2017 r.

Moim głównym obszarem działania jako senatora RP jest teren powiatu łęczyckiego oraz teren sąsiednich 
powiatów: kutnowskiego, łowickiego oraz poddębickiego.

W czerwcu 2017 r. na terenie tychże powiatów miały miejsce silne opady deszczu i gradu, które wyrządziły 
rolnikom dotkliwe szkody w uprawach oraz w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.

Podobne zjawiska atmosferyczne miały miejsce w sierpniu 2017 r.
Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów dokonała zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1640) m.in. poprzez dodanie przepisu § 13m, mocą 
którego zostały określone szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej producentom rolnym, którzy 
zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Rozporządzenie weszło w życie i obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2017 r.
Pomocy finansowej udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc dotyczy szkód, jakie wystąpiły w sierpniu 2017 r. w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służą-

cych do prowadzenia działalności rolniczej.
Stawki pomocy wynoszą:
1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem 

w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
2. 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 

2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
3. maksymalnie 10 000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej w przy-

padku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Nadmieniam, że również producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 

produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej 
uprawy w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r., byli objęci pomocą finansową państwa i do 27 września 
2017 r. mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Występujące w czerwcu 2017 r. na terenie województwa łódzkiego silne porywy wiatru, nawalne opady 
deszczu i opady dużego gradu spowodowały producentom rolnym szereg szkód w uprawach rolnych, lasach, 
budynkach służących do prowadzenia działalności rolnej. Jednakże rolnicy ci, w chwili obecnej, nie mogą 
liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową ze strony państwa polskiego.

Opisana powyżej sytuacja przez producentów rolnych powszechnie uważana jest za wysoce niesprawiedliwą 
i dyskryminującą.

Tytułem przykładu mogę wskazać na rolników z gminy Grabów, gdzie komisja gminna ds. szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zja-
wiskami atmosferycznymi na terenie województwa łódzkiego, powołana zarządzeniem wojewody łódzkiego 
nr 99/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r., ustaliła, że zjawisko gradobicia miało miejsce na terenie tejże gminy 
w dniu 28 czerwca 2017 r. Komisja ustaliła, że liczba poszkodowanych gospodarstw na terenie gminy, w któ-
rych szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa, wynosi 100, powierzchnia upraw 
dotkniętych zjawiskiem w tym gospodarstwach stanowi 985,85 ha, a łączna wartość oszacowanych szkód 
w produkcji roślinnej, zwierzęcej i środkach trwałych sięga 3 196 260 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięć-
dziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Liczba poszkodowanych gospodarstw na terenie gminy, 
w których szkody nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa, wynosi 64, powierzchnia 
upraw dotkniętych zjawiskiem w tych gospodarstwach stanowi 556,82 ha, a łączna wartość oszacowanych 
szkód w produkcji roślinnej, zwierzęcej i środkach trwałych sięga 1 543 503 zł (słownie: jeden milion pięćset 
czterdzieści trzy tysiące pięćset trzy złote).

Szkody spowodowane zjawiskiem wystąpiły w tej gminie w 10 sołectwach.
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Bardzo proszę o wyjaśnienie przyczyn pominięcia w wyżej opisanym akcie prawnym, określającym zasady 
przyznawania pomocy finansowej producentom rolnym, którym szkody w uprawach rolnych, lasach, budynkach 
służących do prowadzenia działalności rolniczej wyrządziły zjawiska atmosferyczne, zjawisk występujących 
w Polsce w czerwcu 2017 r.

Jednocześnie proszę o jak najszybsze podjęcie stosownych działań w celu objęcia pomocą finansową również 
tych producentów rolnych, którzy ponieśli szkody na skutek opadów deszczu, gradu, huraganów występujących 
w czerwcu 2017 r.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie odpowiednich działań prawnych mających na celu 

ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ze sprzedaży tzw. dopalaczy. Jednocześnie proszę o informację, 
czy Ministerstwo Zdrowia ma w najbliższym czasie w planach realizację kampanii społecznej przeciwdziała-
jącej temu zjawisku.

Problem z tzw. dopalaczami jest wciąż kwestią trudną do rozwiązania. Istniejące uregulowania prawne nie 
pozwalają na definitywne rozwiązanie tego problemu. Społeczeństwo wciąż nie jest dostatecznie poinformo-
wane o negatywnych skutkach zażywania tego rodzaju substancji psychoaktywnych. Szkolenia profilaktyczne 
okazują się być niewystarczające.

Wobec powyższego istnieje realna potrzeba zainicjowania działań, których efektem będą zmiany w regula-
cjach prawnych pozwalające na to, by móc wyeliminować dopalacze z rynku. Obecne przepisy są nieskuteczne, 
co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do apelu Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 

26 września br. apeluję o znalezienie jak najlepszego rozwiązania finansowego dopuszczalnego przepisami 
prawa, które pozwoli na utrzymanie działalności Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie 
Odrzańskim (woj. lubuskie). Wysokość kontraktu dla ZCM nie pokrywa obecnie kosztów funkcjonowania 
szpitala powiatu krośnieńskiego.

W ww. apelu zawarta jest informacja o wsparciu Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przez Radę 
Miejską Krosna Odrzańskiego kwotą w wysokości pół miliona złotych, z przeznaczeniem na zakup nowo-
czesnego sprzętu niezbędnego do uruchomienia placówki. Są to jednak wciąż niewystarczające środki. Tym 
samym bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu krośnieńskiego może zostać poważnie naruszone.

Wobec powyższego istnieje realna potrzeba zainicjowania działań, których efektem będzie zagwarantowanie 
środków finansowych na odpowiednim poziomie, zapewniających właściwą opiekę medyczną mieszkańcom 
powiatu krośnieńskiego przez m.in. zwiększenie wysokości ryczałtu umożliwiającego funkcjonowanie i rozwój 
Zachodniego Centrum Medycznego.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o umożliwienie dokonania korekty map potrzeb zdrowotnych 

w zakresie onkologii dla województwa lubuskiego.
W dokumencie w części dotyczącej prognozy świadczeń wskazuje się zapotrzebowanie na jeden aparat 

dla województwa lubuskiego. W ostatnich latach wykonanie świadczeń z zakresu pozytonowej tomografii 
emisyjnej na rzecz pacjentów z terenu województwa lubuskiego znacząco wzrosło i obecnie kształtuje się na 
poziomie 3,4 mln zł (wartość świadczeń realizowanych poza granicami województwa lubuskiego). Na badania 
PET z województwa wyjeżdża rocznie około tysiąca pacjentów. Niektórzy z nich rezygnują z tych badań ze 
względów ekonomicznych lub logistycznych.

Uwzględnienie dwóch urządzeń do wykonywania badań PET przyczyni się do wzrostu poziomu bezpie-
czeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubuskiego. Wobec powyższego działania w tym zakresie 
są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele reprezentujący środowisko nauczycieli praktycz-
nej nauki zawodu. Moi rozmówcy zwrócili uwagę na nierówność uprawnień dotyczącą tej grupy zawodowej. 
W obecnych zapisach ustawowych nauczyciele praktycznej nauki zawodu zostali pozbawieni możliwości 
ubiegania się o świadczenia kompensacyjne. Rodzi to w tym środowisku poczucie dyskryminacji. W związku 
z tym proszę o informację, czy planowane są zmiany w ustawie, które uwzględnią nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu w dostępie do świadczeń kompensacyjnych.

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

Zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o rozważenie przez rząd RP ustawowego rozwiązania problemu 
uposażenia emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych. Chodzi o wypracowanie racjonalnego i solidar-
nościowego mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia emerytalnego dla matek, które urodziły więcej niż 
czworo dzieci, a w czasie, kiedy wychowywały je i korzystały z urlopu wychowawczego, od ich wynagrodzeń 
nie były odprowadzane składki emerytalne i rentowe, co w sposób znaczący obniża ich przyszłe świadczenie.

W ten sposób społeczeństwo ekonomicznie dyskryminuje kobiety wychowujące dzieci, choć właśnie one 
i ich rodziny tworzą kapitał ludzki, dzięki czemu amortyzują negatywne skutki zapaści demograficznej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Zakończenie II wojny światowej przyniosło Polsce i Polakom nie tylko pokój, ale też nowe represje i szy-
kany ze strony systemu komunistycznego. Wstrząsającym przykładem takich działań są losy Z.R., polskiego 
patrioty i przemysłowca, który stał się ofiarą systemu komunistycznego. W zbrodniczym procesie został skazany 
w 1948 roku na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia, a ostatecznie został zwolniony w 1956 roku bez 
przywrócenia praw obywatelskich. Mimo upływu wielu lat oraz usilnych starań rodziny, pan Z.R. nie doczekał 
się rehabilitacji.

Stąd zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem: czy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 
prawa jest możliwe przeprowadzenie rehabilitacji w sposób skuteczny?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka

Po zakończeniu działań wojennych w Polsce zapanowała władza z nadania sowieckiego okupanta. Polacy, 
nie godząc się na sowiecką hegemonię, stawiali czynny opór, przez co nasz naród doznał wielu szykan i cier-
pień, o czym świadczy wiele miejsc martyrologii narodu polskiego. W związku z tym proszę o informację, 
czy w planach IPN jest zewidencjonowanie wszystkich takich miejsc, jak np. obóz NKWD w Ciechanowie.

Proszę również Pana Prezesa o opinię, czy nie należałoby pomyśleć o rozwiązaniach prawnych w sposób 
ustawowy określających sposób oznaczenia takich miejsc martyrologii narodowej w przestrzeni publicznej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Klicha, Waldemara Sługockiego, Ryszarda Bonisławskiego, 

Leszka Piechotę, Jerzego Fedorowicza, Marię Pańczyk-Pozdziej, 
Andrzeja Kobiaka, Macieja Grubskiego, Sławomira Rybickiego,  

Władysława Komarnickiego, Mariana Poślednika,  
Jadwigę Rotnicką, Barbarę Zdrojewską, Mieczysława Augustyna, 

Aleksandra Pocieja, Roberta Dowhana, Tomasza Grodzkiego,  
Leszka Czarnobaja, Piotra Florka i Wiesława Kiliana 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
W dniu 20 września do udziału w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie do-

puszczono kilku osób zainteresowanych uczestniczeniem w dyskusji na temat ustawy o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ograniczanie praw do udziału w dyskusji jest sprzeczne z ideą demokracji, która zakłada minimalizację 
ograniczeń w udziale obywateli w procesie stanowienia prawa. Muszą istnieć ważne powody, aby takie ogra-
niczenia wprowadzić.

Zarządzenie nr 4 Marszałka Senatu z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu 
i komisji senackich jasno określa, że przewodniczący komisji może nakazać opuszczenie sali tylko przez osoby 
„zakłócające ciszę lub naruszające porządek lub wymagania bezpieczeństwa” (§13). Zarządzenie to nic nie 
mówi o jurysdykcji Marszałka Sejmu w budynku Senatu. Tymczasem, jak słyszymy, powodem tego niedo-
puszczenia miał być wydany wcześniej zakaz udziału tych samych osób w posiedzeniach komisji sejmowych 
przez Marszałka Sejmu RP.

Jest to niedopuszczalna praktyka, uwłaczająca statusowi Senatu jako jednemu z dwóch niezależnych od siebie 
organów ustawodawczych w Polsce i randze Marszałka Senatu, którego kompetencje przejmuje Marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu nie ma żadnych prerogatyw pozwalających na podejmowanie jakichkolwiek decyzji po-
rządkowych odnoszących się do Senatu RP.

Jedyną osobą upoważnioną do sprawowania pieczy nad spokojem i porządkiem „na całym obszarze należą-
cym do Senatu” (art. 8 ust. 1 pkt 16 Regulaminu Senatu RP) jest Marszałek Senatu. I tylko Marszałek Senatu 
ma prawo do określania, w drodze rozporządzenia, zasad udziału osób w posiedzeniach komisji senackich 
(art. 8 ust. 1 pkt 16a).

Szanowny Panie Marszałku! W związku z tym oczekujemy od Pana Marszałka ustosunkowania się do ni-
niejszego oświadczenia oraz wydania odpowiednich dyspozycji Straży Marszałkowskiej w duchu poszanowania 
praw obywateli do udziału w pracach senackich.

Bogdan Klich  Marian Poślednik 
Waldemar Sługocki  Jadwiga Rotnicka 
Ryszard Bonisławski  Barbara Zdrojewska 
Leszek Piechota  Mieczysław Augustyn 
Jerzy Fedorowicz  Aleksander Pociej 
Maria Pańczyk-Pozdziej  Robert Dowhan 
Andrzej Kobiak  Tomasz Grodzki 
Maciej Grubski  Leszek Czarnobaj 
Sławomir Rybicki  Piotr Florek 
Władysław Komarnicki  Wiesław Kilian 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan M.W., mieszkaniec gminy (…) w powiecie (…). Pan W. przed-

łożył mi wyrok z dnia 2 marca 2017 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach, II Wydział Karny (sygn. 
akt II Ka 822/16).

Pan W. twierdzi, że wspomniany wyrok jest dla niego krzywdzący. M.W. wyraża wątpliwości dotyczące 
wiarygodności powołanych świadków oraz kompetencji biegłego sądowego z zakresu mechaniki samochodo-
wej. Kara grzywny nałożona na pana W. jest według radców prawnych, do których pan W. udał się po pomoc, 
zbyt wysoka.

Czy Pan Minister widzi przesłanki do ponownego rozpatrzenia sprawy?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Sejm uchwalił nowelizację ustawy likwidującą stanowiska doradców i asystentów w samorządach. Usuwa 
ona z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i mar-
szałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie 
gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji. 

Pierwotnie według projektu noweli umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami miały ulec 
rozwiązaniu w dniu wejścia w życie ustawy. Podczas prac w komisjach termin ten zmieniono na 14 dni od daty 
wejścia w życie ustawy. Pracownicy samorządowi mieliby być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych 
i obsługi. 

Wspomnianą ustawą nie zostali objęci doradcy administracji „rządowej”, np. doradcy wojewodów. Czy 
w związku z tym rząd przewiduje dodanie do ustawy zapisu o doradcach wojewodów?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
9 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodany 

przez nią art. 47a stanowi, że minister kultury i dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji 
Konserwatorskiej może z urzędu zmienić lub uchylić pozwolenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy 
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Chodzi m.in. o pozwolenie na prowadzenie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku lub jego otoczeniu, prowadzenie 
badań archeologicznych, dokonywanie podziału zabytku, zmiany jego przeznaczenia bądź sposobu korzystania 
z niego czy też usunięcia drzew i krzewów. 

Największe kontrowersje budzi fakt, że postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia może 
być wszczęte przez okres 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne. Mało tego, resort może tak-
że wstrzymać wykonanie pozwolenia, jeżeli tylko zachodzi prawdopodobieństwo jego uchylenia lub zmiany. 
Takie postępowanie wygasa dopiero po 3 miesiącach od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie minister 
nie wyda decyzji o uchyleniu lub zmianie tego pozwolenia. Przepisy dotyczą nie tylko przedsiębiorców, lecz 
także właścicieli i mieszkańców budynków jednorodzinnych, które znajdują się na terenach wpisanych do 
rejestru zabytków.

2-letni okres na zmianę prawomocnego pozwolenia wydanego wcześniej przez uprawniony do tego organ 
administracji rządowej oznacza w praktyce 2 lata niepewności dla inwestora, a co za tym idzie, może spowodować 
ograniczenie płynności finansowej i możliwości zaciągania oraz spłaty kredytów przez tego właśnie inwestora.

Czy ministerstwo zamierza podjąć działania zmierzające do zmiany wskazanych 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 Premierze!
W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Od początku istnienia SSE w Polsce 

firmy zainwestowały w nich grubo ponad 100 miliardów zł. Wszystko dzięki preferencjom podatkowym (np. 
przez określony czas nie płacą one CIT). Rzecz w tym, że obszar objęty tego typu wsparciem zajmuje 25 ty-
sięcy ha, czyli zaledwie 0,08% powierzchni kraju.

Ministerstwo Rozwoju chce to zmienić. Zgodnie z koncepcją Polska – Strefa Inwestycji cały kraj miałby się 
de facto stać jedną wielką SSE. Wydaje się, że kierunek tej reformy jest słuszny, jednak samorządowcy mają 
kilka obaw w związku z planowanymi zmianami.

Część samorządów obawia się o dalszy los obecnie istniejących jednostek powołanych do obsługi potencjal-
nych inwestorów (regionalne agencje rozwoju, centra obsługi inwestora i eksperta – COIE itp.). Podkreślają, 
że nowy system z pewnością z początku wprowadzi pewne zamieszanie i kluczowe będzie jak najszybsze 
określenie potencjalnych dróg współpracy. Samorządy zwracają również uwagę, że stworzenie de facto jednej 
wielkiej SSE w kraju odbije się na ich budżetach.

W związku z tym proszę o informację, jak ministerstwo zamierza temu zaradzić.

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 oraz do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Gorzów Wielkopolski jest jedynym miastem wojewódzkim bez dostępu do zelektryzowanej 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, po kilku 
miesiącach ze względów technicznych są zamykane, jak to miało miejsce w przypadku pociągu nocnego EN 
„St. Moniuszko” z Berlina przez Gorzów do Gdańska i Kaliningradu oraz Warszawy i Krakowa. Po stronie nie-
mieckiej rozważana jest elektryfikacja na odcinku Berlin-Lichtenberg – Küstrin-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 dla zwiększenia przewozów pasażerskich, ale przede wszystkim – co 
bardzo ważne – dla rozwoju gospodarczego przewozów towarowych. Wiele firm zlokalizowanych w pobliżu tej 
linii chętnie będzie korzystać z transportu kolejowego, co potwierdza wstępne rozeznanie wśród firm działają-
cych w pobliskich podstrefach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firm członkowskich 
Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Inwestycję w oczywisty 
sposób uzasadniają względy ekonomiczne. W związku z tym proszę o informację w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Spółdzielcze związki rewizyjne oraz Business Center Club informują, że nowelizacja ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych zawiera szereg błędnych przepisów prawnych trudnych do stosowania. Nowela przewiduje 
np., że członkostwo w spółdzielni gwarantuje prawo. Nie trzeba składać deklaracji ani wpłacać udziałów i wpi-
sowego, z których powstaje obowiązkowy fundusz udziałowy. Nowela nie wyłączyła wprost tego obowiązku, 
pojawiają się więc spory na tym tle. W związku z tym proszę o informację w ww. 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. Część 

medyków specjalizacji podstawowych (interna, chirurgia ogólna, pediatria) rozpoczęła specjalizacje szczegó-
łowe w obawie, 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 ośrod-
kach; 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 na pytanie: w jaki sposób ministerstwo planuje zmienić 
wyżej opisaną sytuację?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 



160
48. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 października 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

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 udzielenia 
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 ww. upoważnienia 
temu szpitalowi, który w roku poprzedzającym rok ogłoszenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego 
zrealizował 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 prze-
targu centralnego na zakup leków na potrzeby realizacji ww. programu lekowego wskazał Wojewódzki Szpital 
Zakaźny w Warszawie. Z kolei w piśmie z 7 lipca br. wystąpił do szpitali o udzielenie do 14 lipca ww. 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 muszą konstruować przedmiot zamówienia w taki sposób, by w jak najlepszym 
zakresie zabezpieczyć 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. Jednakże 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, 
wyznaczając 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 godzą się w ten sposób na zakupienie na ich rzecz nie 
jakichkolwiek produktów, ale 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 
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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.

Zarządzenie zostało wydane m.in. na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, który stanowi, iż pre-
zes NFZ określa „szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Umowy są zawierane 
między NFZ a szpitalami, więc w świetle powyższego przepisu te szczególne warunki umów określane przez 
prezesa NFZ mogą określać jedynie dwustronną relację między tymi podmiotami, a nie relacje szpitali z osobami 
trzecimi, np. z dostawcami leków. Prezes NFZ ma zatem prawo określić szczegółowe warunki wykonywania 
usług przez szpitale, np. godziny otwarcia placówki, odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usług. 
Nie może jednak rozszerzać swojego uprawnienia wynikającego z ww. 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 zarządzenia, 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 względem 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 dla tylko 20% pacjentów. Zatem wszyscy pozostali, nawet jeżeli także w ich przypadkach względy 
medyczne nie uzasadnią stosowania u nich leku kupionego centralnie, będą 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 jest kwestia: dlaczego nie wzięto pod uwagę faktu, 
iż przez to pozbawia się 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 treść programu lekowego, zakres świadczenia dopuszcza bowiem 
na równoważnym poziomie możliwość prowadzenia terapii pacjentów czterema lekami. Te cztery 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 czterech leków zostanie zakupiony.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza opisanej 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!
Na 900 szpitali w Polsce zaangażowanych w dawstwo jest tylko kilkanaście. W ramach zwrotu za badania, 

jakie trzeba wykonać u dawcy, szpitale dostają 10,2 tys. zł za pobranie nerek i czterech innych narządów, w tym 
serca. 4,8 tys. zł z tej kwoty ma pokryć koszty osobowe: zwołanie konsylium orzekającego śmierć mózgu oraz 
pracę personelu. Dlatego właśnie liczba dawców w Polsce się nie zwiększa i od 2011 r. nie przekroczyła 600. 

Najgorzej jest w przypadku serca: organ ten można pobrać tylko od 20% dawców. W 2016 r. w Polsce lekarze 
przeszczepili 101 serc, o dwa więcej niż rok wcześniej. To bardzo mało. Dla porównania podam, że w 10-mi-
lionowych Czechach przeszczepia się cztery razy więcej serc. Kardiochirurdzy alarmują, że zapotrzebowanie 
na transplantacje serca stale rośnie. Na jego przeszczep obecnie czekają 402 osoby.

Zwracam się z prośbą o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Mioduszewskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana Ministra w sprawie problemów ze sprzedażą 

i zarazem wykupem lokali mieszkalnych, znajdujących się w starszych budynkach. Problemy pojawiły się 
wraz z wejściem w życie z dniem 11 września br. ustawy, która wprowadza wymóg zgodności z pozwoleniem 
na budowę oraz użytkowanie. Z uwagi na fakt, iż prawo nie nakładało obowiązku archiwizacji dokumentacji 
budowlanych, te w chwili obecnej praktycznie są nieosiągalne. Problemy dotyczą także miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – głównie z uwagi na ich brak bądź niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Zamiarem ustawodawcy było ograniczenie nielegalnych praktyk deweloperskich, polegających na zamianie 
projektowanych budynków jednorodzinnych na późniejsze wielorodzinne. Zamiar w swej istocie bardzo słuszny, 
lecz uchwalona ustawa zablokowała mnóstwo transakcji mieszkaniowych.

Wprawdzie z interpretacji Pana Ministra, która trafiła m.in. do notariuszy, wynika, iż w przypadku wyod-
rębnienia zarówno z nowych budynków, jak i starych, problemy nie powinny występować, ponieważ obowią-
zują wydane wcześniej zaświadczenia i są one podstawą do sporządzenia aktu notarialnego, jednak w ocenie 
notariuszy problemy notarialne mogą się pojawić w przypadku, gdy plan miejscowy przewiduje inną zabudowę 
niż obecnie istniejąca. W takim przypadku wydanie aktu notarialnego będzie praktycznie niemożliwe.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra wobec zagrożeń płynących ze 
wspomnianej ustawy oraz podanie formy ich eliminacji.

Z poważaniem 
Andrzej Mioduszewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od wielu lat konsumenci w naszym kraju narzekają, że produkty znanych marek (począwszy od soków 

owocowych, przez przetwory mięsne i rybne, aż po chemię gospodarczą) przeznaczone na nasz rynek są gorszej 
jakości od tych, które trafiają na rynki krajów Europy Zachodniej. Na sklepowych półkach artykuły pojawiają 
się w tych samych opakowaniach, z tym samym logo tych samych marek, jednak o zmienionym składzie, czym 
wprowadza się w błąd klientów. Problem ten dotyczy również naszych sąsiadów, np. Czechów, Słowaków czy 
Węgrów.

Z przeprowadzonych do tej pory badań, np. w Czechach czy na Słowacji, wynika, iż gorsza jakość produktów 
wynika m.in. ze stosowania przez międzynarodowe koncerny tańszych zamienników w produkcji artykułów 
sprzedawanych na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieli się w ten sposób Europę na lepszą i gor-
szą. W efekcie prawa konsumentów w Unii Europejskiej nie są takie same.

Obserwuje się rosnące niezadowolenie konsumentów, którzy uważają, że muszą jechać za zachodnią granicę, 
aby kupić produkt lepszej jakości.

W związku z tym zwracam się do Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania:
Czy opisany problem znany jest Panu Premierowi? Jeżeli tak, to jakie działania w tym zakresie zostały 

podjęte przez władze naszego kraju, aby walczyć ze sprzedażą w Polsce produktów gorszej jakości?
Czy polski rząd zlecał badania, które porównywałyby jakość produktów sprzedawanych w Polsce i innych 

krajach Europy Zachodniej? Jeśli tak, to jakie są wyniki takich testów? Jeśli nie, to czy polski rząd widzi po-
trzebę takich badań i planuje je zlecić?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o przekazanie mi kopii opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu pn. „Wytyczne 

w zakresie weryfikacji dokumentów dotyczących nabycia samochodów osobowych w podatku akcyzowym 
i podatku od czynności cywilnoprawnych”, który 5 lipca 2017 r. został przekazany urzędom skarbowym w celu 
stosowania. Dokument ten został skierowany m.in. do urzędów skarbowych wykonujących od dnia 1 marca 
2017 r. zadania związane z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.

W wytycznych wskazano akty prawne regulujące m.in. podatek akcyzowy na terytorium kraju oraz doty-
czące czynności weryfikacyjnych, postępowania podatkowego i postępowania przygotowawczego w sprawach 
karnych skarbowych. W dokumencie tym wskazano wynikające z aktów stosowne przepisy, nie odnosząc się 
do ich interpretacji. Jednym z założeń opracowanego dokumentu było, aby pracownicy urzędów skarbowych, 
wykonujący od 1 marca 2017 r. zadania m.in. w zakresie akcyzy, w sposób jednolity dokonywali czynności 
związanych z obsługą deklaracji oraz stosowali przepisy prawa podatkowego.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa 

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza

Szanowny Panie Prezydencie!
Proszę o wykaz pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Państwa urzędzie miasta w czasie od roku 

2015 do 2017 (do października) jako pojazdy zabytkowe, unikalne, historyczne i mające szczególne znaczenie 
dla historii motoryzacji. Ile z tych rejestracji odbyło się na podstawie dokumentów potwierdzających wysta-
wianych przez muzea motoryzacyjne, związki motoryzacyjne, towarzystwa motoryzacyjne itp.?

Proszę o wyszczególnienie dla każdego przypadku:
1. marki, modelu, typu pojazdu, rodzaju nadwozia;
2. roku produkcji, pojemności silnika, rodzaju paliwa.
Czy każdy zarejestrowany pojazd miał udokumentowaną przeszłość rejestracyjną (był zarejestrowany) na 

terenie Polski bądź innego kraju?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis



167
48. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 października 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z uprzejmym zapytaniem w sprawie inicjatywy i projektu pana prof. Jażdżewskiego 

z Uniwersytetu Warszawskiego, badamygeny.pl., mającego na celu wdrożenie nowoczesnej diagnostyki, jeśli 
chodzi o potencjalne zapadanie na chorobę nowotworową. Projekt, aby mógł zostać wdrożony, wymaga dofi-
nansowania Ministerstwa Zdrowia.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Zdrowia zna tę sprawę, na 
jakim etapie są rozmowy i czy zostały już przedsięwzięte kroki w celu refundacji części kosztów tego projektu.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu, co zbiegło się z rozpoczęciem sezonu grzewczego, coraz częściej pojawiają się informacje 

na temat znacznego wzrostu cen węgla opałowego oraz problemów z dostępem do niektórych gatunków węgla, 
zwłaszcza ze źródeł krajowych.

Pozornie podwyżka rzędu ok. 10% nie wydaje się niczym nadzwyczajnym w kontekście wzrostu cen tego 
surowca na rynkach światowych. Jest to jednak niebagatelne obciążenie dla kieszeni przeciętnego odbiorcy, 
stającego przed koniecznością zaopatrzenia się w większą ilość węgla na cały okres grzewczy. Zapasy groma-
dzone są w związku z prognozowanymi kolejnymi podwyżkami. Jednocześnie generuje to zwiększony popyt, 
co dodatkowo winduje i tak wysokie już ceny. Z przekazów medialnych powołujących się na analizę Agencji 
Rozwoju Przemysłu wynika, iż „w długim horyzoncie czasowym popyt na węgiel energetyczny powinien ulec 
osłabieniu” w związku z ukierunkowaniem inwestycji na odnawialne źródła energii i gaz, a w rezultacie ceny 
powinny się ustabilizować. O ile jednak ocena ta wydaje się trafna w przypadku wielu państw europejskich, które 
od dawna inwestują w odnawialne źródła energii, o tyle może to budzić wątpliwości w kontekście wycofania 
się polskich władz z takich działań, a nawet utrudniania funkcjonowania i rozwoju podmiotom już istniejącym.

Jak wskazują analizy, rok 2016 był wyjątkowo negatywny dla polskiej branży wiatrowej. W znacznej mierze 
przyczyniła się do tego polityka energetyczna rządu, w tym słynna już „ustawa wiatrakowa” czy, jak nazywają 
ją niektórzy, „ustawa antywiatrakowa”. Niezbyt zachęcające do rozwoju tego sektora były również liczne wy-
powiedzi polityków partii rządzącej sugerujące, iż Polska będzie starała się w znacznym stopniu ograniczyć 
naturalne sposoby pozyskiwania energii na rzecz wspierania górnictwa. Argumentem za taką koncepcją mają 
być niskie koszty oraz niezależność strategiczna rozwiązań kwestii węglowych. Trudno jednak zrozumieć te 
działania w przypadku takiego wzrostu cen i w sytuacji, gdy coraz częściej brakuje polskiego węgla w składach 
i pojawia się konieczność zwiększania importu węgla z Rosji.

W związku z tym chciałbym dowiedzieć się, czy Pan Minister nie dostrzega potrzeby korekty strategii rządu, 
biorąc pod uwagę chyba oczywistą korelację między znacznym ograniczeniem wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii a obecną sytuacją na rynku energetycznym. Rodzi się też pytanie o sens torpedowania inicjatyw 
krajowych inwestorów w zakresie odnawialnych źródeł energii, by teoretycznie wspomóc przemysł węglowy, 
podczas gdy fakty wskazują na to, że polscy producenci węgla nie są w stanie dostatecznie zaspokoić potrzeb 
polskiego rynku, jeśli chodzi o ten surowiec, i jesteśmy zmuszeni do zwiększania importu, głównie z Rosji.

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Pociej 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Pocieja 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z sytuacją na odcinku autostrady A2 Stryków – Konotopa w okolicy nie-

czynnych obecnie bramek przygotowywanych do realizacji punktu poboru opłat Pruszków.
Na początku br. w piśmie skierowanym do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad zwracałem 

uwagę, iż bramki te, choć nieczynne od momentu otwarcia wspomnianego odcinka, stanowią duże utrudnienie 
dla kierowców wjeżdżających do Warszawy oraz z niej wyjeżdżających. Konieczność znacznego zmniejszenia 
prędkości prowadzi permanentnie do powstawania korków, zwłaszcza w godzinach szczytu – rano oraz około 
godziny 17.00. Jest to szczególnie uciążliwe dla kierowców dojeżdżających rano do pracy do Warszawy, a w go-
dzinach popołudniowych dla kierowców udających się w przeciwnym kierunku. Korki powstające w okresie 
letnim – wyjazdowe w piątki i powrotne w niedziele – są z kolei utrapieniem wszystkich warszawiaków.

Ponadto wskazywałem na istotny problem, zaznaczając, iż miejsce to powoduje zagrożenie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Czas pokazał, że moje obawy nie były bezpodstawne, bowiem we wrześniu tego roku do-
szło do kolizji – samochód uderzył w elementy infrastruktury przewidzianej do przyszłej obsługi poboru opłat. 
I choć szczęśliwie tym razem incydent nie zakończył się tragicznie, spowodował zator drogowy w godzinach 
dojazdu tysięcy osób do pracy.

W odpowiedzi GDDKiA z dnia 20 lutego 2017 r. na moje pismo (DZR.WRS.611.142017.1.If) stwierdzono, 
iż wzmożony ruch, a w jego konsekwencji brak przepustowości, spowodowane są właśnie obecnym brakiem 
opłat. Zasugerowano jednocześnie, że wyłonienie w toczącym się postępowaniu firmy obsługującej system roz-
wiąże problem w związku z rezygnacją części kierowców z użytkowania płatnej trasy. Wydaje się to argument 
nietrafiony, ponieważ o ile teraz przemieszczające się pojazdy w miejscu przyszłego poboru opłat zwalniają, to 
po możliwym wprowadzeniu systemu manualnego kierujący będą musieli się zatrzymać, aby uiścić należności. 
A zatem nawet jeśli natężenie ruchu faktycznie się zmniejszy, korki przy wjazdach nie znikną, a może nawet się 
powiększą. Dlatego proszę o informację, czy podjęta już została decyzja co do trybu przyszłego poboru opłat 
oraz kiedy nastąpi ostateczny wybór wykonawcy.

Nasuwa się również pytanie, czy nie należałoby rozważyć wykluczenia tego odcinka z pobierania opłat 
na stałe ze względu na jego szczególne uwarunkowania. Mamy tu do czynienia z aglomeracją warszawską 
czy nawet warszawsko-łódzką, jak swego czasu ambitnie zapowiadał premier Morawiecki. Ogromna rzesza 
użytkowników tego fragmentu trasy pokonuje go dwa razy dziennie i pięć dni w tygodniu, dojeżdżając do 
pracy z podwarszawskich miejscowości (Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej), a nawet 
z Żyrardowa czy Łodzi. Wprowadzenie płatności będzie stanowiło dodatkowe obciążenie dla domowych bu-
dżetów osób, które zdecydowały się na pracę w oddalonej o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania stolicy. 
Oczywiście mam świadomość, iż kwestię opłat regulują akty prawne (m.in. rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych, DzU 2014.45 j.t.),ale może zasadne byłoby wprowadzenie 
modyfikacji, które umożliwiłyby wyizolowanie tego odcinka jako nieodpłatnego.

Na marginesie chciałbym dodać, że jeżeli argumentacja GDDKiA co do przerzucenia części ruchu po 
wprowadzeniu odpłatności na ruch aglomeracyjny okaże się trafna, obciąży to znacznie dzielnice zachodnie 
Warszawy: Ursus, Bemowo, Ochotę, Wolę i Włochy. Tak więc kwestia ta dotyczy mieszkańców okręgu nr 45, 
których interesy reprezentuję.

Odrębne zagadnienie pojawiło się wraz z podjęciem przez rząd decyzji o budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w Stanisławowie w gminie Baranów, tuż przy istniejącej autostradzie A2. Realizacja tego 
projektu ma kolosalne znaczenie w kontekście transportu i komunikacji dla całego regionu, w tym dla miesz-
kańców Warszawy. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób kompleksowo zostanie rozwiązana kwestia dojazdu 
do przyszłego lotniska tak, by nie zablokować przeciążonej już teraz trasy. Czy planowana jest rozbudowa 
kluczowego odcinka autostrady? Projekt ten tym bardziej powinien wpłynąć na decyzję o wyłączeniu przed-
miotowego odcinka z opłat.

Z informacji uzyskanej od GDDKiA wynika, iż odcinki autostrad nie są projektowane na czasowe skoki 
ruchu, a parametry autostrady, w tym liczba pasów, nie uwzględniają ruchu aglomeracyjnego. Jednakże skoko-
we natężenie ruchu na wspomnianym odcinku wynika właśnie z ruchu aglomeracyjnego, dlatego ze względu 
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na specyfikę stołecznej aglomeracji wydaje się zasadne uwzględnienie tego czynnika i wykorzystanie tzw. 
rezerwy dodatkowego pasa ruchu w celu zapewnienia większej płynności ruchu w najbliższych latach, a także 
uniknięcia kompletnego paraliżu spowodowanego w przyszłości wykorzystaniem tej trasy przez udających się 
na centralne lotnisko.

Podsumowując, proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w chwili obecnej, pomijając kwestię braku poboru opłat, odcinek Stryków – Konotopa jest w pełni 

dostosowany do standardów autostrady płatnej?
2. Czy w toku toczącego się dialogu konkurencyjnego sprecyzowano już, czy system manualny będzie za-

chowany? W jakim czasie zostanie on zlikwidowany w razie braku konieczności utrzymywania infrastruktury 
przeznaczonej do manualnego poboru?

3. Jak Pan Minister ocenia pomysł wykluczenia odcinka A2 Stryków – Konotopa ze sfery płatnej (np. dla 
aut o masie nieprzekraczającej 3,5 t)?

4. Jakie są długofalowe plany dotyczące ewentualnej rozbudowy wspomnianego odcinka w kontekście 
stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego?

5. Czy w związku z tym, iż wyłoniona w przetargu firma będzie miała czas do 2 listopada 2018 r. na urucho-
mienie nowego systemu, widzi Pan możliwość czasowego skasowania jednej skrajnej wysepki? Niewątpliwie 
w pewnym stopniu zmniejszyłoby to niedogodności związane z przejazdem w tym miejscu do momentu wdro-
żenia nowych rozwiązań.

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania bardzo proszę o poinformowanie mnie o wyniku przetargu 
oraz o tym, jak wpłynie on na sytuację w punkcie poboru opłat Pruszków.

Z wyrazami szacunku 
Aleksander Pociej 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi doniesieniami medialnymi o problemach związanych z wprowadzaniem programu 

„Mieszkanie Plus”, proszę o udzielenie informacji na temat postępu prac prowadzonych przez rząd w tym 
zakresie.

Mimo że w wielu miastach w Polsce oficjalnie zainaugurowano wprowadzenie programu i rozpoczęły się 
pierwsze budowy mieszkań, to wciąż brakuje szeregu aktów prawnych, które regulowałyby poprawne działanie 
programu.

Przykładowo w Gliwicach władze miasta nie mogą dojść do porozumienia z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, który stawia wobec nich wyższe wymagania dotyczące przekazywanych pod budowę gruntów, 
niż było to wcześniej zakładane.

Miasto Gliwice kalkuluje, że prawdopodobny będzie wzrost stawek czynszu za lokale, co z pewnością 
przyczyni się do spadku zainteresowania mieszkańców lokalami powstającymi w ramach rządowego projektu. 
Zachodzi również obawa, że wbrew założeniom autorów programu „Mieszkanie Plus”, nie będzie to już oferta 
dla „słabiej uposażonych rodzin”.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, kiedy i w jakim zakresie planowane jest wprowadzenie no-
wych uregulowań dotyczących rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o ujęcie przebudowy skrzyżowania DK78 w Tarnowskich Górach w ramach zgło-
szonej do Planu Działań na Sieci Drogowej przebudowy odcinka DK78 Bytom – Tarnowskie Góry oraz jej 
zatwierdzenie do realizacji na rok 2018.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach wnioskował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o przebudowę skrzyżowania DK78 z ul. Długą i ul. Witosa w Tarnowskich Górach (dzielnica Repty 
Śląskie) celem rozwiązania problemów z przekraczaniem DK78 przez pieszych. Według GDDKiA poprawa 
sytuacji ruchowej na przedmiotowym skrzyżowaniu wymaga jego gruntownej przebudowy, której zakres 
powinien obejmować regulację zatok autobusowych, budowę chodników, poprawę geometrii skrzyżowania, 
budowę azylu dla pieszych oraz ewentualnie sygnalizację świetlną. Nadmieniono, iż takie działania mają cha-
rakter typowo inwestycyjny i wykraczają poza możliwości finansowania w ramach bieżącego utrzymania dróg.

W związku z tym zwracam się z prośbą o włączenie opisywanej przebudowy skrzyżowania DK78 w dziel-
nicy Repty Śląskie do planu przebudowy odcinka DK78 na odcinku Bytom – Tarnowskie Góry, zgłoszonej do 
Planu Działań na Sieci Drogowej. Proszę również o zatwierdzenie do realizacji wymienionych działań na rok 
2018 bądź w możliwie najbliższym terminie.

Odcinek drogi krajowej nr 78 przebiega przez jedną z dzielnic Tarnowskich Gór, Repty Śląskie. Jest to droga 
o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Co więcej, w dużym stopniu odbywa się na niej tranzyt to-
warów samochodami ciężarowymi. Droga ta przebiega przez środek dzielnicy, co w znacznym stopniu utrudnia 
komunikację pieszym. Niezwłoczna realizacja opisywanego przedsięwzięcia z pewnością przyczyniłaby się do 
poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 78.

Z poważaniem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przeciwstawienie się niekontrolowanemu i za-
grażającemu środowisku zagospodarowywaniu odpadów komunalnych lokowanych w nadmiernych ilościach 
na gruntach rolnych.

Uzasadnienie
Z informacji przekazywanych przez samorządowców z terenów wiejskich wynika, iż na gruntach rolnych, 

również tych dzierżawionych od Skarbu Państwa, dochodzi do systematycznego i niekontrolowanego wykorzy-
stywania (zrzutu) odpadów komunalnych w nadmiernych ilościach. Problem dotyczy nie tylko konfliktowych 
sytuacji związanych z uciążliwym dla mieszkańców odorem, ale także stanowi realne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego oraz wód podziemnych.

Obowiązujące w chwili obecnej przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w dalszym ciągu nie 
zawierają definicji ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, co ułatwia wprowadzanie wprost do 
środowiska osadów nieustabilizowanych. Sprzyja temu często niewłaściwe planowanie w aspekcie czasu trwania 
procesu stabilizacji i jego efektów w obrębie oczyszczalni ścieków. Powoduje to wzrost uciążliwości substancji 
zapachowych dla otoczenia podczas procesu stosowania tych odpadów na gruntach rolnych.

Szczególny niepokój budzą notowane na terenach wiejskich przypadki składowania komunalnych osadów ście-
kowych na gruntach rolnych w porze nocnej. Taka działalność sugeruje zamiar ukrycia tego niezgodnego z prawem 
procederu, bowiem w godzinach nocnych działania kontrolne są z natury rzeczy ograniczone. Taki proceder należy 
zdecydowanie ukrócić i ograniczyć do pory dziennej czas wprowadzania komunalnych osadów ściekowych na grunty.

Ze względu na fakt, że bezpośrednim adresatem skarg dotyczących komunalnych osadów ściekowych są 
organy gmin, istniejący obecnie obowiązek powiadamiania, o czym mówi art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach, 
przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze 
przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi rozszerzyć należy o wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, a ze względu na wpływ takich działań na terenach upraw objętych systemem dopłat – także ARiMR.

Kolejną bolączką jest brak systemu monitoringu stosowania wskazanych odpadów, w szczególności na 
gruntach rolnych. Sytuacja ta docelowo w perspektywie wieloletniej doprowadzić może do skażenia znacznych 
połaci ziemi rolnej. Obecnie w tym zakresie korzystać można jedynie z ogólnych zasad kontroli stosowania 
nawozów lub odpadów, dających możliwość weryfikacji omawianego procesu przez WIOŚ. Brakuje jednak 
przepisów nakazujących okresowe, powtarzalne badania niezależnej instytucji lub organu oceniającego stan 
gruntów, na których stosowane są komunalne osady ściekowe.

W celu usprawnienia nadzoru nad terenami, na których stosowane są komunalne osady ściekowe, konieczne 
jest zagwarantowanie, aby przewidziana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „baza danych” 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami odpowiednio uwzględniała zarówno gromadzenie od-
powiednich danych dotyczących tych terenów, jak i dostęp do tych danych organów samorządów. Rozważyć należy 
ponowne wprowadzenie obowiązku uzyskania decyzji/zezwoleń na przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych 
w przypadku ich stosowania na niektórych rodzajach gruntów, w szczególności chodzi o grunty wysokich klas.

Obecnie nie ma skutecznych metod administracyjnej kontroli stosowania komunalnych osadów ściekowych. 
Jest to o tyle istotne, że rolnicze wykorzystanie ścieków, chodzi o ścieki bytowe oraz ścieki komunalne lub prze-
mysłowe o składzie zbliżonym do ścieków bytowych, w analogicznej sytuacji wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, podobnie jest w ustawie 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Dokonana analiza wskazuje, że jedną z kluczowych przyczyn szerokiego stosowania komunalnych osadów 
ściekowych w rolnictwie jest brak innych dostępnych w kraju metod przetwarzania wymienionych odpadów, 
co niejako wymusza trwanie obecnego stanu.

Celem zrównoważenia presji ze strony ilości powstających komunalnych osadów ściekowych, w związku 
z rozbudową systemów oczyszczania ścieków komunalnych, konieczne jest zwiększenie wsparcia metod prze-
twarzania omawianych odpadów innych niż stosowanie poza instalacjami do nawożenia gleb.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w stosownych przepisach prawa, mających na celu skuteczną walkę 
ze składowaniem nielegalnych odpadów.

Uzasadnienie:
Województwo śląskie, którego krajobraz został zniszczony w czasie intensywnej gospodarki przemysłowej, 

zostało zmuszone stawić czoła kolejnemu problemowi. Tym problemem jest przywożenie na Śląsk nielegalnych, 
niebezpiecznych, a także szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt odpadów.

Kilka przykładów:
– Zabrze, 2014 r.: na terenie pokopalnianej hałdy zrzucano wprost do środowiska wodno-gruntowego i za-

sypywano m.in. oleje, farby czy rozpuszczalniki;
– Piekary Śląskie, 2014 r.: na terenie, którego właścicielem była firma (…) składowano odpady niezgodne 

z wydanym pozwoleniem;
– Bytom, 2017 r.: w dzielnicy Bobrek ujawniono zakopywanie toksycznych chemikaliów.
Przykład z Bytomia zasługuje na szczególną uwagę, bowiem w dzielnicy Bobrek mieszkańcy od ponad 10 

lat przeciwstawiają się przywożeniu odpadów, które według nich były nielegalne.
W dniu 27 lipca 2017 r. w reportażu TVN UWAGA przedstawiono wyniki śledztwa dziennikarskiego. 

Dziennikarze śledząc ciężarówkę z odpadami, wrzucili do niej butelkę po oleju z urządzeniem lokalizującym 
GPS, pobrali również z naczepy próbkę, którą następnie oddano do zbadania w specjalistycznym laboratorium 
w Mysłowicach. Wyniki badań wywołały prawdziwą burzę wśród mieszkańców dzielnicy Bobrek, a także 
w bytomskim urzędzie miasta.

Wykazano, że „w skład tej próbki wchodzą: papier, tworzywa sztuczne, opiłki metali, a wszystko jest zalane 
olejem mineralnym, rozpuszczalnikami organicznymi i benzyną. W odpadzie tym wykazano także w wysokich 
stężeniach substancje rakotwórcze”. W przypadku deponowania tych odpadów w deniwelacjach terenu („jakiejś 
dziurze w ziemi, żwirowisku”) zachodzi ryzyko przedostania się substancji niebezpiecznych do wód podziem-
nych i zanieczyszczenia oraz skażenia terenu.

Ten odpad jest odpadem niebezpiecznym, według stwierdzeń laboratorium JARS, i został nielegalnie skła-
dowany (zakopany) na terenie dzielnicy Bobrek w Bytomiu.

W dniu 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta w Bytomiu odbyło się spotkanie z udziałem władz lokalnych 
i regionalnych, a także służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska i porządek publiczny. Spotkanie cha-
rakteryzowało się ostrą wymianą zdań, zwłaszcza ze strony mieszkańców, którzy oczekiwali zapowiedzi 
konkretnych działań, a tych, ze strony stosownych instytucji, było brak. Powoływano się na nieodpowiednie 
przepisy prawa czy też brak odpowiednich narzędzi. Ogólnym wnioskiem z tego spotkania mieszkańców 
i przedstawicieli urzędu miasta była po prostu bezsilność.

W moim odczuciu ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest zbyt liberalna i wymaga zmian w takim 
kierunku, żeby powstrzymać te prawdopodobnie bardzo zyskowne działania przedsiębiorców, którzy trudnią 
się „pozbywaniem” nielegalnych odpadów.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Rulewskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Kataklizm, który przeszedł w sierpniu nad Polską, w szczególności nad Borami Tucholskimi, ujawnił z całą 
ostrością prawdę o jakości wykonania i trwałości dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, na wsi 
i w miastach.

Statystyka jest dramatyczna: uszkodzonych zostało 9 tysięcy budynków, w tym 3,4 tysięce budynków miesz-
kalnych. Towarzyszy temu inna statystyka: w 4,7 tysiąca budynków uszkodzone bądź zerwane zostały dachy. 
W tej liczbie są dachy stare, nieremontowane. Ale moją troskę i zastrzeżenie budzi fakt, że w tej liczbie mieści 
się niemało dachów na nowych budynkach. Najczęściej są to dachy z blachą stalową. Choćby ten w Bydgoszczy 
na wielomieszkaniowym budynku.

Opinia fachowców i obserwatorów jest zgodna. Jest to wynik wadliwego wykonawstwa, potwierdzonego 
brakiem dozoru budowlanego i nonszalancją kierownika budowy. Obiektywną przesłanką pozostaje fakt, że 
system budownictwa nie uwzględnia korytarza wiatrów wiejących nad Pomorzem z Atlantyku. To powoduje, 
że standardy wykonawcze są takie same na Pomorzu i na Kujawach. Tymczasem w Niemczech tę okoliczność 
uwzględniono w przepisach ubezpieczeniowych, podwyższających wymagania techniczne.

Właściwie prawo budowlane gwarantuje poprawne wykonanie konstrukcji dachowych, choć już wymiana 
dachu z dachówkowego na stalowy nie wymaga projektu lub pozwolenia. A przecież są to odmienne konstrukcje.

Zarówno kataklizm, jak i w przeszłości anomalie wichrowe, potwierdzają powyższe spostrzeżenia. Wskazują 
na ogrom strat, zarówno mieszkańców domu, jak i sąsiadów, którzy padają ofiarami szybujących dachów.

Również państwo polskie ponosi straty z tytułu pomocy społecznej, firmy ubezpieczeniowe ograniczają 
rentowność, a w konsekwencji podatki dla budżetu.

Tych strat można uniknąć!
Nowoczesne materiały i narzędzia gwarantują właściwe bezpieczeństwo i jakość wykonania. Obserwacje 

z Borów Tucholskich to potwierdzają. Dachy tam, gdzie wykonano je właściwie, przetrwały kataklizm. Zresztą 
dachy góralskie, w przeszłości wykonane prostymi materiałami, wytrzymują przez wiele lat atmosferyczne 
anomalie.

Tym stratom na przyszłość można zapobiec przez regulacje ubezpieczeniowe, szczególne wymagania wobec 
nadzoru i kierownictwa robót, np. konieczność bezwzględnego i pod odpowiedzialnością odbioru tej zasadniczej 
konstrukcji domu.

Dlatego uważam, że już dziś, przed kolejnymi kataklizmami, należy podjąć prace prawodawcze, regulacyjne, 
finansowe nad zmianą obecnej rzeczywistości. Niech przykładem będzie choćby odbiór i kontrola kominów 
w domach z ogrzewaniem gazowym. Rzadko zanieczyszczane, zabezpieczone przed brudem, podlegają odbio-
rowi i corocznej kontroli. Albo nowe, z certyfikatami, samochody. Po dwóch latach posiadania, niekoniecznie 
użytkowania, podlegają obowiązkowemu przeglądowi.

Z poważaniem 
Jan Rulewski



176
48. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 października 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 48. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Komisja Europejska oraz Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej zmieniają regulacje dotyczące 
rybołówstwa i ustanowiły nowe limity połowowe dla stad bałtyckich na przyszły rok. Wprowadzone rozwiązania 
budzą niepokój i wątpliwości wśród wielu środowisk związanych bezpośrednio i pośrednio z rybołówstwem.

W związku z tym proszę o następujące informacje:
1. Jakie jest stanowisko rządu odnośnie do unijnych całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w Morzu 

Bałtyckim oraz unijnego wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim?
2. Czy ministerstwo dysponuje danymi dotyczącymi liczebności dorsza na Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej? 

Jakie są to zasoby?
3. Czy i jakie działania podjęło lub podejmie ministerstwo, aby wesprzeć rybaków w związku z ogranicze-

niami połowów?
Na wrześniowym spotkaniu Pana Ministra Gróbarczyka z rybakami w Jastarni poruszony był również wątek 

zanieczyszczenia Zatoki Puckiej.
4. Czy ministerstwo dysponuje ekspertyzami dotyczącymi ilości oraz wpływu zanieczyszczeń i innych 

odpadów w Zatoce Gdańskiej na zasoby ryb? Czy przeprowadzane były ekspertyzy badające poziom zasolenia 
Zatoki Gdańskiej i jego wpływ na żywotność ryb?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2009 (…) SA rozesłał do lokatorów budynków przy ul. (…) w M. zawiadomienia o możliwości wykupu 

wynajmowanych przez nich lokali mieszkalnych. Zdecydowana większość (ok. 90%) najemców wyraziła wolę 
wykupu. Na tę okoliczność, niejako a priori, lokatorzy wpłacili do kasy (…) SA 50% kwoty kosztów związanych 
z przygotowaniem lokali do sprzedaży. Na tym jednak formalne działania holdingu się zakończyły, mimo że 
(…), a potem działające w jego imieniu centrum usług wspólnych, ciągle tę sprzedaż obiecywały.

Taka sytuacja wiązała się z całym szeregiem fatalnych dla budynków skutków. Obiecując sprzedaż, (…) 
drastycznie obniżał środki przeznaczone na remonty nieruchomości, uzasadniając, że nie będzie remontował 
budynków przeznaczonych do sprzedaży. Skutkiem tego jest ich obecny, fatalny stan techniczny. Dla informa-
cji podaję, że budynki zostały wybudowane na początku lat 60. minionego wieku. Budynki te są faktycznie 
jedynymi w tej dzielnicy, które z zupełnie irracjonalnych i nikomu nieznanych powodów zostały wyłączone ze 
sprzedaży w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 roku. W tej kwestii stały się one swoistą enklawą.

Na gruntach oraz posadowionych na nich przedmiotowych budynkach (…) dokonał zupełnie niezrozumiałych 
i nikomu niepotrzebnych podziałów gruntowych. W marcu 2016 roku, mimo że właścicielem majątku był nadal 
(…), w ramach umowy o zarządzanie wiążącej (…) Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. i (…) SA tą problematyczną 
sprawą zajął się A.B. W ciągu dosłownie trzech miesięcy, oczywiście przy użyciu odpowiednich służb, Urzędu 
Miasta M. i sądu wieczystoksięgowego, wznowił granice działki pod ww. budynkami (co było konieczne), scalił 
niepotrzebnie wydzielone działki, dokonał nowej inwentaryzacji wszystkich lokali mieszkalnych wraz z uzy-
skaniem zaświadczenia o samodzielności lokali. Praktycznie wszystko poza wyceną i uzgodnieniem terminów 
z notariuszami zostało przygotowane do procesu sprzedaży.

Niestety w związku z procesami restrukturyzacyjnymi w górnictwie sprzedaż została wstrzymana, co 
poniekąd jest zrozumiałe. Od 1 czerwca 2017 roku (…) SA cały swój majątek mieszkaniowy i gruntowy 
przekazał (…) Spółce Mieszkaniowej. Wydawało się, że wszelkie trudności związane ze sprzedażą miesz-
kań powinny zniknąć. Pomijając aspekt społeczny sprawy, na posiedzeniach zarządu i innych zebraniach 
udowodniono, że w aspekcie ekonomiczno-finansowym dalsze wstrzymywanie sprzedaży lokali w sposób 
oczywisty może narazić (…) Spółkę Mieszkaniową na potężne i niespodziewane koszty związane ze złym 
stanem technicznym budynków oraz ewentualne i coraz bardziej realne nakazy powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego w kwestii remontów (sprzedaż lokali formalnie skutkuje powstaniem wspólnoty miesz-
kaniowej, która przejmie wszelkie koszty związane z remontami). W tej kwestii WM ma o wiele szersze pole 
manewru finansowego niż spółka.

Istnieje jeszcze jedna niezwykle sprzyjająca dla spółki okoliczność przemawiająca za natychmiastową sprze-
dażą lokali. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, by przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie ww. ustawy 
spółka nie ponosiła strat księgowych. Przy 95-procentowej bonifikacie (z uwagi na wiek lokatorów) takie straty 
są wręcz nieuniknione. Wartość budynków przy ul. (…) jest tak zamortyzowana, że nawet sprzedaż lokali za 
5% ich wartości nie wygeneruje straty. Takie są fakty. Jednak sytuacja nie jest constans i może się diametralnie 
zmienić w przypadku skokowego wzrostu kosztów, np. remontów, inwestycji czy katastrof budowlanych.

Inne aspekty przemawiające za natychmiastową sprzedażą to zdecydowana większość zainteresowanych 
wykupem mieszkań (co jest czynnikiem bardzo korzystnym ekonomicznie) oraz duża liczba występujących 
w budynkach pustostanów (15 lokali, najczęściej w wyniku zgonu najemców). W momencie powstania wspól-
noty mieszkaniowej (przy sprzedaży pierwszego lokalu) pustostany te mogą być niezwłocznie wystawione do 
sprzedaży wolnorynkowej. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię oraz standard, ich sprzedaż w trybie wolno-
rynkowego przetargu wygenerowałaby dla spółki znaczne przychody.

Większość tych argumentów przekonała obecny zarząd spółki i w nieformalnych rozmowach obiecano, że 
w roku 2018 wszystkie lokale, po złożeniu akcesu ich wykupu, zostaną sprzedane. W tej sprawie odbyło się 
spotkanie delegacji lokatorów z zarządem spółki, który potwierdził sprzedaż w roku 2018.

6 października bieżącego roku zarząd przesłał plan sprzedaży mieszkań na rok 2018. W planie tym 
z przyczyn zupełnie niezrozumiałych, ocierających się wręcz o zarzut niegospodarności, okrojono sprzedaż 
mieszkań do 30 lokali w IV kwartale 2018 roku, co może wskazywać na zamiar kolejnego w ciągu 10 lat 
zaniechania sprzedaży.
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Panie Ministrze, proszę o pomoc w przedmiotowej sprawie. Ci biedni lokatorzy naprawdę wymierają. 
W ubiegłym tygodniu zmarła kolejna lokatorka i doliczono do puli piętnasty pustostan. Marzyła, by wykupić 
lokal i podarować go wnukowi.

Pragnę stanowczo podkreślić, że jeszcze nigdy nie zaistniała taka wspaniała synergia w aspekcie połączenia 
oczekiwań społecznych z logiką działań ekonomiczno-finansowych (…) Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w K. 
oraz związanymi z tym przychodami i ograniczeniem kosztów.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Iłowej, 
którzy wyrazili swój sprzeciw wobec obowiązującej od tego roku 23-procentowej stawki podatku VAT, jaki 
odprowadzany jest od opłacanych przez nich składek członkowskich. UTW działa jako jedna z sekcji Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Iłowej i nie posiada osobowości prawnej.

Sytuacja ta jest dla słuchaczy UTW niezrozumiała, ponieważ we wcześniejszych latach od składek członkow-
skich nie były odciągane żadne podatki. W wyniku takich działań ograniczeniu ulega budżet, jakim dysponuje 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Środki ze składek członkowskich są w całości przekazywane na organizację 
wyjazdów i imprez, w których uczestniczą słuchacze UTW w Iłowej. Nie są to fundusze, które tworzą dochód 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

W opinii wielu specjalistów opłacanie składek członkowskich nie powinno podlegać opodatkowaniu. 
Argumentowane jest to faktem, że nie są one formą zapłaty za skorzystanie z oferty UTW, a jedynie sposobem 
finansowania działań statutowych rzeczonej organizacji. Zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Iłowej, w tym także w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jako jednej z sekcji gminnej instytucji, nie są 
realizowane na rzecz uczestników odpłatnie. Jest to wystarczający argument za tym, aby składki członkowskie 
nie były objęte opodatkowaniem.

Szanowny Panie Premierze, niepodważalnym jest fakt, że uniwersytety trzeciego wieku stanowią bardzo 
ważną część życia wielu seniorów. To tam mają oni możliwość nabycia nowych umiejętności, zdobywania 
i rozwoju zainteresowań, a także nawiązania nowych znajomości, co jest im niezwykle potrzebne, zwłaszcza 
że w wielu przypadkach mamy tutaj do czynienia z osobami samotnymi. Rolą państwa jest zatem wspierać ich 
w dążeniach do realizacji wyznaczonych celów w taki sposób, aby szczególnie im, ludziom starszym, ułatwiać 
życie. Niejasności związane z naliczaniem 23-procentowego podatku od składek członkowskich może dopro-
wadzić do rezygnacji wielu z tych osób z uczestnictwa w tak szlachetnej inicjatywie jak uniwersytet trzeciego 
wieku, ponieważ przy ograniczonym budżecie niemożliwe może stać się zorganizowanie ważnej uroczystości 
lub wycieczki, na którą z utęsknieniem czekają.

W związku z opisanym problemem zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie odpo-
wiedzi na następujące pytania.

1. Jaki jest powód opodatkowania składek członkowskich słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, m.in. 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej?

2. Czy ministerstwo kultury ma możliwość, aby samodzielnie wesprzeć finansowo inicjatywy realizowane 
przez uniwersytety trzeciego wieku?

3. Czy kierowany przez Pana Premiera resort ma w planach inne formy propagowania kultury i aktywności 
seniorów? Jeśli tak, to uprzejmie proszę o ich przedstawienie.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark, Barbarę Zdrojewską, 

Piotra Florka, Piotra Zientarskiego, 
Leszka Czarnobaja i Jana Rulewskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W 2012 roku na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (DzU 
nr 90, poz. 557 ze zm.) powstał Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to 
państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Środki, które wpływają na 
konto funduszu, przeznacza się tylko na cele wskazane w art. 43 k.k.w. oraz w rozporządzeniu ministra spra-
wiedliwości z dnia 29 września 2015 r.

Przyznane dotacje celowe mogą być przeznaczane wyłącznie na cele wskazane w ww. aktach prawnych, 
tj. na: udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin oraz udzielanie 
pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom 
ich rodzin. Dysponent funduszu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje informację o spo-
sobie wykorzystania środków finansowych funduszu w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom sektora pozarządowego. 
Informacja w tej sprawie powinna być zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakimi środkami dysponował fundusz w latach 2015, 2016 i 2017?
2. Prosimy o przedstawienie listy podmiotów i organizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków 

funduszu wraz z wysokością dofinansowania. Czy środki z funduszu wykorzystane zostały na inne cele niż 
wskazane w ustawie i rozporządzeniu? Czy środki z funduszu przekazywane były podmiotom innym niż or-
ganizacje pozarządowe?

3. Prosimy o informację o sposobie wykorzystania wszelkich środków zgromadzonych w funduszu w la-
tach 2015 i 2016. Jednocześnie bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie, z jakiego powodu na stronie internetowej 
ministerstwa nie została zamieszczona informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy pokrzywdzonym w roku 
2016? Czy stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości w dysponowaniu środkami funduszu?

4. Jaka kwota jest obecnie zgromadzona na koncie funduszu?

Grażyna Sztark 
Barbara Zdrojewska 
Piotr Florek 
Piotr Zientarski 
Leszek Czarnobaj 
Jan Rulewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego 

Szanowni Nauczyciele!

14 października 2017 r. jak co roku w naszym kraju obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Od 1972 r. 
w tym dniu państwo i społeczeństwo szczególną pamięcią i szacunkiem obdarzają nauczycieli.

244 lata temu Sejm powołał do istnienia Komisję Edukacji Narodowej – instytucję, która była pierwszą 
w Polsce i w Europie władzą oświatową na wzór współczesnego ministerstwa edukacji. W ciągu 20 lat działal-
ności dokonała ona reorganizacji szkół, programów i podręczników, stworzyła system kształcenia nauczycieli. 
Dziś również poszczególne rządy starają się z lepszym lub gorszym skutkiem reformować oświatę. Jednak nawet 
najsprawniejszy system organizacji, najskuteczniejsze metody czy najnowocześniejsze środki technologiczne 
nie zastąpią dobrego nauczyciela.

Gdy wspominam swoją szkołę, nie przychodzą mi na myśl przestronne korytarze ani pięknie wyposażone 
sale, lecz pedagodzy, których tam spotkałem. Odcisnęli oni na mojej osobowości niezatarte piętno i na długie 
lata ukształtowali stosunek do różnych dziedzin wiedzy, a także życia. Niektórzy z nich stali się dla mnie 
mistrzami prowadzącymi ku nowym horyzontom zaciekawienia światem, a także autorytetami wskazującymi 
ważne wartości. Wspominam tych ludzi z nostalgią i wdzięcznością. Również dziś, pełniąc służbę publiczną, 
wielokrotnie stykam się ze środowiskiem oświatowym, a z wieloma jego pracownikami łączą mnie ciepłe 
relacje. W Dniu Nauczyciela chciałbym tym wszystkim osobom, a także tysiącom nieznanych mi osobiście 
znakomitym pracownikom oświaty podziękować i złożyć życzenia.

Dziękuję, że robicie wszystko, by szkołę uczynić domem, w którym Wasi podopieczni będą czuli się bez-
pieczni i akceptowani. Dziękuję za wszelkie ponadstandardowe zaangażowanie, które okazujecie, pracując po 
godzinach, niedosypiając, przygotowując się do zajęć, sprawdzając uczniowskie prace czy starając się sprostać 
wymogom szkolnej biurokracji.

Dziękuję za Waszą współpracę z rodzicami, którym czasem trudno jest przyjąć, że ich ukochane dzieci 
mogą nastręczać trudności wychowawczych. Wdzięczny jestem za pełną poświęcenia aktywność zawodową 
w niełatwych warunkach – w tłoku i hałasie, z narażeniem na utratę głosu czy zszarganie nerwów.

Dziękuję, że najważniejszą motywacją jest dla Was dobro dziecka. Wiem, że polskie dzieci i rodziny mogą 
na Was liczyć.

Życzę Wam, abyście nigdy nie tracili wiary w to, że Wasz wysiłek przynosi owoce.
Po świecie rozsianych jest wielu Waszych uczniów, z których możecie być dumni. Nie o wszystkich ich 

osiągnięciach wiecie i nie wszyscy mają okazję wyrazić wdzięczność za to, że to dzięki Wam osiągnęli sukces. 
Jestem przekonany, że ich myśli właśnie teraz kierują się w Waszą stronę, przekazując serdeczności w dniu 
Waszego święta. I ja dołączam się do życzeń dalszych pięknych lat pracy pedagogicznej i pomyślności w życiu 
osobistym.

Antoni Szymański 
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Paweł Mucha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 14
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdro-
wia przed następstwami korzystania z solarium (cd.)

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 16
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 17
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 17
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 18
senator Andrzej Wojtyła . . . . . . . . . . . . 19
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 20

Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o ochronie zdro-
wia przed następstwami korzystania z solarium (cd.)

Zamknięcie dyskusji
Głosowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu re-
kompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . . 21

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . 23
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 23
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 23

(Obrady w dniu 18 października)
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senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 23
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 24
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 24
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 24
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 24
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 25
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 25
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 25
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 26
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 26
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 26
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 26
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 26
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 27
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 27
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 27
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 28
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 28
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 29
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 29
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 29
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 30
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 30
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 30
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 30
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 31
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 31

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 31

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 35
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 36
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 37

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o świadczeniu re-
kompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 39
senator Leszek Piechota . . . . . . . . . . . . 39
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 40

senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 40
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 40
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 40
senator Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . 42
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 43
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 43
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 43
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 45
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 46
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 47
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 49
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 50
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 52
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 53
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 54
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . 55

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Artur Warzocha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniu-
sza Baziaka

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Otwarcie dyskusji
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 59

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Podjęcie uchwały

pani Jolanta Baziak-Jankowska  . . . . . . . . 59
Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Wznowienie obrad
Punkt 11. porządku obrad: sprawozdanie o stanie 
ochrony języka polskiego za lata 2014–2015

przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Michał Seweryński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Antoni Szymański . . . . . . . . . . . 65
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 65
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Krzysztof Słoń . . . . . . . . . . . . . 66
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 67
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 67
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 68
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 70
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 70
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
przewodniczący Rady Języka Polskiego  
Andrzej Markowski  . . . . . . . . . . . . . . 71

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 74
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 76

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Anna Maria Anders  . . . . . . . . . . 78
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . . 80
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jan Dziedziczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 84
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 85

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierw-
szego przywileju w Polsce

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 88

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Podjęcie uchwały

Wznowienie obrad
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Kon-
wencji wielostronnej implementującej środki trakta-
towego prawa podatkowego mające na celu zapobie-
ganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu 
zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 
2016 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

(Obrady w dniu 19 października)
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Zapytania i odpowiedzi
senator Jacek Włosowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jacek Czaputowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Jacek Czaputowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Piotr Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Proto-
kołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umo-
wy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukra-
iną, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 
2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 
2017 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 93

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji (cd.)

senator sprawozdawca  
Andrzej Mioduszewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 95
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 98
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 99
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 99
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . 100
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . 101
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 102
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 104
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 107

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Zamknięcie dyskusji
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
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czeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Antoni Szymański . . . . . . . . . . . . . . 108

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . 109

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki . . . . . . . . . . . . . . .110
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