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Porządek obrad

50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14 i 15 listopada 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

2. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2017.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków 
rolnych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

8. Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

9. Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności. 

10. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

12. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

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

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o kierujących pojazdami.

15. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

16. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpra-
cy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

17. Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej 
w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym 
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939.

20. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana.

21. 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 Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
     do spraw strategicznej  
     infrastruktury energetycznej  
     Piotr Naimski

Urząd do Spraw Cudzoziemców  – szef Rafał Rogala

Ministerstwo Energii  – sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Wiesław Janczyk 
  – podsekretarz stanu Paweł Cybulski 
  – podsekretarz stanu Teresa Czerwińska

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  – podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – sekretarz stanu Kazimierz Smoliński 
  – podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – sekretarz stanu Aleksander Bobko 
  – podsekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Michał Dworczyk

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

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Adam Hamryszczak

Ministerstwo Sportu i Turystyki  – podsekretarz stanu Dariusz Rogowski

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Sebastian Chwałek 
   – podsekretarz stanu Renata Szczęch

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Jacek Czaputowicz 
   – podsekretarz stanu Joanna Wronecka

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Katarzyna Głowala 
   – podsekretarz stanu Zbigniew Król



Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk   – dyrektor Mikołaj Sokołowski 
  – Dorota Siwicka  
  – Anna Grześkowiak-Krwawicz  
  – Agnieszka Kluba  
  – Bogusław Niemirka

Narodowe Centrum Kultury   – zastępca dyrektora Edward Chudzik 
  – Michał Kosiorek



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram pięćdziesiąte posiedzenie Senatu 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Aleksandra Szweda oraz senatora Waldemara 
Sługockiego. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Aleksander Szwed.

Bardzo proszę panów senatorów o zajęcie miejsc.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 

czterdziestego siódmego posiedzenia stwierdzam, 
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Wysoka Izbo, informuję, że w dniu 10 października 
2017 r. prezes Rady Ministrów przekazała Senatowi 
„Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 r.”, zawarte jest ono w druku nr 622.

W dniu 18 października 2017 r. skierowałem sprawoz-
danie do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na 
posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r., a Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 
w dniu 8 listopada 2017 r. zapoznały się z informacją 
i poinformowały mnie o tym.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich. Proponuję 
rozpatrzenie punktu pierwszego, ósmego oraz punktu 
dwunastego projektu porządku obrad, mimo że spra-
wozdania komisji w tych sprawach zostały dostarczo-
ne w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie usta-
wy budżetowej na rok 2017 – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu pierwszego; ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – i rozpa-
trzenie go jako punktu drugiego; ustawa o zmianie 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – i rozpa-
trzenie tego punktu jako punktu piątego; ustawa 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu szóstego; ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 
działalności innowacyjnej – i rozpatrzenie go jako 
punktu siódmego; drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy o kierujących pojazdami – i rozpatrzenie go 
jako punktu czternastego; drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pienięż-
nym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
osiemnastego.

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję zmianę kolejno-
ści rozpatrywania punktów: ustawa o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa – i rozpatrzenie tego punk-
tu jako punktu trzeciego, tj. po ustawie dotyczącej 
szczególnych rozwiązań służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017; ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu czwartego, tj. po ustawie dotyczącej or-
dynacji podatkowej.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)



6
50. posiedzenie Senatu w dniu 14 listopada 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

(marszałek S. Karczewski) i ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2017, która to ustawa bardzo szczegółowo opisuje 
sposób wykorzystania środków, które są zapisane 
w budżecie, pozwolę sobie w tym miejscu zamknąć 
moje sprawozdanie. W szerszym zakresie do prac 
komisji odniosę się w drugim punkcie obrad naszego 
posiedzenia, kiedy będziemy rozmawiali o tych szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017. Zresztą Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych na swoim posiedzeniu rozpa-
trywała obie te ustawy łącznie. Stąd też moja prośba 
o to, abym mógł przedstawić zasadniczą część spra-
wozdania w tym drugim punkcie obrad, bo w jakimś 
sensie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie łącznie, 
tylko później. Tak? W drugim punkcie.)

Później, później.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Rozumiem. 

Debaty łącznej nie będzie, bo nie było takiego wnio-
sku.)

Tak, nie było wniosku o łączną debatę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Okej.)
…ale całość argumentacji pozwolę sobie przed-

stawić w następnym punkcie.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Rulewski.)
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, w obu projektach jest za-

warta propozycja, aby dofinansować ze środków bu-
dżetowych, czyli ze środków wszystkich podatników, 
media narodowe kwotą… chyba około 1 miliarda zł. 
Pytam pana, czy komisja – a szczególnie dotyczy to 
pana – dołożyła wszelkich starań, aby ta chorobli-
wa sytuacja polegająca na tym, po pierwsze, że nie 
wszyscy płacą, a po drugie, że inni płacą za innych, 
została przerwana. Czy nie uważa pan, że po 2 latach 
nadal nie ma rozwiązania, dzięki któremu ta sytuacja 
ulegnie przerwaniu? A ona w gruncie rzeczy podważa 
ład konstytucyjny w Polsce, bo wskazuje, że są lepsi 
i lepsiejsi, powoduje bardzo niski poziom…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Czas.)
…mediów narodowych, z którymi skutecznie ry-

walizują inne media, komercyjne. Czy zatem, jeszcze 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie ma 
chętnych.

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

Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 12.00 zosta-
nie zarządzona godzinna przerwa w obradach.

Jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od 
rozpatrzenia projektu uchwały w 150. rocznicę uro-
dzin prof. Ignacego Mościckiego. W przypadku braku 
wniosków o charakterze legislacyjnym głosowanie 
nad tym punktem odbędzie się bezpośrednio po jego 
rozpatrzeniu.

O godzinie 12.00 zarządzona zostanie półgodzin-
na przerwa na otwarcie wystawy „Wiecznie siebie 
nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość 
wyciągniętą”. To są słowa Bolesława Leśmiana.

Po przerwie przystąpimy do rozpatrzenia projek-
tu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława 
Leśmiana. W przypadku braku wniosków legisla-
cyjnych głosowanie nad tym punktem odbędzie się 
bezpośrednio po jego rozpatrzeniu.

Informuję, że do rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o ewidencji ludności przystąpimy jutro.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2017.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 644, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 644 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Wczoraj Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

na swoim sto szóstym posiedzeniu rozpatrzyła 
ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017. 
Sprawozdanie komisji jest zawarte w druku nr 644 A. 
Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek.

Ponieważ w trakcie naszego dzisiejszego posie-
dzenia rozpatrywać będziemy oddzielnie 2 ustawy: 
ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 
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(senator J. Rulewski) Senator Jan Rulewski:

Powtarzam pytanie: czy szczególnie pan przewod-
niczący oraz członkowie komisji, którzy przegłoso-
wali to rozwiązanie, dołożyliście dostatecznej pilno-
ści w kontroli władz publicznych, szczególnie Rady 
Mediów Narodowych, wyciągających ręce po pienią-
dze wszystkich podatników? To, co pan opowiadał, 
to historia sprzed wielu lat, gdyż wtedy uchwalano 
wszelkiego rodzaju ulgi. W minionym chyba półtora 
roku żadnej ulgi nie uchwalano.

I drugie pytanie. Czy ta pilność też polegała na 
tym, żeby kontrolować media narodowe w tym celu, 
aby to zjawisko przerwać?

(Senator Grzegorz Bierecki: No…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, przepraszam.
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego?
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeszcze pan senator 

Augustyn…)
Senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Nie byłem uczestnikiem tego posiedzenia komisji. 

Czy państwo na tym posiedzeniu komisji mówiliście, 
o ile zwiększył się deficyt mediów publicznych pod 
nowymi rządami? Bo przecież, nie oszukujmy się, 
główna przyczyna tej zmiany jest taka, że nowy za-
rząd telewizji nie radzi sobie z jej finansami z powodu 
utraty widzów i reklamodawców. To jest rzeczywi-
sta przyczyna. Czy państwo mówiliście o tym, o ile 
wzrósł deficyt, że potrzebne są takie pieniądze?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Probierz. Bardzo proszę.
(Senator Krystian Probierz: Ja chciałbym tylko 

sprostować i wyjaśnić pewną informację. Była tu 
mowa o tym, że rząd sięga po pieniądze podatni-
ków…)

Ale to robimy w innej formule, Panie Senatorze. 
Teraz zadajemy pytania. Pan w jakim trybie?

(Senator Krystian Probierz: No w takim.)
To inny tryb. Jaki tryb?
(Senator Krystian Probierz: W takim razie zadam 

pytanie. Czy prawdą jest…)
To może być tryb sprostowania, wie pan, jesteśmy 

otwarci bardzo… No ale tryb musi być odpowiedni.
(Senator Krystian Probierz: To tryb sprostowania.)
Sprostowanie czy pytanie?
(Senator Krystian Probierz: Sprostowanie.)
Sprostowanie. Proszę bardzo.

raz powtarzam, pan dołożył, pan i członkowie ko-
misji, którzy zapewne przegłosowali tę propozycję, 
dostatecznej pilności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi?

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, zobaczmy, Panie Senatorze… 

Momencik.
Czy jeszcze są jakieś inne pytania do pana prze-

wodniczącego? Nie widzę zgłoszeń.
To bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
W ustawie zapisanych jest 980 milionów zł, które 

mają być przekazane Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji do rozdysponowania proporcjonalnie na 
media narodowe, czyli telewizję i radio, tytułem 
rekompensaty za utracone wpływy abonamentowe 
z powodu przyjętych przez Sejm regulacji w 2 usta-
wach: w ustawie z 2010 r., jeżeli dobrze widzę daty, 
i w ustawie z 2008 r.

Sejm poszerzał listę osób zwolnionych z płacenia 
abonamentu – to było takie działanie. Tak więc przy-
pomnę, że to zwolnienie z opłat abonamentowych 
dotyczy osób, które otrzymywały specjalny zasiłek, 
osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo 
do emerytury, której wysokość nie przekracza mie-
sięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, osób, które mają prawo do korzystania 
ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy 
społecznej, spełniają kryteria dochodowe określone 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osób bezro-
botnych, osób posiadających prawo do zasiłku przed-
emerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego 
oraz osób, które otrzymują zasiłek dla opiekuna. To 
bardzo szeroka grupa osób, poszerzająca się. Media 
publiczne w latach 2010–2017 utraciły wpływy abo-
namentowe w kwocie, która została oszacowana na 
980 milionów zł. Stanowi to spłatę zobowiązania ist-
niejącego przecież, ukrytego zobowiązania, ale istnie-
jącego, zobowiązania do zrekompensowania mediom 
publicznym utraconych wpływów z abonamentu, tak 
aby te media mogły realizować swoją misję.

Jeżeli chodzi o ustawę zmieniającą opłatę abona-
mentową, to o tej kwestii nie dyskutowano w trakcie 
posiedzenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
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No, do tego, żeby przekaz i porozumienie były peł-
ne, potrzebne jest zorganizowanie z obu stron i goto-
wość do komunikacji. Ja bardzo staram się dostarczyć 
panu senatorowi pełnej informacji, no ale jestem spra-
wozdawcą z posiedzenia komisji, a nie sprawozdawcą 
projektu. To jest projekt rządowy, jak wspomniałem 
w uzasadnieniu, na wstępie mojej wypowiedzi. Jest 
obecna wśród nas pani minister, która znakomicie 
i kompetentnie na posiedzeniu naszej komisji przed-
stawiła ten projekt, tak więc proszę zachować trochę 
pytań także dla pani minister.

Jeżeli chodzi o ten deficyt finansów telewizji, to ta 
kwestia nie była omawiana, nie mieliśmy danych do-
tyczących poszczególnych okresów, niemniej jednak 
w trakcie posiedzenia komisji senatorowie zauwa-
żyli, że ten ubytek środków w mediach publicznych 
wiąże się z niską ściągalnością abonamentu, co ma 
swoje źródła także w działaniach poprzednich władz. 
Wszyscy pamiętamy przecież historyczny apel pre-
miera Tuska o to, żeby nie płacić na media publiczne, 
aby nie płacić abonamentu. Wzywał do tego niepo-
słuszeństwa, w związku z czym ta luka w finansach 
w jakimś sensie jest wywołana jego działaniem, ale 
i zapewnieniami, które ówczesny obóz rządzący wte-
dy przedstawiał, że kwestia abonamentu radiowo-
-telewizyjnego zostanie zmieniona, że te przepisy 
będą zmienione. Te przepisy nie zostały zmienione. 

Pamiętam, że w poprzedniej kadencji – to już 
poza sprawozdaniem powiem – sam składałem pro-
jekt ustawy, która miała doprowadzić do tego, aby 
ludzie objęci zwolnieniem abonamentowym nie pod-
legali egzekucji komorniczej z powodu uchybienia 
formalnego, które było nieistotne dla samego faktu 
zwolnienia ich z tej opłaty. Przypomnę, że ścigano 
osoby powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia 
z powodu uchybienia polegającego na tym, że nie 
poinformowały Poczty Polskiej o fakcie ukończenia 
siedemdziesiątego piątego roku życia, mimo iż jest 
to, powiedziałbym, widoczne w numerze PESEL. 
Prawda? Komornicy, którzy ściągali po ponad 2 ty-
siące zł od siedemdziesięciopięciolatków plus, od osób 
75+, doprowadzali do niesłychanej ruiny tych ludzi, 
którzy ledwie wiązali koniec z końcem. Odpowiedni 
projekt ustawy przedstawialiśmy w poprzedniej ka-
dencji, sam byłem jego wnioskodawcą, niestety, na 
tym się skończyło, jak pamiętam. Tak więc czeka-
my na zapowiadany przez rząd projekt dotyczący 
zmian abonamentowych. Mam nadzieję, że wkrótce 
będziemy mogli się tym zająć, bo rzeczywiście spo-
sób ściągania tego abonamentu – wszyscy to wiemy 
– jest archaiczny. Tak bym to określił. Jest archaiczny. 
On wynika z innego zorganizowania społeczeństwa, 
które było przecież jeszcze w poprzednim ustroju. 
To tyle.

Powiedziałem, że 980 milionów idzie do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji. Muszę tu troszeczkę 

Senator Krystian Probierz:

Chciałbym zwrócić uwagę, że rząd nie wyciąga 
pieniędzy od wszystkich podatników, bo według in-
formacji, które posiadam, jedynie 13% abonentów 
opłaca abonament za Polskie Radio. Dziękuję za 
uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 

Rulewski jeszcze się zgłasza.)
Jeszcze, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale inne pytanie.)
No dobrze. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Tak żeby pan przewodniczący mógł w sposób 

zorganizowany odpowiedzieć… Czy prawdą jest, że 
zwiększone kosztem budżetu i wszystkich podatni-
ków środki mają być przeznaczone na finansowanie 
kampanii samorządowej, która będzie miała miejsce 
w przyszłym roku?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Myślę, Panie Senatorze, że pan senator Bierecki 

w bardzo zorganizowany sposób odpowiada na py-
tania.

(Senator Jan Rulewski: Nie, w ogóle nie…)
Tak, odpowiada, odpowiada. W mojej ocenie 

w bardzo zorganizowany sposób. No, ja mam taką 
ocenę.

(Senator Jan Rulewski: Możemy o tym porozma-
wiać.)

Bardzo chętnie, Panie Senatorze. Muszę jed-
nak zwrócić uwagę pana senatora na to, że 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nie ma żadnych uprawnień 
kontrolnych. Tak że, Panie Senatorze, pana pytanie 
wychodzi i poza zakres omawianej ustawy, i poza 
zakres funkcjonowania komisji. No ale pan senator 
sobie z tym poradzi.

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, że skomentowałem, ale nie mogłem 

się powstrzymać.

Senator Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję.
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze. Bardzo proszę.
(Senator Grzegorz Bierecki: Okej, myślałem, że 

będzie jakaś tura pytań, ale to…)
Chyba już nie ma więcej pytań do pana przewod-

niczącego.
(Senator Grzegorz Bierecki: Aha, nie ma więcej.)
Proszę o odpowiedź.
I poprosimy ministra.

Senator Grzegorz Bierecki:
Można powiedzieć, że te zmiany ustawowe, któ-

re były dokonywane w przeszłości, były dokonywa-
ne niezgodnie z zasadami tworzenia prawa. Ocena 
skutków regulacji dla tych zmian była wadliwa, nie 
uwzględniała właśnie ubytku środków dla mediów 
publicznych. To znaczy za każdym razem zwol-
nienia uchwalane przez Sejm nie były prawidłowo 
wyliczane ani też nie pojawiała się rekompensata 
w budżecie mediów publicznych z tytułu utraty 
tych środków. Oczywiście można sobie wyobrazić, 
że państwo zmniejsza przychody abonamentowe, 
ale przecież zadania wykonywane przez media pu-
bliczne i ich budżet są stałe, więc ubytek będący 
wynikiem przyjęcia ustawy musi być zrekompen-
sowany. Tak się nie działo w ciągu ostatnich 7 lat. 
Nie było takiej rekompensaty, nie pojawiała się 
w budżecie dotacja dla mediów publicznych z po-
wodu zwolnienia części obywateli z obowiązku 
wnoszenia opłaty abonamentowej i rosło to zobo-
wiązanie. Można byłoby sobie wyobrazić, że sku-
teczne dochodzenie tych utraconych środków… 
Jednak nie ma takiej potrzeby, aby media publiczne, 
które działają, przypomnę, w charakterze spół-
ek, więc mogłyby pozwać Skarb Państwa z tytu-
łu utraconych środków w latach 2010–2017… Nie 
ma potrzeby stosowania takiego rozwiązania tego 
problemu: środki, które są w budżecie i które wy-
nikają z bardzo korzystnych dla naszego państwa 
okoliczności, wynikają z polityki rządu…

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że po raz pierw-
szy mamy do czynienia z sytuacją, w której noweliza-
cja budżetu nie oznacza zwiększania deficytu, jak to 
było w poprzednich latach, kiedy minister Rostowski 
przychodził po zmiany budżetu w trakcie roku, jesie-
nią. Tak? Wynika to z faktu zwiększenia puli środ-
ków, które są w dyspozycji w ramach tego budżetu. 
Deficyt nie jest zwiększany, mamy znakomite wpły-
wy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikają-
ce z spadku bezrobocia. Więcej ludzi uzyskało pracę, 
więcej osób może płacić składki na ZUS, w związku 
z czym nie ma potrzeby przeznaczenia takiej dotacji 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak to było 
projektowane.

sprostować swoją wypowiedź, bo zagalopowałem się, 
przepraszam. Część tych środków… Zaraz sprawdzę, 
jakie; chciałem to zrobić, omawiając ustawę okołobu-
dżetową, nie sam budżet, stąd potrzebowałem jeszcze 
paru minut, żeby to sprawdzić. A więc część środków 
idzie na zakup praw własności dotyczących zasobu, 
który był w posiadaniu Polskich Nagrań; obecnie pra-
wa własności do tych utworów posiada zagraniczne 
przedsiębiorstwo. Część tych środków będzie wyko-
rzystana także na zakup tego. Mam nadzieję, że pani 
minister, jeśli się pomyliłem, poda tutaj właściwe 
kwoty i skoryguje to. W każdym razie to także jest 
ważne zadanie, które możemy wykonywać, przywra-
cając jakby państwu polskiemu władztwo nad istot-
nym zbiorem utworów, z którego przecież wszyscy 
chcielibyśmy korzystać.

Co nam jeszcze zostało? Kampania samorządowa. 
Pan senator pytał… Jeżeli tak było, Panie Senatorze, 
to powinien pan niezwłocznie zawiadomić proku-
raturę, a przynajmniej PKW, Państwową Komisję 
Wyborczą, że są prowadzone czy przygotowywane ja-
kieś działania, które są bezprawne. Z całą pewnością 
te środki nie są tak opisane w budżecie ani w ustawie 
okołobudżetowej. Jeśli ma pan dowody na to, co pan 
mówił, to prosimy o jak najszybsze skierowanie za-
wiadomienia, bo to…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie wykluczam…)
Ja nie posiadam takiej wiedzy. Dla mnie ma to 

charakter pomówienia, ta informacja ma charakter 
pomówienia, ale jeśli pan senator ma dowody, to niech 
je przedstawi. Tyle moich odpowiedzi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę, Panie 

Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ale badania częstotliwości wy-
stępowania w telewizji publicznej partii opozycyj-
nych i PiS pokazują, że jest różnica wynosząca, zdaje 
się, kilkanaście procent na korzyść PiS, więc jakieś 
uzasadnienie w przypadku pytania pana senatora 
Rulewskiego było.

Ale ja chcę zapytać pana o podstawy prawne tej 
rekompensaty. Bo jest to rekompensata – mówił pan, 
za co itd. – przyznana z budżetu państwa dla nie-
zależnej telewizji publicznej. Jakie były podstawy 
prawne tej decyzji?
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Dzisiaj jest z nami pani minister Teresa 
Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów.

Witam bardzo serdecznie panią minister.
Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Tak.)
Bardzo proszę.
Wcześniej jednak pragnę powitać na naszym posie-

dzeniu z Ministerstwa Rozwoju pana ministra Adama 
Hamryszczaka, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pana ministra Sebastiana Skuzę, 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pana ministra Pawła Lewandowskiego, z Ministerstwa 
Zdrowia panią minister Katarzynę Głowalę, 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych panią minister 
Joannę Wronecką i pana ministra Jacka Czaputowicza, 
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej pana ministra Grzegorza Witkowskiego, 
z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pana 
ministra Kazimierza Smolińskiego, z Ministerstwa 
Energii pana ministra Grzegorza Tobiszowskiego 
i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
panią minister Renatę Szczęch.

Teraz oddaję głos pani minister Teresie 
Czerwińskiej.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat 2 

ustaw, jeżeli pani marszałek pozwoli, czyli ustawy 
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących wykonaniu ustawy budżetowej na rok 2017.

Szanowni Państwo, przedstawiony, przygotowany 
przez rząd projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 
rok bieżący zakłada przede wszystkim, że podstawowe 
wielkości, które były uwzględnione w ustawie budżeto-
wej na rok 2017, pozostaną bez zmian. Dochody budżetu 
państwa wynoszą 325 miliardów 428 milionów 2 ty-
siące zł, a wydatki budżetu państwa to kwota 384 mi-
liardów 773 milionów 502 tysięcy zł. Deficyt budżetu 
państwa pozostaje na niezmienionym poziomie, czyli 
59 miliardów 345 milionów 500 tysięcy zł. Chciałabym 
podkreślić, że nowelizacja ustawy budżetowej ma cha-
rakter wyjątkowy, ograniczony. Dokonujemy tutaj tylko 
i wyłącznie zmiany struktury wydatków.

Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do innych 
nowelizacji, z którymi mieliśmy do czynienia w la-
tach ubiegłych – np. w roku 2013, kiedy głównym 
czynnikiem sprawczym jej przeprowadzenia była 

Korzystamy z dobrej koniunktury i załatwiamy 
stare długi. Największy dług to oczywiście zobowią-
zania wobec setek tysięcy górników, którzy skutecz-
nie dochodzili zobowiązań od państwa polskiego na 
drodze sądowej. Górnicy nie muszą pozywać państwa 
polskiego. To zobowiązanie, które istnieje i wynika 
przecież z zatrudnienia tych górników, nie z jakiegoś 
przywileju, zostaje… Uchwaliliśmy przecież nie tak 
dawno ustawę w tej sprawie, a teraz zapewniamy 
środki w wystarczającej wysokości na jej sfinansowa-
nie. Mamy w jakimś sensie historyczny moment, bo 
po raz pierwszy nowelizacja polega nie na zwiększa-
niu deficytu, ale na spłacie istniejących zobowiązań, 
a także na podjęciu nowych działań, o których będę 
mówił w czasie pracy nad kolejnym punktem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek chce jeszcze dopytać, tak?
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak, bo chcę skonkretyzować to swoje pyta-

nie. Pytając o podstawy prawne, miałem na myśli 
to, czy był jakiś wyrok sądowy, wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Bo jeżeli chodzi o górników, to było 
wiele wyroków sądowych, które dawały takie podsta-
wy. Czy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego albo 
wyrok sądu powszechnego, który zobowiązywał do 
wypłacenia 900 milionów dla telewizji publicznej?

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie mam informacji o takich wyrokach i nie było 

to też przedmiotem dyskusji na posiedzeniu. Być 
może pani minister będzie w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie, wskazując właściwe postanowienia sądów. 
Ja tej informacji nie posiadam i komisja także jej nie 
uzyskała w trakcie swojego posiedzenia.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja zadam to py-
tanie, Pani Marszałek, panu ministrowi.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, bardzo dziękuję.
Więcej pytań do pana senatora sprawozdawcy nie 

widzę. Bardzo dziękuję.
(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rozwoju 
i finansów.

(senator G. Bierecki)
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(podsekretarz stanu T. Czerwińska) ści dokonania zmian w strukturze wydatków. Teraz 
chciałabym krótko przedstawić informację o tych 
zwiększeniach, czyli o tym, na co te środki, które 
są wynikiem oszczędności, zostaną przeznaczone.

Otóż, Szanowni Państwo, w wyniku niniejszej no-
welizacji zwiększony zostanie limit wydatków w czę-
ści „Gospodarka złożami kopalin” o łączną kwotę 
ponad 3,2 miliarda zł. W ten sposób zabezpieczone 
zostaną środki na realizację podpisanej w dniu 23 paź-
dziernika br. przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym 
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla i zapew-
niona zostanie wypłata do końca bieżącego roku. 
900 milionów zł w ramach tej kwoty to kwota, która 
zostanie przeznaczona na działania restrukturyzacyj-
ne właśnie w sektorze górnictwa.

Kolejna kwota przewidzianych środków to łącznie 
1,9 miliarda zł na zakup i objęcie akcji w podwyższo-
nym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, 
w których uprawnienia właścicielskie wykonuje mi-
nister właściwy ds. gospodarki. Te wydatki dotyczą 
Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu.

Tutaj chciałabym podkreślić, że zarówno te dwie 
pozycje, jak i następna, którą wymienię, czyli doka-
pitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą 
1,5 miliarda zł, to pozycje stricte inwestycyjne, czyli 
te, które, po pierwsze, wspierają działania w ramach 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a po 
drugie, są to środki, które będą przeznaczane przede 
wszystkim na działania inwestycyjne w obszarze in-
frastruktury, badań naukowych czy też wspierania 
inwestycji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejna to zwiększenie wydatków w części 24, 
mianowicie zwiększenie wydatków na kulturę 
o 1,2 miliarda zł… Chciałabym wymienić kilka 
pozycji. Oprócz tej, która tutaj już wybrzmiała, tj. 
zapewnienie rekompensat z tytułu zwolnień abona-
mentowych i ulg w abonamencie – 980 milionów zł, 
chciałabym wymienić inne, które tutaj nie wy-
brzmiały. Mianowicie są to: finansowanie produkcji 
audiowizualnej, utworzenie ośrodka badawczego, 
który będzie się zajmował badaniami historycznymi 
i popularyzacją wiedzy na temat polskiej historii ze 
szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskie-
go i światowego, zakup praw własności do katalo-
gu zbiorów Polskich Nagrań, zakup historycznego 
obiektu przy ul. Siennej 60 na potrzeby Muzeum 
Getta Warszawskiego, zakup pałacu Lubomirskich 
w Lublinie na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum 
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o… Nie chcę wy-
mieniać wszystkich pozycji, bo te materiały zostały 
państwu dostarczone wcześniej. Jednak dodatkowo 
pojawia się tutaj kwota 88 milionów zł. Są to środki 
na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, 

wyraźnie słabsza niż pierwotnie prognozowano ko-
niunktura gospodarcza, czy też w roku 2015, kiedy to 
konieczność przeprowadzenia zmian była podyktowa-
na istotnymi niedoborami po stronie dochodów bu-
dżetu państwa – nowelizacja proponowana w danym 
projekcie nie wiąże się z rewizją strony dochodowej 
i, tak jak już podkreśliłam na wstępie, nie wymaga 
zwiększenia poziomu deficytu założonego pierwotnie 
w ustawie budżetowej na rok 2017.

Szanowni Państwo, bieżące dane sprawozdaw-
cze, dane rachunkowe dotyczące wykonania budżetu 
państwa wskazują, że w skali całego obecnego roku 
mamy do czynienia z wydatkami istotnie niższymi 
od zakładanych w ustawie budżetowej. Nazwałabym 
je oszczędnościami, które wynikają przede wszyst-
kim z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, o czym 
wspomniał pan senator sprawozdawca. Przekłada się 
ona na wzrost wpływów ze składek na ubezpieczenia 
społeczne. Wystarczy tutaj wspomnieć, że w okre-
sie 3 kwartałów bieżącego roku wpływy ze składek 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 
123,8 miliarda zł, co oznacza ponad 8-procentowy 
wzrost w stosunku do wpływów z roku ubiegłego 
– porównuję tu rok do roku. Tym samym zapotrze-
bowanie na dotację uzupełniającą z budżetu państwa 
jest niższe. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych już we 
wrześniu tego roku zgłosił blokadę środków – jest to 
około 4 miliardów 50 milionów zł – zgodnie z art. 177 
ustawy o finansach publicznych.

Kolejna bardzo istotna kwota, która się tutaj poja-
wia, jeśli chodzi o pozycje oszczędności, jest związa-
na z niższym wykonaniem budżetu Unii Europejskiej 
w roku 2016 i faktem redukcji składek wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej należnych 
za rok 2017.

Szanowni Państwo, jeżeli zsumujemy 2 wymie-
nione przeze mnie tytuły, zobaczymy, że mamy do 
czynienia z oszczędnościami wynoszącymi 6,4 mi-
liarda zł.

Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że w toku 
wykonywania budżetu obowiązują dysponentów okre-
ślone w ustawie o finansach publicznych zasady go-
spodarki finansowej, czyli zasady racjonalnego gospo-
darowania środkami publicznymi: w sposób celowy, 
oszczędny, z uzyskaniem najlepszych efektów z ponie-
sionych nakładów. W związku z tym co roku pojawiają 
się naturalne oszczędności w budżecie, związane wła-
śnie z tymi racjonalnymi zachowaniami dysponentów, 
o których przed chwilą wspomniałam. Z tego tytułu 
również mamy oszczędności, które pozwoliły nam na 
dokonanie zmian w strukturze wydatków.

I teraz, Szanowni Państwo, chciałabym powie-
dzieć o tej stronie… Powiedziałam, gdzie są oszczęd-
ności, jakie są źródła, jakie są przyczyny i możliwo-
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(podsekretarz stanu T. Czerwińska) Kolejne rozwiązanie, które pojawia się w tzw. usta-
wie okołobudżetowej, to jest uelastycznienie gospo-
darki finansowej ministra energii. Tutaj wymieniłam 
2 pozycje. Projektowane zapisy nie tylko mają na celu 
zapewnienie wypłaty świadczenia rekompensacyj-
nego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego 
węgla, ale również umożliwią ministrowi energii 
prowadzenie działań restrukturyzacyjnych zgodnie 
z jego planami w tym zakresie.

Ponadto, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o propo-
zycje zawarte w ustawie okołobudżetowej, to przewi-
duje się utworzenie rezerwy celowej na zwiększenie 
maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa 
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lu-
tego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, na realizację dodatku wychowawczego i do-
datku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz na re-
alizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny. Szanowni Państwo, zmiany, roz-
wiązania zaproponowane w ustawie okołobudże-
towej są podyktowane koniecznością zapewnienia 
większych środków, co wynika ze zgłoszonego za-
potrzebowania chociażby w przypadku wymienionej 
przeze mnie Karty Dużej Rodziny. Bo okazuje się, 
że środki, które zostały przewidziane w bieżącym 
roku, będą niewystarczające na realizację właśnie 
tych zadań.

Ponadto, Szanowni Państwo, w ustawie służą-
cej szczególnym rozwiązaniom i wykonaniu usta-
wy budżetowej znalazł się również zapis dotyczący 
Krajowego Zasobu Nieruchomości. W związku z ko-
niecznością przyspieszenia rozpoczęcia realizacji za-
dań przez Krajowy Zasób Nieruchomości ustawa prze-
widuje jeszcze w tym roku utworzenie i uruchomienie 
rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotacje celowe 
i podmiotowe dla Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
Podziału tej rezerwy zgodnie z przepisem dokona mi-
nister właściwy do spraw finansów publicznych na 
wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa nie później niż do dnia 20 grudnia br.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, tyle wyjaśnień 
z mojej strony. Oczywiście jestem do państwa dys-
pozycji, jeśli chodzi o pytania i wyjaśnienia. Dziękuję 
bardzo.

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

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

Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę.

w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
zapewniających poprawę jakości i dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej, jako uzupełnienie już urucho-
mionych rezerw celowych, ponieważ przedmiotowa 
ustawa, tzw. specustawa o specjalnych rozwiązaniach, 
która została uchwalona w bieżącym roku… Chcemy, 
żeby te środki można było wydawać w dłuższej per-
spektywie, stąd tutaj pojawia się ta pozycja dotycząca 
88 milionów zł, żeby właśnie umożliwić realizację 
zapisów tej ustawy. Kwota, która została dotychczas 
wydatkowana na gabinety profilaktyki zdrowotnej 
w szkołach, to 45 milionów zł, więc tutaj jest ta kwota 
dodatkowa, do 134 milionów zł.

Ponadto ze względu na konieczność opłacenia 
zwiększonych składek do organizacji międzynaro-
dowych zwiększono limity wydatków w częściach 
„Sprawy zagraniczne” i „Rolnictwo” o łączną kwotę 
211 milionów zł. I jeszcze jest 3,6 miliona zł na środki 
na pomoc dla cudzoziemców, m.in. na wypłatę świad-
czeń pieniężnych, zapewnienie opieki medycznej, 
zakwaterowania, wyżywienia w ośrodkach wynaj-
mowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Ostatnią pozycją, którą chciałabym wymienić, 
jest przeniesienie wydatków w kwocie 140 milio-
nów zł z części 15 „Sądy powszechne” do części 88 
„Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury” 
z przeznaczeniem na zakup siedziby Prokuratury 
Krajowej.

Jednocześnie, jeżeli pani marszałek pozwoli, chcia-
łabym przekazać Wysokiej Izbie kilka słów wyjaśnie-
nia co do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2017, która jest integralną, nierozerwalną częścią 
prezentowanego projektu zmiany ustawy budżetowej 
na rok 2017 r. Tutaj również chciałabym wymienić 
kilka istotnych elementów tego projektu.

Mianowicie w art. 1, w którym przewiduje się 
przekazanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat 
abonamentowych w latach 2010–2017, projekt przewi-
duje, że rekompensata zostanie przekazana z budżetu 
państwa do części 24, czyli do części, której dyspo-
nentem jest minister kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Później dysponent przekaże ją Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji na wyodrębniony ra-
chunek, na który wpływają opłaty abonamentowe. 
I ta kwota zostanie przeznaczona, rozdysponowa-
na zgodnie z obowiązującymi regulacjami przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, podobnie jak 
opłaty abonamentowe, które tam wpływają, wyłącz-
nie na realizację przez jednostki publicznej radiofonii 
i telewizji misji publicznej, w wysokości nieprzekra-
czającej kosztów ponoszonych w związku z realizacją 
tej misji.
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równania praw osób niepełnosprawnych w zakresie 
świadczeń?

I trzecie pytanie: co rząd zrobi z rezerwą przezna-
czoną na osoby z opozycji antykomunistycznej i prze-
śladowane, która to rezerwa została wykorzystana 
zaledwie w 12%, zresztą już po raz trzeci?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę panią minister o odpowiedź na te pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:

Dziękuję bardzo za te pytania.
Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, 

ja ustosunkuję się do pytań dotyczących telewi-
zji, ale jest też na sali pan minister Lewandowski 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
więc jeżeli pani marszałek pozwoli, to będę prosiła, 
żeby uzupełnił moje wystąpienie jako też przedsta-
wiciel rządu.

Szanowni Państwo, jeśli więc chodzi o wy-
płatę rekompensat i przekazanie Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 
980 milionów zł z tytułu utraconych wpływów z opłat 
abonamentowych i dotyczących zwolnień, to tutaj 
zwracam państwa uwagę na to, że ustawa, o której 
rozmawiamy, czyli ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017, wprowadza właśnie taką 
podstawę prawną. Tu jest zapis, który jest zapisem 
umożliwiającym przekazanie środków budżetowych 
na realizację właśnie tego typu rekompensaty.

Jeśli zaś chodzi o drugą część pytania, Panie 
Senatorze, Panie Marszałku, to nie są mi znane żadne 
wyroki sądowe, o które pan senator zapytuje.

Tak samo jest, jeśli chodzi o plany – mówię to 
w związku z pytaniem pana senatora Rulewskiego – 
w zakresie osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o abonament, to poproszę pana mi-
nistra Lewandowskiego o uzupełnienie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, to może za chwileczkę.
Wyczerpiemy najpierw pytania do pani minister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Aha, przepraszam, jeszcze tyl-
ko…)

…a potem poprosimy pana ministra Lewan-
dowskiego.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, ja chciałbym powtórzyć pytanie, na 
które nie otrzymałem odpowiedzi od sprawozdawcy, 
pana senatora Biereckiego. Jaka jest podstawa prawna 
rekompensaty dla telewizji? Czy jest w tej sprawie ja-
kiś wyrok sądu administracyjnego albo innego sądu, 
czy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej kwe-
stii? Jakie są tu podstawy prawne? Pytam o to, bo 
tu chodzi o przekazanie pieniędzy budżetowych dla 
innej instytucji, niezależnej instytucji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo proszę, 

Pani Senator.
Potem pan senator Jan Rulewski.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję.
Pani Minister, ja też w tej sprawie, jeszcze jakby 

kontynuując pytanie pana marszałka. Powiem tak: 
gdyby finansowanie telewizji publicznej z budżetu 
było tak proste, to nie mielibyśmy abonamentu, tylko 
byłoby finansowanie z budżetu. To, co jest, z czegoś 
wynika. Wynika to zarówno z polskiego prawa, jak 
i z pewnych uzgodnień międzynarodowych, prze-
pisów unijnych itd. Chciałabym, żeby odniosła się 
pani – oprócz kwestii podstaw prawnych dotyczących 
przekazania pieniędzy telewizji publicznej, spółce 
– także do tego, czy państwo sprawdzaliście, czy to 
przekazanie jest zgodne z prawem europejskim i czy 
nie będzie z tym problemów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Ja powtarzam swoje pytanie, które, jak zauwa-

żyłem, pani z uwagą śledziła, tyle że teraz stawiam 
w tym pytaniu zarzut. Czy rząd wykazał dostateczną 
pilność w zakresie możliwości wprowadzenia w mi-
nionych 2 latach pełnoprawnej, solidarnej daniny pu-
blicznej nakładającej równe obowiązki na wszystkich 
obywateli w zakresie abonamentu?

Drugie pytanie: czy rząd pamięta o tym, że wiszą 
nad nim 2 orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
strzeżone już wyrokami sądowymi, dotyczące wy-
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dów zł nie jest realizowana, jeśli chodzi o rezerwy? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jeśli nie pani minister, to może ktoś z mi-
nisterstwa kultury odpowie. Interesuje mnie kwestia 
wydatków związanych z produkcją audiowizualną 
i instytutem badawczym. Jakie to są zadania? Jakie 
są kwoty? Wiemy przecież, że mamy teraz fundację 
narodową, dla której składamy się na kwotę 100 mi-
lionów zł, fundację, która ma promować dobre imię 
Polski poza granicami kraju. Mówiła pani minister 
o tym, aby poprawiać obraz Polski, jeśli chodzi rów-
nież o instytut badawczy. Jeśli można, proszę o kilka 
słów na ten temat, w odniesieniu do wydatków w tym 
zakresie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Tomasz Grodzki.
Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Goście! 

Wysoka Izbo! Ja mam pytanie do pani minister. 
Wiadomo, że jeśli chodzi o budżet, to zawsze jest to 
za mało w stosunku do oczekiwań. Ale w ostatnich 
tygodniach doświadczaliśmy bolesnego, dramatycz-
nego protestu lekarzy rezydentów, którzy są w trud-
nej sytuacji. Grozi nam to, że staniemy się fabryką 
dobrze wykształconych lekarzy dla Europy, bo już 
obecnie 20% rezydentów składa wnioski o wyjazdy 
za granicę. Rozumiem telewizję, acz słabo, bo to jest 
instytucja pozabudżetowa, ale rezydenci i stażyści są 
finansowani z budżetu. Górników staram się zrozu-
mieć, aczkolwiek jest to partykularne… Ale rezyden-
ci i stażyści to są ci, którzy w przyszłości będą nas 
leczyć. I dla nich nie przewidziano nic. Dlaczego?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, nie było odpowiedzi ze strony pana 

senatora Biereckiego na temat sytuacji finansowej 
mediów publicznych, dla których przewidziana jest 
ta rekompensata… Ja twierdzę, że jest to rzekoma 
rekompensata. W każdym razie chciałbym zapytać, 
jaka jest sytuacja. Interesuje mnie zwłaszcza to, na 
ile pogorszyła się ona, bo temu nikt nie zaprzecza, 
w ostatnich 2 latach. I czy uważa pani za stosowne, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:

Przepraszam, umknęło mi – to było absolutnie 
niecelowe – pytanie pana senatora dotyczące niewy-
korzystania rezerwy, tego, o co pan senator zapytał. 
Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę pana senatora 
i państwa na ten fakt, że rozdysponowywanie rezer-
wy następuje na wniosek dysponenta. W związku 
z tym, jeśli chodzi o ministra finansów, my do dnia 
15 października rozdysponowujemy rezerwy zgod-
nie z ustawą o finansach publicznych. Oczywiście 
zasadniczo tak jest, bo są rezerwy, które są rozdy-
sponowywane również w terminie późniejszym, ale 
ja mówię o takiej generalnej zasadzie, która tyczy 
się tej rezerwy. W tym zakresie te oszczędności czy 
to nierozdysponowanie po prostu wynikało z mniej-
szego zapotrzebowania. Tyle mogę powiedzieć. Jeśli 
chodzi o cel przeznaczenia, to wszystkie pozostałości, 
wszystkie oszczędności pozostałe we wszystkich re-
zerwach, które mogły być rozdysponowane do dnia 
15 października zgodnie z ustawą o finansach publicz-
nych, weszły tutaj do łącznej kwoty oszczędności, 
która wynosi 1 miliard 879 milionów 417 tysięcy zł. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, Pani Minister, łącznie te wszyst-

kie zmiany, które pani minister proponuje, które rząd 
proponuje, jeśli chodzi o pojawiające się oszczędno-
ści i wszystkie inne rzeczy, są to zmiany w kwocie 
9,4 miliarda, tak? Bo nie padło to tutaj…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Tak.)

Na posiedzeniu komisji chyba to padło i, jak do-
brze zanotowałem…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Tak.)

Pani Minister, pytanie jest następujące: czy pani 
minister mogłaby parę słów powiedzieć o tym, o co 
pytałem, a co jest bardzo istotne? Mianowicie chodzi 
o to, że o prawie 2 miliardy zł zmniejsza się wydatki 
z rezerw. Przecież rezerwy dotyczące realizacji bu-
dżetu i zadań na rok 2017 proponował rząd. To nie 
były rezerwy, które zostały wniesione w czasie deba-
ty, tylko to były rezerwy zaproponowane w projekcie 
budżetu przedłożonym przez rząd. Co się stało? Jakie 
nastąpiły główne przeszkody, że kwota aż 2 miliar-
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: To była ocena, 

a nie pomówienie.)
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Bardzo dziękuję państwu za zadane pytania. Ja 

ustosunkuję się do tych pytań, które stricte dotyczą 
budżetu.

Najpierw pytanie pana senatora Czarnobaja doty-
czące rezerw. Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi 
o rezerwy, to rzeczywiście, rezerwy są elastycznym 
instrumentem planowania i wykonania budżetu. 
Rzeczywiście jest tak, że poziom planowanych re-
zerw i poziom wykonanych rezerw, rok do roku, bez 
względu na to, jaki rok byśmy wzięli, zawsze się będą 
różniły. Tak więc tutaj nie widziałabym niczego nie-
stosownego w odchyleniu wykonania od planu.

Kolejna kwestia. Jeśli chodzi o wysokość zapla-
nowanych rezerw i wykonanych rezerw, to ja rze-
czywiście powiedziałam, że poziom oszczędności, 
czyli niewykonania rezerw, to było ponad 1 miliard 
800 milionów zł. W tym, spójrzcie państwo, sama 
rezerwa piąta, czyli finansowanie zadań w sektorze 
górnictwa węgla kamiennego – nie chcę tutaj cytować 
całości – to jest ponad 1 miliard zł. Tak więc jeżeli 
odejmiemy od tego 1 miliarda 800 milionów zł ten 
1 miliard zł z rezerwy piątej, to okaże się, że pozostałe 
rezerwy… Naprawdę, poziom wykonania uważam za 
ogólnie satysfakcjonujący.

A stwierdzenie, które dotyczyło być może jakichś 
braków w planowaniu rezerw, tego, że one powinny 
być… Tak przynajmniej zrozumiałam pana sena-
tora, że te rezerwy być może zostały zaplanowane 
w sposób, powiedziałabym, nieprzystający do po-
trzeb. I tu chcę powiedzieć, że jeżeli weźmiemy dane 
statystyczne i te szeregi z lat ubiegłych, to zobaczy-
my, że właściwie nie ma takiego roku, kiedy poziom 
oszczędności na rezerwach byłby niższy niż w roku 
obecnym. A zatem… No, nie chcę tu cytować danych 
z poszczególnych lat, ale jeżeli weźmiemy chociażby 
oszczędności zarówno na częściach budżetowych, 
jak i na samych rezerwach, to zobaczymy, że to jest 
przeciętnie w okolicach od 2,5 miliarda zł do 3 miliar-
dów zł. Tak że tutaj, Szanowni Państwo, chciałabym 
też, żeby poszedł właściwy przekaz z mojej strony. 
Jeżeli chodzi o same rezerwy, to to jest oszczędność 
naturalna. Ona bardzo często, rok do roku, się poja-
wia. I statystyki, którymi dysponujemy, właśnie to 
potwierdzają. Te oszczędności, o których powiedzia-

ażeby do instytucji tak niegospodarnej pompować 
publiczne pieniądze?

Drugie pytanie dotyczy edukacji. Czy Ministerstwo 
Finansów wie, jaka jest wielkość niezaspokojonych 
roszczeń z tytułu zmian w edukacji zaproponowa-
nych przez rząd, zgłaszanych przez samorządy? I czy 
Ministerstwo Finansów przewiduje zwrot tych pie-
niędzy? Ja bardzo często bywam w poszczególnych 
gminach mojego okręgu, w miastach szczególnie, 
i w każdym słyszę, że wydali dużo więcej pieniędzy, 
wnioskowali do ministerstwa o ich zwrot i go nie 
dostali. Jaka jest skala niezaspokojonych roszczeń 
z tego zakresu i dlaczego nie ma propozycji ich uzu-
pełnienia?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ja myślę, że w tej części dotyczącej mediów pu-

blicznych to przekierujemy pytanie do pana ministra 
Lewandowskiego. A teraz proszę panią minister o od-
powiedź na pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Dziękuję…)

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek, jeszcze jedna prośba. Ja chciał-

bym skorzystać z trybu regulaminowego…
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę. 

Myślałam, że pan się zgłasza do pytania.)
…który pozwala przewodniczącemu komisji bu-

dżetu się wypowiedzieć.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo. 

Oczywiście.)
Chciałbym bardzo prosić pana senatora Augustyna, 

aby odwołał swoje stwierdzenie dotyczące niegospo-
darności w mediach publicznych, ponieważ to jest 
zarzut przestępstwa, który pan senator sprecyzował 
w tej chwili w debacie.

(Senator Jan Rulewski: Oj, wypowiedź, a nie za-
rzut.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Bez przesady.)
(Senator Jan Rulewski: Zarzut jest wtedy, jak na 

piśmie, do prokuratury…)
Jeżeli posiada informacje o niegospodarności – 

niegospodarność jest karalna, jest przestępstwem 
– to powinien złożyć zawiadomienie albo wycofać 
się z tego stwierdzenia, całkowicie nieuprawnionego 
w mojej opinii, jako że nie posiadam takich informa-
cji. Chciałbym prosić panów senatorów z Platformy, 
aby wypowiadali się w tej debacie bez stosowania 
pomówień. Dziękuję bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Cenzura.)
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Szanowni Państwo, w tym momencie dziękuję 
pani minister, ale wrócimy do zadawania pytań pani 
minister, jak też pozostałym państwu ministrom, 
o godzinie 13.00, bo teraz ogłaszam przerwę na proś-
bę klubu Platformy Obywatelskiej. Ogłaszam przerwę 
do godziny 13.00.

Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01  

do godziny 13 minut 01)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2017.

Kontynuujemy zadawanie przedstawicielowi rzą-
du pytań związanych z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Proszę o pytania do ministra Lewandowskiego…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Mieliśmy 

dokończyć pytania do pani minister. Pytanie senator 
Zdrojewskiej…)

A, kończymy jeszcze pytania do pani minister. 
Pytanie pani Zdrojewskiej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Na moje nie było 
odpowiedzi.)

Proszę uprzejmie, kontynuujemy.
Mówimy o panu ministrze Lewandowskim, któ-

ry musi opuścić nas w pewnym momencie. Tak 
czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Nie.)

Nie? Czyli spokojnie, w porządku. Dobrze.
To pani Czerwińska…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Pani 

Zdrojewska.)
Pani Zdrojewska…
(Senator Barbara Zdrojewska: To znaczy ja jesz-

cze zwrócę się do pani minister z pytaniem. Ale oczy-
wiście jeżeli pani minister się…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie było 
odpowiedzi na moje pytanie.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Była przerwa.)

(Senator Mieczysław Augustyn: No właśnie, była 
przerwa.)

(Senator Barbara Zdrojewska: To bardzo pro-
szę…)

Czy pani senator ma powtórzyć?
(Głos z sali: Zwiastun odpowiedzi był…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ale 

kto ma mówić?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: To może pytanie i łącznie…)
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

łam na początku, czyli związane z niższym zapo-
trzebowaniem na dotację uzupełniającą do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, czy też zwrot składki nad-
płaconej, w związku z niższym wykonaniem budżetu 
Unii Europejskiej, to są oszczędności ekstraordyna-
ryjne, które się pojawiły w tym roku. A oszczędności 
z rezerw to są oszczędności naturalne. Tak że tutaj nie 
widzę żadnych powodów do niepokoju czy jakichkol-
wiek innych zagrożeń.

Jeśli chodzi o pytania dotyczące sytuacji finan-
sowej telewizji i pozostałych… to, tak jak powie-
działam, poproszę, żeby pan minister uzupełnił moją 
wypowiedź.

A jeśli chodzi o rezydentów, bo takie pytanie 
sobie tutaj zapisałam, to widzę na sali panią mini-
ster Katarzynę Głowalę i bym bardzo prosiła, żeby 
w taki bardziej obszerny sposób się do tego odniosła. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Szanowni Państwo, muszę ogłosić przerwę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale jeszcze przed 

przerwą, Pani Marszałek… Ja do tego…)
To proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek, Pani Minister, bo padło moje na-
zwisko i padła sugestia… Ja absolutnie, Pani Minister, 
nie wnoszę uwag krytycznych dotyczących tego, że 
pewien plan związany z rezerwami celowymi nie 
zostaje zrealizowany. To jest, jak pani minister po-
wiedziała, rzeczą naturalną. Ale powiedziałem to 
w takim kontekście… Bo w debacie zacytuję wypo-
wiedzi senatorów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące 
nierealizacji rezerw, żeby pani minister posłuchała, 
jakie było stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w za-
kresie nierealizacji rezerw.

Ja natomiast podzielam stanowisko pani mini-
ster, że lepiej rezerwy, która została zaplanowana, 
a nie została zrealizowana z różnych powodów, nie 
realizować…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, teraz 
jest czas zadawania pytań…)

…przeznaczając ją na inne zadanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister? 

Jeśli tak, to po przerwie. Są, tak? Dobrze.

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) wysłuchać i spróbować jednak odpowiedzieć, bo 
moim zdaniem nie są to pytania do pana ministra 
Lewandowskiego, tylko są to pytania do rządu – do 
rządu, który podjął decyzję o przekazaniu sumy 
900 milionów, i to właśnie w ten sposób. Przecież to 
nie ministerstwo kultury podejmuje takie decyzje. 
To rząd podjął decyzję o tym, że te 900 milionów 
zostanie przekazane, poprzez ministerstwo kultury, 
Telewizji Polskiej. I dlatego my dopytujemy o pod-
stawy prawne. Pytałam też panią o to, czy zastana-
wialiście się państwo nad tym, czy mogą być jakieś 
konsekwencje wynikające z uregulowań unijnych. Bo 
przecież państwo też o tym decydujecie. 

I chciałabym także zapytać, jak wyglądał wnio-
sek z ministerstwa kultury – jeżeli był taki wnio-
sek. W jaki sposób ta kwota 900 milionów została 
wyliczona? Dlaczego to jest akurat 900 milionów, 
a nie 800 milionów? I czy to jest kwota podana przez 
telewizję, czy też przez ministerstwo? Proszę wytłu-
maczyć, jak wyglądał ten wniosek. I teraz uzasadnię, 
dlaczego o to pytam. Dlatego o to pytam, że zawsze 
ktoś jest za coś odpowiedzialny. Skoro tutaj padały 
z ust niektórych senatorów słowa o niegospodarno-
ści, to możemy się nad tym zastanawiać. Być może 
była jakaś niegospodarność i być może jest tak, że ta 
kwota, która jest przeznaczona dla telewizji, służy 
nie temu, o czym pani mówi, czyli rekompensacie 
tych utraconych środków, tylko załataniu w telewizji 
jakiejś dziury, która wynika z czegoś innego niż brak 
tych środków. I proszę panią o poważną odpowiedź. 
Jak wyglądał ten wniosek? Wołałabym, żeby to pani 
odpowiedziała. Ja oczywiście to pytanie powtórzę 
jeszcze i skieruję je później do pana ministra. Jeżeli 
nie rozumie pani moich intencji, to proszę odpowie-
dzieć na takie pytanie: gdyby się okazało, że to była 
jednak niegospodarność, np. pana prezesa, kto odpo-
wiadałby za to, że rząd polski przeznaczył środki na 
łatanie dziury wynikłej z niegospodarności, uzasad-
niając to przeznaczeniem ich na inny cel? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Senator, chciałabym wyjaśnić, 

skąd wzięła się kwota, która się tutaj znalazła, i jaki 
był tryb, sposób procedowania nad tym projektem, ale 
najpierw przypomnę tylko, że był to projekt rządowy, 
a pan minister Lewandowski również jest przedsta-

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja już zadałem 
pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi, bo była 
przerwa.)

Czy pani…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: To znaczy ja mogę odpowiedzieć 
od razu, a mogę łącznie na pytania…)

Proszę bardzo, może pani od razu odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Szanowni Państwo, przepraszam, ale ten brak od-

powiedzi po prostu wynikał z zarządzonej przerwy, 
tak że oczywiście, Panie Senatorze, mam zanotowa-
ne to pańskie pytanie, jeżeli coś mi umknie, bardzo 
proszę się upomnieć. Ja zanotowałam… Część pytań 
dotyczyła sytuacji finansowej mediów publicznych 
i rozumiem, że na te pytania odpowie pan minister 
Lewandowski. Drugie pytanie pana senatora doty-
czyło skutków finansowych reformy edukacji i braku 
uwzględnienia tych skutków finansowych, jeśli do-
brze sobie zapisałam, w budżecie, tak żeby zawrzeć 
rekompensaty.

Otóż, Szanowny Panie Senatorze, ja mogę po-
wiedzieć, jeśli chodzi o te odpowiedzi, które być 
może pan senator tutaj przywoływał, dla jednostek 
samorządu terytorialnego, to rzeczywiście niektóre 
jednostki samorządu terytorialnego występowały 
do rezerwy nr 45, w której były zaplanowane środ-
ki na dofinansowanie zadań własnych samorządów. 
Niemniej jednak mogę powiedzieć, że na rok bieżący 
w tej rezerwie nr 45 nie zostały zaplanowane środki 
w związku z uzupełnieniem ponoszonych ewentual-
nie przez samorządy wydatków związanych z reformą 
edukacji. Stąd te odpowiedzi negatywne. Z tej rezer-
wy były dofinansowywane w tym roku, jeśli dobrze 
pamiętam, zadania związane z art. 20a i art. 20b usta-
wy o polityce rozwoju. W związku z tym te wnioski, 
które wiązały się właśnie z przedmiotem wspomnia-
nym przez pana senatora, nie mogły zostać dofinan-
sowane po prostu z powodu braku zaplanowanych 
środków w tej rezerwie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Być może mnie pani minister też nie odpowie, 

bo pytanie nadal dotyczy mediów, ale proszę mnie 
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reklamy. W związku z tym z naszej strony nie ma 
zastrzeżeń, jeśli chodzi o kwestie pomocy publicznej. 
Tyle wynika z mojej wiedzy, z konsultacji, z tego, co 
wiem o przygotowaniach projektu.

Jeżeli pan marszałek pozwoli, to poproszę jeszcze 
pana ministra Lewandowskiego o uzupełnienie. Być 
może jest jeszcze jakiś istotny szczegół, którego tu nie 
podałam, i pan minister będzie w stanie odpowiedzieć 
na pytanie pani senator.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Dziękuję bardzo.)
Poproszę na mównicę pana ministra 

Lewandowskiego.
Panie Ministrze, słyszał pan pytania, nie trzeba 

powtarzać?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Tak, oczywiście, słyszałem. Niezwłocznie udzielę 

na nie odpowiedzi.
Pytania mam zapisane w trochę innej kolejno-

ści niż ta, w której one tutaj padały. Od razu będę 
kontynuował to, co powiedziała pani minister. Pani 
minister, oczywiście jak zawsze, jest dobrze przygoto-
wana i w mojej ocenie udzieliła bardzo precyzyjnych 
odpowiedzi. Ja tylko trochę je uszczegółowię.

Jeśli chodzi o pomoc publiczną, to powiem tak. 
Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, umówili-
śmy się wszyscy – wszystkie kraje Unii Europejskiej 
finansują media publiczne – że pomoc publiczna jest 
tu dozwolona do takiej wysokości, jaka jest w przy-
padku 100-procentowej sprawności systemu funkcjo-
nującego w momencie wejścia do Unii Europejskiej. 
I do tej kwoty możemy spokojnie finansować media 
publiczne.

W ustawie o radiofonii i telewizji – nie pamię-
tam dokładnie, który to jest artykuł – oczywiście jest 
przepis, który umożliwia finansowanie mediów pu-
blicznych ze środków publicznych, przy czym nie jest 
dokładnie sprecyzowane, co to są środki publiczne. 
My założyliśmy, że będzie to abonament radiowo-
-telewizyjny i on przez wiele lat był płacony. Płacony 
był jednak w coraz mniejszym stopniu. Obecnie re-
alizowanych jest tylko circa 13% wpłat z tego, co 
powinno być wpłacane.

Dodatkowo była taka sytuacja – jeszcze raz o tym 
wspomnę – że poprzedni rząd nie stworzył żadnych 
możliwości prawnych do niepłacenia abonamentu, 

wicielem rządu. I dlatego pozwoliłam sobie poprosić, 
żeby pan minister po prostu się do tego pytania usto-
sunkował, oczywiście tylko w swoim zakresie. Każdy 
z ministrów, pomimo że jest przedstawicielem rządu, 
posiada też swój zakres kompetencji w tymże rządzie 
i dlatego, kierując się chęcią jak najlepszego zaspoko-
jenia ciekawości pani senator, po prostu pozwoliłam 
sobie na takie przekierowanie, ale nie jest moim ce-
lem unikanie pytań pani senator ani uchylanie się od 
odpowiedzi w jakikolwiek inny sposób.

Mogę powiedzieć ze swojej strony, że jeśli cho-
dzi o przygotowanie wniosku, to oczywiście kwota 
980 milionów znalazła się w propozycji nowelizacji 
ustawy budżetowej przygotowanej przez ministra 
kultury, która to kwota została wyliczona wspólnie 
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. To jest pierw-
sza uwaga. Nie mam przy sobie w tej chwili doku-
mentu zawierającego te wyliczenia, ale jeśli chodzi 
o wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego, to oczywiście zawierał on rozpiskę dotyczącą 
zarówno danej kwoty, jej celu, przeznaczenia, jak 
i pozostałych… Bo przypominam, że minister kultury 
i dziedzictwa narodowego w tej nowelizacji wymienia 
więcej celów niż tylko wypłata tej właśnie rekompen-
saty. Jeżeli pani senator życzy sobie otrzymać tamto 
pismo, to nie jestem w tej chwili w jego posiadaniu, 
za co przepraszam, ale oczywiście możemy je dostar-
czyć. Możemy ten wniosek udostępnić.

Kolejna kwestia. Jeśli chodzi o decyzję, to oczywi-
ście została ona podjęta przez Radę Ministrów i kwe-
stia odpowiedzialności jest jasna. Jeżeli pani senator 
mnie o to pyta, no to, przepraszam, udzielam takiej 
bardzo oczywistej odpowiedzi.

Z kolei jeśli chodzi o pozostałe kwestie, które 
podnosiła pani senator, kwestie dotyczące celowości, 
gospodarności i zarządzania spółką akcyjną, jaką jest 
telewizja publiczna, to w tym momencie nie dyspo-
nuję danymi, które by potwierdzały niegospodarność 
zarządzania środkami w danej spółce.

Co zaś tyczy się wypłaty rekompensat za ulgi 
w abonamencie w latach 2010–2017, to chcę powie-
dzieć, że mają one charakter jednorazowy. Jeśli chodzi 
o kwestie pomocy publicznej, to będę mimo wszystko 
prosiła pana ministra Lewandowskiego… Z tego, co 
wiem, oni robili takie badanie, taki test, w konsultacji 
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
I kwestie, które pani senator określała jako kwestie 
pomocy publicznej… Jest tu też kontekst finanso-
wania, jeśli chodzi o Unię Europejską. Będę, jeżeli 
pani senator się zgodzi, prosiła tu o uzupełnienie. 
Z mojej wiedzy wynika, że wypłata jednorazowej 
rekompensaty… Zachowany jest tu charakter propor-
cjonalności płatności. Mówię o płatnościach abona-
mentowych i płatnościach pochodzących z opłat za 

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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(podsekretarz stanu P. Lewandowski) ta spółka musiała to finansować z pieniędzy komer-
cyjnych. My musimy w związku z tym wypracować 
taki system, by te zadania publiczne były realizo-
wane z pieniędzy publicznych. Powiem szczerze, że 
w mojej ocenie to jest jedna z najlepiej prowadzonych 
spółek. Ze względu na te wszystkie zadania publiczne, 
które ta spółka realizuje, trzeba powiedzieć jasno 
i stanowczo, że te pieniądze są dobrze wydawane. 
Planowany na 2017 r. deficyt nie będzie istniał, bo 
będzie zysk, będzie plus 10 milionów zł. Może to 
dla państwa szokujące, ale… Rzeczywiście w pierw-
szym roku, w 2015 r. deficyt wynosił 37 milionów zł, 
w 2016 r. około 177 milionów zł, a w 2014 r., czyli 
kiedy kończyliście… W sumie to był jeden z ostatnich 
budżetów w 100% zrealizowanych przez was, czyli 
przez Platformę Obywatelską i za czasów Platformy 
Obywatelskiej. Wtedy było 6 milionów zysku, rok 
wcześniej było minus 20 milionów zysku, a w 2012 r. 
minus 219 milionów… przepraszam, nie zysku, tyl-
ko deficytu, 20 milionów deficytu. W 2012 r. było 
219 milionów deficytu, a w 2011 r. – 89 milionów de-
ficytu. Jak widać, spółka publiczna zawsze jest spół-
ką deficytową. My staramy się to wreszcie zmienić, 
czyli wreszcie odciążyć spółkę, tak żeby z własnych 
środków nie finansowała misji publicznej, tylko żeby 
finansowała tę misję publiczną ze środków publicz-
nych. To jest jedna rzecz.

(Senator Jan Rulewski: Po tej rekompensacie to 
chyba nawet będzie miała zyski.)

Rekompensata nie jest… To jest rekompensata 
za brak środków publicznych na realizowanie misji 
publicznej, a nie z przeznaczeniem na działania 
komercyjne. Przypominam, że telewizja publiczna 
misję realizuje ze środków komercyjnych, a nie 
ze środków publicznych – nie powinno tak być. 
Skoro na kogoś cedujemy jakiekolwiek zadania, 
to powinny być one finansowane z budżetu pu-
blicznego, czyli ze środków publicznych – czy to 
z abonamentu, czy to np. z rekompensaty, czy z fi-
nansowania z budżetu państwa. Ja jestem osobiście 
zwolennikiem finansowania abonamentowego, ale 
w tej chwili zdecydowano, że będzie to rekompen-
sata z budżetu państwa.

Były przed przerwą pytania dotyczące produkcji 
audiowizualnej. Za 25 milionów zł będzie wspar-
ta produkcja kinematograficzna. Jest bardzo wiele 
wniosków złożonych do różnych instytucji kultury, 
które będą te działania wspierać i w koprodukcji 
finansować dzieła kinematograficzne. W tej chwili 
mogę wymienić np. film o Piłsudskim. Możliwe, że 
będziemy finansować – jeśli producenci się w tym 
roku wyrobią – film o bitwie pod Kostiuchnówką 
i generalnie cały szereg filmów, które miałyby w jakiś 
sposób upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości 
w 2018 r., ale także filmy artystyczne. Podjąłem de-
cyzję o koprodukcji i współfinansowaniu filmu, który 

a jednocześnie premier tego rządu Donald Tusk na-
woływał do jego niepłacenia, czyli łamania prawa. 
Jednym z obowiązków konstytucyjnych każdego oby-
watela jest płacenie daniny publicznoprawnej. Taką 
opłatą jest abonament radiowo-telewizyjny. To też 
spowodowało trudną sytuację medium publicznego.

Teraz przypominam, co to jest medium publiczne. 
Medium publiczne jest publiczne dlatego, że realizuje 
misję publiczną, czyli zadania zapisane w konstytu-
cji, które powinno wykonywać państwo. Państwo 
scedowało te zadania na telewizję publiczną i dla-
tego jest ona finansowana z pieniędzy publicznych. 
Jeżeli jakikolwiek odrębny podmiot… Pojawiały się 
tutaj pytania, dlaczego jakiś odrębny podmiot dostaje 
od rządu pieniądze. No właśnie dlatego, że mamy 
wymagania wobec tego podmiotu. Zgodnie z zasa-
dą subsydiarności, która jest zapisana w konstytucji, 
jeżeli wymagamy realizacji jakichś działań z zakresu 
obowiązków państwa przez jakikolwiek inny pod-
miot, czy to przez telewizję publiczną, czy samorząd, 
to jako państwo powinniśmy za realizację tych zadań 
zapłacić.

Jeśli chodzi o kwestie europejskie i pytanie, czy to 
nie jest niedozwolona pomoc publiczna, powiem tak: 
to jest dozwolona pomoc publiczna. Tak jak wspo-
mniałem na początku, wszystkie państwa w Unii 
Europejskiej się umówiły, że działania publiczne, 
których realizację powinno gwarantować państwo, 
media publiczne mają prawo realizować z pienię-
dzy publicznych. Oczywiście mamy opinię Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą tego, 
czy to jest dozwolona pomoc publiczna. Poza tym 
Unii Europejskiej tak naprawdę nie interesuje, skąd 
są pieniądze, tylko to, na co są wydawane, a te pie-
niądze są wydawane tylko i wyłącznie na działania 
z zakresu zleconego przez państwo. To się w przy-
padku telewizji publicznej nazywa misja. Działania, 
które… Państwo gwarantuje, że te uprawnienia, które 
są w konstytucji, prawo do informacji itd., będą re-
alizowane przez telewizję publiczną, przez media 
publiczne za pieniądze publiczne.

Zarzut niegospodarności. Niegospodarność to nie 
jest tylko powodowanie jakiegoś deficytu, bo deficyt 
w spółce może nie wynikać wcale z niegospodarno-
ści. Niegospodarność to jest złe wydawanie pieniędzy, 
a telewizja publiczna źle pieniędzy nie wydaje. Otóż 
telewizja publiczna finansuje 80% misji z pieniędzy 
komercyjnych, czyli tych, które zarabia jako spółka 
prawa handlowego, a nie z pieniędzy publicznych, 
czyli spółka finansuje zadania misyjne, które powinny 
być publicznie finansowane. Przez lata tak było, bo nie 
było pieniędzy publicznych. My cedowaliśmy zadania 
publiczne na spółkę, ale nie dawaliśmy jej pienię-
dzy na realizację tych zadań publicznych i dlatego 
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Mediów publicznych jest 19 – to nie jest tylko 
telewizja, to jest także Polskie Radio, 17 rozgłośni 
lokalnych. Przypominam, że nikt lepiej niż rozgłośnie 
lokalne nie informuje o lokalnych wydarzeniach, po-
nieważ większość telewizji ogólnokrajowych jest tele-
wizjami warszawocentrycznymi, niestety. Chciałbym 
przypomnieć, że największa polska telewizja, czyli te-
lewizja publiczna, ma do dyspozycji mniej więcej 1/3 
budżetu telewizji komercyjnej, trzeba więc przyznać, 
że pieniądze są tam rzeczywiście wydawane efektyw-
nie. Telewizja publiczna utrzymuje około 10 kanałów 
telewizyjnych, zajmuje prawie 1/3 rynku, a ma o wiele 
niższe nakłady i jest o wiele mniej konkurencyjna ze 
względu na to, że, jak powiedziałem, emituje bardzo 
dużo treści misyjnych, które nie są atrakcyjne dla 
reklamodawców. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
(Senator Barbara Zdrojewska: A ja, Panie 

Marszałku?)
Zapisałem, zapisałem, ale teraz ja chcę zapytać.
Czy w tym rachunku… że deficyt telewizji się 

zmniejsza, jest uwzględniona ta dotacja? Pan to na-
zywa rekompensatą, a ja uważam, że to jest forma 
dotacji. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Ponieważ proces zwalniania 
z opłat abonamentowych ludzi starszych będzie 
trwał… Czy dalej będziecie naliczali te rekompensaty, 
załóżmy, w rachunku ciągnionym, przez 2, 3 lata, bo 
już jest precedens, czy też może zamierzacie tego nie 
robić i cofnąć te zwolnienia, które zostały zrobione 
za kadencji poprzedniego rządu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Nie będziemy cofać absolutnie żadnych zwolnień, 

które zostały wprowadzone dla obywateli z tytułu ulg 
w 2010 r. W tej chwili nie ma projektu ustawy, który 
by umożliwiał coroczną wypłatę rekompensaty dla 
telewizji z powodu tych ulg. Cały czas pracujemy nad 
docelowym projektem ustawy abonamentowej, która 
miałaby wprowadzić klarowny, automatyczny, rów-
ny i sprawiedliwy system finansowania mediów pu-
blicznych, obejmujący wszystkich obywateli. Jestem 
przekonany, że jak tylko będzie decyzja o tym, żeby 
rozpocząć proces legislacyjny, to wszyscy się o tym 
dowiemy i będę mógł ewentualnie zreferować, jak my 
widzimy ten system.

A jeśli chodzi o finansowanie telewizji, to my, tak 
jak powiedziałem, będziemy finansować z tej dotacji 
tylko misję publiczną. W związku z tym uzupełnimy 

promuje postać Fryderyka Chopina. Takich zadań 
jest dosyć dużo.

Jeśli chodzi o instytut badawczy, na który jest re-
zerwa na poziomie 75 milionów zł, to przypominam, 
że jest to inicjatywa poselska, nie inicjatywa rządowa. 
Zdaje się, że stanowisko rządu zostało przez panią mi-
nister Gawin na posiedzeniu komisji już przedstawio-
ne. Ja tylko przypomnę, że celem instytutu jest m.in. 
prowadzenie badań dotyczących ratowania Polaków 
przed zagładą i nagradzanie osób lub spadkobierców 
tych osób, potomków tych osób, które pomagały ra-
tować Polaków przed zagładą w latach 1939–1946. 
75 milionów zł przeznaczone jest na kilka lat, nie 
tylko na jeden rok. To nie jest jednorazowa dotacja 
na jeden rok, tylko na kilka lat, do wykorzystania na 
stworzenie instytutu, na stworzenie całego systemu 
badań, na poszukiwania i na nagradzanie tych osób.

Przypomniałem sobie jeszcze, że było pytanie 
pani senator Zdrojewskiej o dokładne wyliczenia. 
Ja mam takie dokładne wyliczenia, mogę je pani 
udostępnić. Pozwolę sobie powiedzieć, jak wcześniej 
wspomniała pani wiceminister finansów, że to są wy-
liczenia zrobione razem z Krajową Radą Radiofonii 
i Telewizji. Szczerze powiedziawszy, większy udział 
miała w tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
I to jest tak: w 2010 r. w związku ze zwolnieniami 
326 tysięcy 313 osób uzyskało prawo do niepłacenia 
abonamentu. W tamtym momencie stanowiło to nie-
mal 2% abonentów i spowodowało ubytek wpływów 
na poziomie 49 milionów zł. W 2016 r. tych osób było 
820 tysięcy i strata z tego tytułu, strata w wyniku 
zmniejszenia się wpływów z abonamentu wynosiła 
220 milionów zł. Mam cały rozkład, jak zmieniała 
się w czasie ta kwota i oczywiście to udostępnię 
pani senator. Suma wynosi około 977 milionów zł 
274 tysięcy 444 zł, dlatego o taką mniej więcej kwotę 
wnioskowano.

Przypominam, że minister kultury i dziedzictwa 
narodowego nie jest dysponentem tej kwoty, to zna-
czy, nie mówi dokładnie, do kogo ta kwota ma iść, 
jedynie przeznacza ze swojego budżetu tę kwotę dla 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, zgodnie z zasadami panujący-
mi w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, na mocy 
uchwały, do końca listopada zdecyduje o podziale 
tych środków. Ponieważ wyjdzie to poza sferę bu-
dżetu państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
będzie miała prawo te pieniądze także w późniejszym 
okresie, czyli po nowym roku, wydatkować. Z punk-
tu widzenia Krajowej Rady są to takie same środki 
jak abonament i one, mówiąc kolokwialnie, wpadają 
do tego samego worka i zgodnie z takimi samymi 
zasadami będą rozdzielane między wszystkie media 
publiczne.

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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jazz” artystów takich jak Zbigniew Namysłowski 
Quartet, Tomasz Stańko, Stanisław Sojka, Michał 
Urbaniak, Andrzej Trzaskowski, Urszula Dudziak, 
Zbigniew Seifert, Krzysztof Komeda. To nagrania 
duetu autorskiego Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego, nagrania artystów muzyki popular-
nej, w tym takich jak Czesław Niemen, Anna Jantar, 
Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki, Irena Santor, 
Breakout, Marek Grechuta, Krzysztof Klenczon, 
Skaldowie. Są to też bajki dla dzieci czytane przez 
aktorów, np. przez Wiesława Michnikowskiego, Irenę 
Kwiatkowską czy Barbarę Krafftównę. Uważamy, że 
jest to nasze dziedzictwo i w związku z tym prawa 
do tego dziedzictwa powinny być przede wszystkim 
w domenie państwa, żeby można było efektywnie 
to wykorzystywać. Trzeba przyznać, że Polskie 
Nagrania były spółką, która w jakimś sensie została 
doprowadzona – nie wiem, czy przez niegospodar-
ność, czy po prostu przez nieumiejętność zarządza-
nia, czy jakieś niekorzystne warunki rynkowe – do 
upadku, ale wcześniej też nie była jakoś szczególnie 
dobrze funkcjonującym podmiotem, który w sposób 
godny umożliwiałby Polakom partycypację w kul-
turze poprzez możliwość odsłuchiwania dzieł takich 
artystów jak ci, których tutaj wymieniłem. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, mam pytanie. Skoro 

środki na rekompensatę, na funkcjonowanie telewizji 
publicznej pochodzą z budżetu państwa, to mam tu 
fundamentalne pytanie, do którego był pan uprzejmy 
wielokrotnie podczas swego wystąpienia się odwo-
łać, a mianowicie pytanie dotyczące misji publicznej. 
Pozwolę sobie krótko przytoczyć art. 21 ustawy o ra-
diofonii i telewizji: publiczna radiofonia i telewizja 
realizuje misję publiczną, oferując na zasadach okre-
ślonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszcze-
gólnym jego częściom zróżnicowane programy i inne 
usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, 
rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się plurali-
zmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością 
oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integral-
nością przekazu. Czy w pańskiej ocenie programy, 
które dzisiaj widzimy w telewizji publicznej, spełniają 
znamiona misji publicznej? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak pan wytłumaczy, Panie 
Ministrze, taką oto sytuację, że w regionie, z które-
go pochodzę, w województwie lubuskim, w progra-
mach publicystycznych realizowanych przez oddział 

w tym roku budżet telewizji o około 250 milionów zł 
tylko i wyłącznie na działania misyjne.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem, 
ale czy w tej… Na pierwsze pytanie pan nie odpo-
wiedział.)

Tak, to będzie… Bez tej dotacji telewizja by miała 
stratę około 250 milionów zł.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli to 
w wyniku tej dotacji jest ten dobry rezultat.)

Tak jest.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

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

ja mam pytanie nie z kręgu kompleksów Platformy 
Obywatelskiej. Mianowicie chodzi o pozycję dotyczą-
cą 40 milionów na wykup praw do katalogu zbiorów 
Polskich Nagrań. Nie podważam tego, prosiłbym tyl-
ko o przybliżenie, o co dokładnie chodzi, dlaczego 
my musimy to wykupywać, kto to sprzedał bez naszej 
wiedzy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o tę pozycję, to nie jest to 40 milio-

nów zł. My na wydatki inwestycyjne mamy przezna-
czone w przybliżeniu 115 milionów zł. Nie wiem, ile 
będzie kosztowało wykupienie Polskich Nagrań, liczę 
na to, że mniej niż 40 milionów zł. Polskie Nagrania 
zostały sprzedane za czasów rządów Platformy 
Obywatelskiej za 8 milionów 100 tysięcy zł przez syn-
dyka masy upadłościowej, przy czym same nierucho-
mości, które do tej spółki należały, są więcej warte niż 
te 8 milionów. Zostało to sprzedane na aukcji. Ceną 
wywoławczą było właśnie 8 milionów, zgłosił się je-
den chętny i kupił za 8 milionów 100 tysięcy. A przy-
pomnę, że w ramach katalogu Polskich Nagrań mamy 
nagrania kompozytorów muzyki współczesnej, w tym 
Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara 
w znakomitych wykonaniach orkiestr Filharmonii 
Narodowej i Sinfonii Varsovii, Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, konkursów pia-
nistycznych im. Fryderyka Chopina i konkursów 
skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego. To na-
grania pochodzące z rejestracji festiwali „Warszawska 
Jesień” oraz Jazz Jamboree, nagrania z serii „Polski 

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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(senator W. Sługocki) Jeśli chodzi np. o misję w postaci partycypacji 
w wydarzeniach sportowych, to przypominam, że 
telewizja publiczna zakupiła pakiet meczy. Polska 
reprezentacja zawsze będzie pokazywana w Telewizji 
Polskiej. Jeśli chodzi o inne związki sportowe, nie 
tylko piłki nożnej, o inne sporty, to będziemy się 
starać, żeby one też były pokazywane w telewizji 
publicznej, a nie w płatnych kanałach komercyjnych 
czy na platformach pay per view. Tak więc spełniamy 
misję w tym zakresie, co jest dosyć kosztowne.

Chciałbym jeszcze podkreślić, że telewizja pu-
bliczna przez wiele lat była niedoinwestowana i nie 
realizowała zwykłego upgrade’u technologicznego, 
który powinien być wdrożony. Np. nie został zakoń-
czony program „beta off”, który miał polegać na tym, 
że program miał być nagrywany cyfrowo, potem mia-
ła być edycja cyfrowa tego programu, a następnie 
nadawanie cyfrowe tego samego programu. W tej 
chwili jest tak, że z powodu zaniedbania poprzed-
nich zarządów, mamy nagrywanie cyfrowe, mamy 
też nadawanie cyfrowe, ale po drodze jest konwersja 
analogowa, czyli trzeba przegrywać cyfrę na taśmę, 
a potem taśmę na cyfrę, żeby móc to nadawać, dlatego 
że były poczynione takie oszczędności. Stąd m.in. są 
zwiększone inwestycje w telewizji, które generują 
obecnie wysokie deficyty, ponieważ najzwyczajniej 
w świecie po prostu trzeba dogonić świat. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać, Panie 

Marszałku?)
Pan senator Sługocki chciałby jeszcze dopytać.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, jak rozumiem, program infor-

macyjny realizowany przez TVP Info też korzysta 
z rekompensaty. Czy mogę prosić o pańską opinię, czy 
paski, które pojawiają się w telewizji publicznej, też 
realizują misję publiczną? Mam pytanie: czy możemy 
poznać autorów – bo w końcu ich pensje są pokry-
wane z pieniędzy publicznych – którzy formułują 
takie, a nie inne, pańskim zdaniem realizujące misję 
publiczną, w mojej ocenie absolutnie nie, komentarze 
do informacji prezentowanych w programie informa-
cyjnym TVP Info? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Telewizja TVP Info również jest finansowana 

w dużej części… tzn. powinna być finansowana w du-

regionalny telewizji publicznej w 80% przypadków 
występują politycy Prawa i Sprawiedliwości, a jedy-
nie w 20% – politycy partii opozycyjnych? Dokładne 
dane prześlę panu w najbliższej korespondencji 
i zwrócę się też do pana z prośbą o odpowiedź na 
piśmie w tej sprawie. Te sytuacje, które opisuję, chyba 
nie spełniają znamion misji publicznej określonych 
w cytowanej przeze mnie ustawie. Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście te-

lewizja publiczna spełnia misję publiczną w takim 
zakresie, jaki wynika z cytowanej przez pana ustawy. 
Chciałbym przypomnieć, że audycje są kierowane 
do wszystkich obywateli, a nie tylko do tzw. grupy 
komercyjnej, czyli tylko i wyłącznie tej atrakcyjnej 
dla reklamodawców, pod którą są robione programy 
w telewizjach komercyjnych. Jest tak m.in. dlatego, że 
mamy bardzo dużo programów kulturalnych, mamy 
nawet dedykowane programy z zakresu historii, kul-
tury i dziedzictwa narodowego, jest TVP Historia czy 
TVP Kultura. Misja informacyjna też jest spełniana. 
Mniej więcej w zakresie godziny dziennie w TVP1… 
Suma chyba wszystkich programów informacyjnych, 
czyli „Teleexpresu”, „Wiadomości” oraz porannego 
pasma informacyjnego, daje mniej więcej godzinę.

Jeśli zaś chodzi o pluralizm ze względu na po-
glądy, to według danych Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji politycy partii rządzącej są pokazywani… 
To tylko 33% wszystkich pokazywanych polityków, 
którzy funkcjonują na arenie politycznej; mam tutaj na 
myśli tych, którzy są w Sejmie, i te relewantne partie, 
które funkcjonują również poza Sejmem. To jest tylko 
33% i w to się wlicza i posłów, i członków rządu. Tak 
że to są dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Ja nie znam danych, które pan przytoczył, nie wiem, 
kto to mierzył. Nie widziałem takich liczb w raporcie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mam nadzieję, 
że pan… Bo to jest w zasadzie jedyny podmiot, który 
to mierzy i ma do tego metodologię. Ta metodologia 
jest taka sama od lat, nikt jej nie zmieniał, więc nie 
możemy mówić o żadnych manipulacjach. To jest ta 
sama metodologia, którą państwo wcześniej wykorzy-
stywali – za poprzednich rządów też była stosowana 
taka metodologia.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Panie… Muszę odpowiedzieć…)

(Głos z sali: Musi pan odpowiedzieć.)
Aha. Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Senatorze, oczywiście zadam to pyta-

nie w pana imieniu Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji, albowiem Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji jest konstytucyjnym organem, który za to 
odpowiada i to monitoruje. Więc ja zapytam Krajową 
Radę i przekażę panu odpowiedź.

(Głos z sali: Dziękuję serdecznie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja się dołączam do tego pytania. Prosiłbym o od-

powiedź na piśmie także dla mnie.
Teraz pani senator Zdrojewska.
Proszę uprzejmie.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym tylko zapytać, Szanowny Panie 

Ministrze, o te… My często rozmawiamy na posiedze-
niach komisji i z panem ministrem, i z panem preze-
sem, tak że pewne odpowiedzi znamy, ale na niektóre 
pytania odpowiedzi nie znamy. Chciałabym zapytać: 
co z tą pożyczką w wysokości 800 milionów zł, którą 
telewizja zaciągnęła w połowie tego roku? 800 mi-
lionów, Szanowni Państwo, to jest ogromna kwota, 
nawet jak na telewizję publiczną. Trzeba było zgodę 
ministra… Chyba w Banku Gospodarstwa Krajowego 
została zaciągnięta pożyczka w takiej wysokości, 
800 milionów zł. Ona została zaciągnięta – no, wszy-
scy to krytykowali – jakby „pod obietnicę” pieniędzy 
z abonamentu, czyli tego, co obywatele wpłacają. 
Proszę mi powiedzieć, jak ma się teraz ta pożyczka 
do tej przyznanej kwoty z budżetu. Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Pożyczka w kwocie wskazanej przez panią senator 

została udzielona na warunkach komercyjnych. Zdaje 

żej części ze środków publicznych, ale – tak jak po-
wiedziałem na wstępie – telewizja publiczna finansuje 
prawie wszystko ze środków komercyjnych, bo nie 
dostaje niemal żadnych środków publicznych, więc 
ja myślę, że większość pensji, które dostają dzienni-
karze, jest jednak ze środków komercyjnych, a nie ze 
środków publicznych.

Chciałbym przypomnieć, że ustawa o radiofonii 
i telewizji mówi o tym, że to zarząd czy nadawca 
kształtuje swój program i nie podlega on woli czy – 
nie wiem – wpływowi polityków. To jest pierwsza 
kwestia.

Ponieważ ja jestem bezpośrednio nadzorującym 
ministrem, to nie chciałbym się wypowiadać i ko-
mentować kontentu telewizji publicznej, zwłaszcza 
w zakresie programów informacyjnych, dlatego że 
ktoś mógłby uznać, że to jest jakiś wpływ, gdybym 
chwalił albo ganił to, co jest w telewizji.

Z drugiej strony kodeks spółek handlowych rów-
nież mówi, że walne zgromadzenie – a to najczęściej 
ja stanowię walne zgromadzenie – nie ma możliwości 
ani wydawania wiążących poleceń zarządowi, ani 
ingerowania w bieżące zarządzanie spółką.

W związku z tym także i w tym zakresie uchylam 
się od odpowiedzi, ponieważ prawo jasno określa, że 
nie powinienem w tym przypadku się wypowiadać, 
żeby nie sugerować jakichś określonych działań ani 
nie wpływać… Bo to byłoby niezgodne z zasadami 
demokracji. Dziękuję.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę ostatnie, Panie 
Marszałku, króciutko…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Bardzo krótko proszę…

Senator Waldemar Sługocki:
Tak. Dziękuję.
Panie Ministrze, to ostatnia moja serdeczna prośba 

o udzielenie odpowiedzi na piśmie… Czy mógłbym 
prosić o odpowiedź na takie oto pytanie: jak wyglą-
dała relacja właśnie między udziałem polityków partii 
opozycyjnych a udziałem polityków partii rządzącej 
w programach publicystycznych, przede wszystkim 
w głównym wydaniu Wiadomości? Jaka to jest pro-
porcja? Ile czasu antenowego wypełniają politycy par-
tii rządzącej, a ile pozostałych partii opozycyjnych? 
Z podziałem na udział poszczególnych partii, także 
opozycyjnych, oddzielnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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FiNa, wytwórnia filmowa czy studia filmowe, które 
podlegają ministrowi kultury i dziedzictwa narodo-
wego, mogą być beneficjentami tych środków i to one 
muszą przedstawić scenariusz, kosztorys. Musi to być 
też ocenione przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
I dopiero gdy ta cała procedura się zamknie, będziemy 
mieli listę dokładnie tych produkcji, które będziemy 
mogli, zgodnie z prawem, sfinansować. My wstępnie 
oszacowaliśmy, że to będzie 100 milionów zł, ale już 
dzisiaj zweryfikowaliśmy częściowo te nasze przewi-
dywania i mogę powiedzieć, że to jest 25 milionów zł. 
Przy czym to jest takie bardzo mocne prowizorium, 
bo my oparliśmy to mniej więcej na… tzn. wiedząc, 
jaki jest status określonych projektów, i zakładając, że 
uda się te projekty do końca roku zrealizować na tyle, 
by można było je sfinansować. Tak że trudno jest mi… 
Ja mogę panu przedstawić jakieś takie prowizorium, 
ale proszę się nie przywiązywać do tego, że tak wła-
śnie zostanie to do końca wydane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czarnobaj jeszcze. Proszę uprzejmie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ja nie wierzę w to, że, tak jak 

pan minister teraz zaproponował, będzie to 25 mi-
lionów zł i że teraz instytucje kultury i nie tylko, bo 
i szeroko rozumiane podmioty, które mogą otrzymać 
wsparcie… Tzn. pan zapyta czy powie: słuchajcie, 
mamy teraz 25 milionów… W związku z tym ja bym 
prosił o informację dotyczącą… Bo ja przecież ro-
zumiem, że wiele rzeczy może się zmienić w ciągu 
tego czasu, ktoś może zrezygnować – to przecież 
jest oczywiste. Ale przecież państwo jako minister-
stwo jakąś przymiarkę zrobiliście. I mnie interesuje 
ta państwa przymiarka, takie coś: wiemy, że zwró-
cimy się do tych, do tych, i chcielibyśmy, aby oni coś 
tam opracowali…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze. Pan minister zrozu-

miał, o co chodzi…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 
Oczywiście przedstawię takie prowizorium.)

…i odpowie na piśmie.
Teraz pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, na wczorajszym posiedzeniu ko-

misji pani minister finansów poinformowała nas, że 

się, że jest to około 3,5%. Pani minister wyliczała 
to dokładnie wczoraj na bieżąco na posiedzeniu ko-
misji – wyszło jej 3,53% po uwzględnieniu obecne-
go WIBOR. I z tego, co… Od razu podkreślam, że 
minister kultury i dziedzictwa narodowego nie jest 
stroną tej pożyczki. My oczywiście jako organ nad-
zorczy, jako walne zgromadzenie mamy informacje 
dotyczące tej pożyczki. Jeśli dobrze pamiętam, mniej 
więcej połowa kwoty jest przeznaczona na wydatki 
inwestycyjne telewizji, a połowa na działalność bieżą-
cą telewizji. Wydaje mi się, że chyba taką odpowiedź 
mogę w tym zakresie…

A! To są dwa równoległe źródła finansowania, tzn. 
pieniądze, które my dajemy, idą na misję. To nie są 
pieniądze przeznaczone na spłatę pożyczki – żeby nie 
było wątpliwości. Telewizja z tej drugiej puli będzie, 
tak jak powiedziałem, finansować funkcjonowanie 
bieżące i inwestycje, m.in. nadrabiając te zaniedbania 
w zakresie sprzętu, które utrzymywały się przez lata. 
Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Są na to środki regio-
nalne.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czarnobaj teraz zadaje pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja pytałem o produkcje audiowi-

zualne, a pan minister podał… Czy ja mógłbym prosić 
o odpowiedź na piśmie dotyczącą planów na wyko-
rzystanie tych 25 milionów zł wsparcia dla produkcji 
audiowizualnej? Nie chodzi o teraz, ale o to, jak…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Ale 
ja mogę teraz się ustosunkować bezpośrednio, jeśli 
można… Bo trudno jest mi powiedzieć…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
To proszę bardzo. Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Przepraszam.
Trudno mi w tym momencie powiedzieć dokład-

nie o planach, ponieważ żebyśmy my mogli wydać 
te pieniądze, musimy… To instytucje podległe, np. 

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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(senator K. Kleina) spadek w kwestii abonamentu, a rząd, przeciwnie do 
tego spadku, posługuje się podatkami wszystkich 
obywateli dla wspierania tzw. narodowych mediów, 
które w oczach opinii publicznej są rządowe. Tak że 
rząd nie tylko w ciągu 2 lat nie przedstawił realnej 
inicjatywy ustawodawczej, nie wdrożył jej, ale nawet 
nie ma pomysłu na przyszłość.

I drugie pytanie. W minionym roku mieliśmy 
do czynienia z licznymi wystąpieniami zwykłych 
obywateli, którzy nie należeli do partii. Pan je wi-
dział ze swojego okna. Tysiące, dziesiątki tysięcy 
ludzi. Nie zauważyłem, aby media publiczne choćby 
w jakimkolwiek zamyśle… aby zaprosiły tych ludzi, 
przedstawicieli tych ludzi do przedstawienia ich opi-
nii. Więcej: były opinie dziennikarzy w charakterze 
oskarżycieli. Co pan na to? Obywatele mają prawo do 
udziału w mediach publicznych czy nie mają? Czy to 
jest misja publiczna? Dlaczego mają płacić za telewi-
zję, skoro tylko się ich tam krytykuje?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, odpowiem naj-

pierw na drugie pytanie, bo będzie to krótsza odpo-
wiedź: minister kultury i dziedzictwa narodowego ani 
rząd nie mają – w zakresie merytorycznym – prawa 
wglądu w media publiczne, żeby im czegoś zaka-
zać albo coś nakazać, chyba że to jest uregulowane 
prawnie, ale wtedy od tego są inne organy. Nadzór 
merytoryczny nad mediami sprawuje Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, proszę do niej kierować to py-
tanie. Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest 
wyznaczony tylko i wyłącznie w związku z nadzo-
rem finansowym. Jedyne, odnośnie do czego my jako 
ministerstwo kultury możemy się jeszcze wypowie-
dzieć, to te produkcje kulturalne, w których my sami 
albo któraś nasza instytucja kultury partycypujemy. 
Tak więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie.

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to oczywiście 
jakakolwiek dotacja budżetowa jest dotacją ze wszyst-
kich danin publicznych od wszystkich obywateli. Tak 
więc abonament również jest daniną publiczną od 
wszystkich obywateli. Bo zgodnie z danymi GUS 
97,3% wszystkich obywateli posiada albo radio, albo 
telewizor, albo radio i telewizor. Tak więc można 
stwierdzić, że niemal każdy obywatel w Polsce jest 
zobowiązany do tego, by płacić abonament, czego nie 
czyni i co skutecznie mu odradzano, uniemożliwiano, 

część tych pieniędzy przeznaczonych na kulturę… 
tzn. że z tych części będzie finansowany zakup nie-
których nieruchomości na rzecz muzeum, np. mu-
zeum ziem wschodnich. Moje pytanie jest takie: czy 
mógłby pan powiedzieć parę słów na temat tego mu-
zeum? Jaki ono ma mieć charakter i kiedy zostanie, 
że tak powiem, otwarte, kiedy będzie sfinalizowana 
ta cała inwestycja?

I drugie pytanie. Czy równocześnie przewidujecie 
państwo środki na budowę lub utworzenie muzeum 
ziem zachodnich – muzeum osadników, muzeum 
pionierów, którzy zagospodarowywali ziemie po 
1945 r.? Pamiątki po tych ludziach, którzy przecież 
także mieli swoje tragedie i wspaniałe czasy, giną 
nieodwracalnie, więc rzeczywiście byłoby warto ten 
temat przybliżyć naszemu społeczeństwu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To jest bardzo ważne pytanie, zwłaszcza jeśli 

chodzi o utworzenie muzeum ziem zachodnich. Ja 
rozumiem, że ono powinno być również zbudowane 
w tej chwili, ale nie mam wiedzy, w jakim momen-
cie tego procesu jesteśmy. Postaram się oczywiście 
odpowiedzieć w tym zakresie na piśmie.

Jeśli zaś chodzi o muzeum ziem wschodnich, to 
także odpowiem na to pytanie na piśmie, gdy uzyskam 
informacje od właściwego merytorycznie ministra.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, nie odpowiedział pan na moje 

pytanie, które pani wiceminister niejako panu zleciła, 
to dotyczące rekompensat. Mianowicie zarzucałem 
w tym pytaniu rządowi, w tym przypadku panu, 
niestaranne działanie na rzecz realizacji art. 84 kon-
stytucji, który nakłada na wszystkich obywateli obo-
wiązki – a realizację tego poleca rządowi – w zakresie 
danin na rzecz telewizji, czyli abonamentu. Następuje 
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ści w przygotowaniu wszystkich projektów, które do 
tej pory przeszły przez rządowy proces legislacyj-
ny i trafiły do Sejmu. Znam projekt pana ministra 
Czabańskiego i wiem, że to jest sprawa dyskusyjna, 
czy on rzeczywiście potrzebowałby notyfikacji Unii 
Europejskiej. Ja jestem przekonany – ponieważ to 
w tym samym ministerstwie, u mnie, były robione 
projekty i również ci sami ludzie za nie odpowiada-
li, a to są wybitnej klasy specjaliści – że ten projekt 
został przygotowany bardzo starannie. Jak pan do-
skonale wie, o tym, czy jakiś projekt przejdzie, czy 
nie, często decydują inne czynniki niż merytoryka 
projektu. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań…
(Senator Jan Rulewski: Nie, jest.)
Są jeszcze pytania?
Proszę bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Niestaranność naszej władzy, którą sprawuje obec-

nie PiS, polega nie na tym, czy projekty się składa, 
czy nie i kto je składa, tylko na tym, że nie realizuje 
się art. 84 konstytucji, w którym jest wskazane, że 
każdy obywatel zobowiązany jest ponosić daniny pu-
bliczne, a abonament na rzecz telewizji publicznej jest 
daniną. I deficyt nie wynika z faktu różnicy poglądów 
między panem a Czabańskim czy mną, tylko z faktu 
nierealizowania obowiązku ściągania danin.

Pytam, czy do czasu, kiedy w przyszłym roku 
ukaże się jakakolwiek ustawa w tym zakresie, rząd 
ma inne rozwiązanie zapobiegające deficytowi świad-
czeń, a przede wszystkim łamaniu zasady powszech-
ności daniny, która nakłada ten obowiązek chyba nie 
na wszystkich, a która realizowana jest tylko przez 
13% zobowiązanych.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o pełną ściągalność, to przypomi-

nam, że w Polsce system został tak skonstruowany 
i jeszcze wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
umożliwiono nieskuteczne ściąganie tej daniny. 
Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, 

utrudniano przez ostatnich kilka lat. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło 
projekt ustawy abonamentowej, on, zdaje się, w tej 
chwili jest w Sejmie, nie przeszedł dalszych etapów. 
Twierdzi pan, że to jest nierealny czy nierealistyczny 
projekt…

(Senator Jan Rulewski: Niestaranny.)
Czy niestaranny. Powiem panu, że to jest bardzo 

staranny projekt i rzeczywiście bardzo dużo pracy 
mu poświęciliśmy. Gdybyście państwo go również 
w Senacie poparli, to dawno mielibyśmy sprawę fi-
nansowania mediów publicznych za nami.

Oczywiście, istnieją też różne inne pomysły doty-
czące możliwości finansowania mediów publicznych. 
Ale jeżeli chodzi o to, o co pan pytał, to chyba w tym 
zakresie wyczerpałem temat. Chyba że pan chce jesz-
cze coś uszczegółowić, to ja oczywiście…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Jeszcze chce pan 

uszczegółowić, tak? Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, niestaranność polega na tym, że 

dopiero po przedstawieniu projektu państwo występu-
jecie do Unii Europejskiej z zapytaniami o możliwość 
realizacji tego projektu, a jednocześnie, pomijając ten 
projekt, w przypadku którego nie ma konsekwencji 
w przeprowadzaniu go przez parlament, udzielacie tej 
telewizji pomocy państwowej czy też, jak pan mówi, 
publicznej.

I druga kwestia. Nie jest prawdą, że, jak to pan 
mówi, torpedujemy to rozwiązanie. Wy… To znaczy 
też ja zgłosiłem już 2 lata temu pana przełożonemu 
czy jakiemuś koledze z ministerstwa dziedzictwa, 
Czabańskiemu, projekt, dokładnie taki, jak ten, który 
rząd teraz, bo dopiero teraz się obudził, przedstawia 
bez właściwych konsultacji z Unią Europejską.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o konsultacje z Unią Europejską, to 

żaden… Pan się odnosi do projektu pana ministra 
Czabańskiego, tak? A ja się odnoszę do projektu, 
który ja złożyłem. Ja dochowałem pełnej staranno-

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)
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Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chyba tym razem nie byłoby kłopotu, bo ile razy 

jest dyskusja o telewizji, tyle razy trwa ona długo 
i rzeczywiście jest sporo uwag nie tylko dlatego, że 
wszyscy się na telewizji znają, ale też dlatego, że bu-
dzi ona szczególne kontrowersje, od 2 lat również.

Ale nie miałby pan, Panie Ministrze, zwracam się 
też do pani minister, nie mielibyście państwo kłopotu 
z tymi pytaniami, gdyby nie fakt, że te pieniądze po-
szły w ten sposób z budżetu przez ministerstwo kultu-
ry. Bo rzeczywiście jest tak, jak pod koniec odpowie-
dzi na pytania pan minister powiedział, że telewizja, 
zgodnie z ustawą – i chcielibyśmy bardzo, żeby tak 
było – jest kompletnie niezależna od ministra kultury 
i minister kultury nie odpowiada ani za program, 
ani za kontent, ani za to, co tam się dzieje. Jednak 
z całą pewnością odpowiada pośrednio za sytuację 
w Telewizji Polskiej, ponieważ to minister kultury 
nam przedstawił ustawy, które po 2 latach możemy 
ocenić jako fatalne i jako ustawy, które doprowadziły 
do chyba najgorszych czasów w telewizji publicznej 
w historii i najgorszego stanu jej finansów. Szanowni 
Państwo, pan minister na pewno nie będzie ze mną 
się zgadzał, ale ja mam swoją ocenę. My jesteśmy 
po rozmowie, bardzo długiej, parogodzinnej, z pa-
nem ministrem Kurskim, który przedstawiał sytuację 
programową w telewizji, ale ja się teraz skupię tylko 
na sytuacji finansowej, bo mamy debatę budżetową.

Otóż, Szanowni Państwo, chcę uzmysłowić, na 
czym polega problem i jak wysoka jest kwota z bu-
dżetu, którą w tej chwili zamierzamy przeznaczyć dla 
Telewizji Polskiej. To jest 900 milionów zł, czyli to 
jest mniej więcej tyle, ile telewizja w ciągu roku ma 
wpływów z reklam, nie z abonamentu, bo on jest dużo 
niższy. Mniej więcej tyle co roku telewizja zarabia na 
siebie, czyli to są całe wpływy, które… Do tej pory 
zawsze było tak, że tyle zarabiała telewizja w cią-
gu roku. 900 milionów zł to jest całoroczny wpływ 
z reklam i nie tylko, to jest to wszystko, co zarobiła 
telewizja publiczna. Jest to tak ogromna kwota. Ona 
już sama w sobie budzi zdziwienie. A jeszcze większe 
zdziwienie budzi w połączeniu z tym, że nie dalej niż 
pół roku temu, kilka miesięcy temu, nawet niecałe 
pół roku temu, telewizja publiczna zaciągnęła kredyt 
w wysokości 800 milionów zł, żeby coś tam gdzieś 
połatać, ponieważ rozeszła się wieść, że dziura jest 
ogromna i pan prezes ma ogromne problemy z finan-
sowaniem na bieżąco telewizji publicznej. Taka była 
sytuacja. Więc gdy dodamy do siebie 900 milionów 
oraz 800 milionów, to otrzymamy zadziwiającą kwotę 
w budżecie telewizji. Powinniśmy się zastanowić, co 
się stało w ciągu ostatnich 2 lat, że aż tyle pieniędzy 
z budżetu oraz z kredytu telewizja potrzebuje za czasu 
rządów pana prezesa Kurskiego.

że Poczta Polska, która była do tego zobowiązana – 
tak jak w różnych innych krajach, np. w Niemczech 
– nie ma prawa kontrolować osób prywatnych, oby-
wateli, czy posiadają telewizor, czy go nie posiadają. 
Kiedy chcieliśmy stworzyć rozwiązania, które by 
umożliwiły legalną kontrolę tego, czy ktoś posia-
da telewizor, czy nie, to oczywiście spotkało się to 
z bardzo dużym oporem partii opozycyjnych i bar-
dzo silnymi działaniami zmierzającymi do tego, 
żeby taki projekt nie przeszedł. W tym momencie nie 
mamy innych rozwiązań prawnych, które w jakikol-
wiek sposób mogłyby spowodować, że ściągalność 
abonamentu będzie wyższa, a finansowanie telewizji 
na przyszły rok m.in. zapewnia nowelizacja tego-
rocznej ustawy, czyli przekazanie Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji środków na działanie mediów 
publicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciele rządu zobowiązali 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania za-
dane przez senator Zdrojewską, senatora Sługockiego, 
senatora Borusewicza, senatora Czarnobaja, senatora 
Kleinę.

Jeżeli chodzi o pytanie senator Zdrojewskiej, 
to zobowiązała się też pani minister Czerwińska, 
a jeżeli chodzi o pozostałe, to – pan minister 
Lewandowski.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak jest.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Ja mam odpowiedzieć?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: To 
ja odpowiem na wszystkie.)

Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Na 
wszystkie odpowiem.)

Na to pierwsze też?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Tak. 
To ja odpowiem na wszystkie pytania.)

Dobrze. Na wszystkie pytania odpowie pan mini-
ster Lewandowski.

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że w dyskusji nad zmianą ustawy 

budżetowej senatorowie nie mogą zgłaszać wniosków 
o odrzucenie ustawy.

Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Głos z sali: Panią senator Zdrojewską.)
…panią senator Barbarę Zdrojewską.

(podsekretarz stanu P. Lewandowski)



28
50. posiedzenie Senatu w dniu 14 listopada 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (cd.)

(senator B. Zdrojewska) W swoim wystąpieniu, fragmentarycznym tylko, 
chcę się skupić na 3 zagadnieniach, tj. na rekompensa-
tach finansowych dla telewizji publicznej, na realiza-
cji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących 
równości praw opiekunów osób niepełnosprawnych 
i na trzecim, pomniejszym zagadnieniu, dotyczącym 
wykorzystania przez ministra do spraw polityki spo-
łecznej i kwestii socjalnych środków na pomoc dla 
osób represjonowanych i członków opozycji antyko-
munistycznej.

Sprawa rekompensat. Kilka lat zajmowałem się 
tym zagadnieniem i posiadam dostateczną wiedzę, by 
kierować pod adresem rządu zarzuty o swawolę i nie-
staranność, a także nieodpowiedzialność w zakresie 
gospodarowania daninami publicznymi, a taką defini-
cję Trybunał Konstytucyjny przypisał abonamentowi. 
Ta niestaranność, nieodpowiedzialność polega na tym, 
że rząd w minionych 2 latach nie przedstawił realnego 
rozwiązania problemu nieściągalności abonamentu. 
Dziś wiadomo, że abonament opłaca jedynie 10% 
osób. W tym czasie rząd rzeczywiście przedstawiał 
pewne inicjatywy, ale wszystkie były chybione – jest 
to opinia samego rządu. W ostateczności – i na tym 
też polega ta niestaranność, niekompetencja – nie 
skorzystano nawet z rozwiązań, które już mają zasto-
sowanie w innych krajach Unii Europejskiej i są z po-
wodzeniem realizowane. Wskazałem w swoich propo-
zycjach kierowanych do rządu, że np. w Finlandii 90% 
ludzi realizuje ten obowiązek podatkowy w formie 
oświadczenia PIT. 

Ta boleść i ten mój żal wynikają nie tyle z tego, 
że jestem w opozycji wobec rządu, ale raczej z faktu, 
że telewizja i media publiczne są dobrem wspólnym 
i nawet wtedy, gdy są tendencyjne, też realizują jakąś 
misję, zwłaszcza kiedy przekazują informacje o sta-
nie pogody i wzmiankowane wiadomości sportowe 
czy też ostrzegają o niebezpieczeństwach. W tym 
zakresie to, co robi rząd, postrzegam tak, że ryzy-
kuje się ich jakością, niekompetencją, opóźnieniem 
w przekazywaniu… Pomijam już to, co pisze agencja 
Reuters, która bada wszystkie media publiczne na 
całym świecie i która jest autorytetem; na podstawie 
tych badań stwierdziła ona, że telewizja publiczna 
jest telewizją stricte rządową i producentem fake 
newsów. Nie będę tego wątku rozwijał, bo minister, 
który bardzo rzetelnie, bardzo ochoczo przekazuje 
tu na nią 1 miliard zł, nagle od możliwości powięk-
szania jej majątku, finansów ucieka. Ten sam Reuters 
bowiem podaje, że telewizja świadomie, ze względów 
politycznych rezygnuje z wpływów z reklam, m.in. 
odmawiając publikowania reklam pochodzących 
z niektórych spółek, które nie są przyjazne rządowi. 
A to już jest moim zdaniem barbarzyństwo, że media 
publiczne rezygnują z dochodów. Barbarzyństwem 
jest – tak to można nazwać – milczenie… Może ła-
godniej: konformizmem jest milczenie wobec tych 

Przypominam, że przejmowana telewizja znajdo-
wała się w zbilansowanej sytuacji. Nawet chyba była, 
o ile pamiętam – pan prezes Daszczyński jeszcze 
nam składał sprawozdanie – na plusie. A po roku… 
Kolejny rok, czyli 2016 r., pan prezes skończył już na 
minusie, strata wyniosła 180 milionów zł. Ja mówię 
o stracie za ubiegły rok, nie za ten, bo nie wiemy… 
Pan minister mówi, że telewizja jest na plusie. W jaki 
sposób na plusie? Prawdopodobnie dzięki rolowaniu 
i jakiejś inżynierii finansowej, dlatego że jest to po 
prostu niemożliwe, zważywszy, jaka była sytuacja 
i jaka jest sytuacja w połowie tego roku.

Dlatego jeżeli podniesiecie państwo ręce za przy-
znaniem tych pieniędzy, to weźmiecie państwo dużą 
odpowiedzialność i też rząd polski wziął na siebie 
dużą odpowiedzialność, przelewając te pieniądze po-
przez ministerstwo do telewizji publicznej. W 2016 r. 
z wpływów z reklam Telewizja Polska miała mniej niż 
rok wcześniej. Miała też o 10% mniej z abonamentu 
niż w 2015 r. To jest też ciekawe, dlatego że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji bardzo mocno wzięła się 
do ściągania tego abonamentu, właściwie pieniędzy 
z abonamentu, i poprawiła te wyniki, tak że one jakoś 
tam z roku na rok rosły. Oczywiście zdaję sobie sprawę 
z tego, że nie mogły rosnąć w nieskończoność. Z wia-
domych powodów ta ściągalność w pewnym momencie 
natrafia na barierę i już więcej pieniędzy nie można 
ściągnąć. Zwracam uwagę na to, że przy takiej stra-
cie – wpływy z reklam też były mniejsze – nie może 
pan minister mówić, że Telewizja Polska jest w dobrej 
sytuacji finansowej. Nie jest, jest w fatalnej sytuacji 
finansowej. Moim zdaniem te dodatkowe środki dla 
Telewizji Polskiej – już lada moment sięgną one 2 mi-
liardów zł w ciągu roku – powinny naprawdę zapalić 
państwu jakąś czerwoną lampkę w głowie. Zwracam 
na to uwagę. Będę głosowała przeciwko, właśnie ze 
względu na tę sytuację w Telewizji Polskiej. Do pozo-
stałych spraw finansowych w ministerstwie kultury 
– a jestem w komisji kultury, tak że tym się właśnie 
zajmuję – nie mam jakichś specjalnych, większych 
zastrzeżeń, jednak uważam, że telewizja jest naprawdę 
ogromnym problemem. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Głos ma pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
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(senator J. Rulewski) oznacza, że o dalsze lata przedłużył istnienie stanu 
nierówności prawnej, wskazanej w orzeczeniu przez 
Trybunał Konstytucyjny. I podobnie jak w ustawie 
o rekompensatach dla telewizji, nie wskazuje nawet 
ścieżki, nie mówi, czy to będzie rozwiązane w przy-
szłym roku. Pytanie jest… Nie chcę przeprowadzać 
tutaj dyskusji o tym, kto jest ważniejszy, czy górnicy 
marznący bez węgla, czy te osoby, które, realizu-
jąc różne funkcje społeczne państwa, zrezygnowały 
z pracy i opiekują się osobami niepełnosprawnymi. 
Mój wybór jest oczywisty, ale nie będę go zdradzał.

Dodam, że niepełnosprawni mają także prawa 
polityczne, choć może nie tak, nazwijmy to, wi-
doczne jak górnicy, bo trzeba się opiekować niepeł-
nosprawnymi i nie mogą chodzić na demonstracje. 
Przypominam panu ministrowi, że prowadził ne-
gocjacje, ale je porzucił, na rzecz ustalenia ugody 
w zakresie realizacji… Przedstawię wkrótce w tym 
zakresie inicjatywę. W każdym razie niegodnym jest, 
żeby państwo, które chce realizować konwencję o nie-
pełnosprawnych, w momencie jej wdrożenia uciekało 
od tego zagadnienia.

I trzecie zagadnienie, może mniejszej wagi…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, 10 minut…)
…ale np. panu marszałkowi znane. Trzykrotnie 

w budżetach – Panie Marszałku, nie chciałbym tych 
5 minut wykorzystywać – ustalano, że na realizację 
ustawy o osobach represjonowanych i opozycji an-
tykomunistycznej przeznaczone jest 50 milionów zł 
i trzykrotnie wydatkowano z tego zaledwie 10–12%. 
Dlaczego rząd nie uznał, żeby w przypadku tych osób, 
którym z opóźnieniem… To już jest ostatnie takie 
świadczenie. Tak żeby uruchomić to taką drogą, jaka 
na ogół jest w ministerstwach i nam wszystkim jest 
znana. Dziękuję i przepraszam, Panie Marszałku, że 
o minutę wypowiedź przedłużyłem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Czarnobaj.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jeszcze 

senator Bierecki chciałby sprostować…)
Przepraszam bardzo, pan senator Bierecki się 

zgłasza. Tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Tak, ze 

sprostowaniem.)
W trybie sprostowania.

Senator Grzegorz Bierecki:
Ponieważ moje nazwisko było wymienione w wy-

stąpieniu pana senatora Rulewskiego, chciałbym po-
wiedzieć, że w całej rozciągłości zgadzam się z panem 
senatorem – Donald Tusk rzeczywiście powinien być 

właśnie wszystkich osób, które obowiązek dotyczą-
cy funkcjonowania telewizji, mediów publicznych 
zrzucają na wąską grupę obywateli, na ogół ludzi 
odpowiedzialnych. Ten konformizm, wbrew temu, 
co mówiono – nie ma tu senatora Biereckiego – jest 
grą polityczną…

(Głosy z sali: Jest, jest.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Tutaj jestem. 

Słucham.)
Jest pan, Panie Senatorze. Proszę pana, jeżeli 

już… Pan mi tu zarzucał, że nie zgłosiłem czegoś do 
prokuratury. Moim zdaniem pańskim obowiązkiem 
jest zgłoszenie tego do prokuratury, obowiązkiem 
pana jako tego, który kieruje pracami nad kontrolą 
wykonywania budżetu. Jak to jest, że władze kon-
stytucyjne rezygnują ze swego obowiązku ściągania 
danin publicznych? Łatwo to robią – i dobrze, ja to po-
pieram – w zakresie podatników uchylających się od 
płacenia np. podatku VAT. Jednak takim samym obo-
wiązkiem jest opłacanie tej daniny, która jest bardzo 
mała. Jeśli władze tutaj rezygnują, to tylko dlatego, 
że w przyszłym roku… No, nie chcą postawić obo-
wiązku na właściwej płaszczyźnie, Panie Senatorze, 
Panie Przewodniczący, gdyż chcą wygrać wybory, 
ale metodą konformizmu państwowego, wręcz na-
ruszania konstytucji. I w tym zakresie pan, moim 
zdaniem, powinien czuć się moralnie odpowiedzial-
ny, odpowiedzialny za niespełnianie… Ja się czuję 
odpowiedzialny za to, że w naszym państwie jest ol-
brzymia grupa obywateli, która obowiązek dotyczący 
funkcjonowania mediów publicznych, mających cha-
rakter dobra wspólnego, zrzuca na innych obywateli. 
To na pewno nie jest zgodne z zasadami solidarności 
społecznej ani w ogóle z zasadami racjonalności.

Przechodzę do drugiego zagadnienia. W tej usta-
wie jest uzasadniona potrzeba nowelizacji budżetu 
ze względu na rekompensaty czy też z tytułu utraty 
deputatu węglowego. Nie chciałbym o tym dyskuto-
wać. Dałem wyraz temu… Uważam, że dobrze jest, że 
rząd spostrzega problemy społeczne, jakie wynikały 
z reformy w górnictwie, a o skutkach przekonamy 
się wkrótce. Ale niejednakowo patrzy na wszystkie 
grupy społeczne. Otóż od 2 lat, od 2014 r. na biur-
kach wszystkich ministrów, w szczególności mini-
stra pracy i polityki społecznej i ministra finansów, 
a także nas wszystkich, senatorów… Zwłaszcza na 
nas w Senacie ciąży obowiązek implementacji dwóch 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących 
nierówności w traktowaniu osób niepełnosprawnych, 
a zwłaszcza ich opiekunów. Rząd, odpowiadając na 
nasze pytania, na moje pytania, przewidywał, że te za-
gadnienia zostaną w tym roku rozwiązane, bo istnieje 
rezerwa, i to chyba rzędu 800 milionów. Niestety, 
tych potrzeb w tej nowelizacji rząd nie dojrzał, co 
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(senator G. Bierecki) i Sprawiedliwości. To są rzeczy, które są standardem 
w Europie, a może i na świecie. Nie wiem. Więc już 
nie będę przypominał wypowiedzi o – jak to było? – 
kombinowaniu z budżetem, kreatywnej księgowości. 
Ja myślę, że ci, którzy tak mówili, wrócą do tych 
wypowiedzi, uderzą się w piersi i powiedzą: myliłem 
się, jednak nierealizowanie pewnej części rezerw jest 
normalną rzeczą. I ja pochwalam, że to jest normal-
na polityka każdego państwa. Jeżeli są rzeczy, które 
nie mogą być zrealizowane z różnych obiektywnych 
powodów, to nie ma co ze względów politycznych na 
siłę ich realizować. I bardzo dobrze, Pani Minister, że 
te rzeczy, które nie mają lub nie są z jakichkolwiek 
względów realizowane, nie są realizowane, tylko są 
przenoszone do innych zadań. Niepotrzebnie może 
chwalę panią minister, być może to jest niepotrzebne, 
taki pocałunek śmierci.

Wrócę do budżetu. Oczywiście zawsze najgorsza 
sytuacja jest wtedy, kiedy korekta budżetu dotyczy 
szeroko rozumianej gamy wydatków. Proszę zauwa-
żyć, jaki jest mechanizm. Omawiamy korektę tego 
budżetu tylko na posiedzeniu komisji budżetowej. 
Nie wiem, czy na posiedzeniach komisji resortowych 
były omawiane te korekty. No nie. W związku z tym 
tysiące różnych drobnych wydatków na różne rzeczy, 
począwszy od ważnych dotyczących szeroko rozu-
mianego przemysłu węglowego czy zakupu akcji, aż 
po takie, jak miliard złotych na telewizję, czy takie 
drobniejsze, jak 80 milionów, czy dotyczące np. prze-
noszenia z Ministerstwa Sprawiedliwości, z sądów na 
prokuraturę… No przecież… Nie mamy ani czasu, ani 
szansy na dokładną analizę, dlatego to powinno być 
przedmiotem prac tejże komisji. Tak więc z punktu 
widzenia legislacyjnego dokonywanie korekty nie 
jest dobrym posunięciem, korekty tak szerokiej me-
rytorycznie. Korekta w różnych trudnych sytuacjach 
również musi być dokonywana, więc z punktu wi-
dzenia aksjomatu politycznego też nie należy mówić: 
korekty nigdy nie dokonamy. Należy jej dokonywać, 
ale jeśli chodzi o jej zakres, o zmiany, szczególnie 
w odniesieniu do nowych zadań, powinna być ona 
ograniczona do minimum na miesiąc przed końcem 
roku budżetowego.

Teraz odniosę się do samych zmian. Mówimy 
o tym, że jakby dodatkowe… może nie dodatkowe, 
tylko luźne pieniądze, które pojawiają się w związku 
z poprawą sytuacji na rynku pracy oraz składki do 
Unii Europejskiej, to jest ponad 6 miliardów zł. I jeże-
li spojrzymy, że ponad 3 miliardy jest na przemysł wę-
glowy i 1 miliard zł na telewizję, to możemy powie-
dzieć, że ta korekta w głównej mierze to jest korekta, 
powiedzmy, węgla i telewizji. W latach powojennych 
była taka inicjatywa, inicjatywa węgla i stali Monneta 
i Schumana. I to było coś, co przyniosło sukces. Ale ja 
nie wierzę, że wspólnota telewizji i stali, jeśli chodzi 
o korektę budżetu, przyniesie dla Polski, dla polskiej 

przedmiotem zainteresowania prokuratury ze wzglę-
du na uszczuplenie budżetu państwa i nawoływanie 
do zaniechania wykonywania obowiązku płacenia 
daniny. Tak więc przyłączam się do apelu senatora 
Rulewskiego, który od wielu miesięcy zajmuje się 
postacią byłego premiera. W tym aspekcie to zainte-
resowanie prokuratury rzeczywiście byłoby właściwe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Panie i Panowie Ministrowie!
Ja przyłączam się do różnego rodzaju opinii, które 

padły tu na temat telewizji. Wiele osób tu wystę-
pujących – i pani senator Zdrojewska, i pan senator 
Rulewski – o tym mówiło. Ja tylko dodam dwa słowa.

My możemy się różnić na temat tego, co dotyczy 
postrzegania jakości programu, jaki jest. Ja mówię 
jako widz, ja nie znam się na arkanach telewizji tak 
jak pani senator Barbara Zdrojewska, ale kiedy czy-
tam opracowania niezależnych instytutów zagranicz-
nych na temat mediów w Europie… Chcę państwu 
powiedzieć, że wyczytałem, iż 2 media, a mianowicie 
Russia Today i Telewizja Polska, to niemal bliźniacze 
stacje, jeśli chodzi o charakter.

Jeżeli pan minister kultury, pan minister 
Lewandowski, mówi, że media fantastycznie wypeł-
niają tę funkcję publiczną, funkcję społeczną wobec 
wszystkich… Ja powiem tak. Jak czytam na pasku 
telewizji Info, że oto idzie marsz patriotów, a później 
w tej telewizji pokazuje się innych jako niepatriotów, 
to ja mam lekkie wątpliwości, czy to jest telewizja 
obiektywna, pokazująca świat w sposób obiektywny 
i wypełniająca tę misję publiczną. Żeby nie przedłu-
żać… Jak słuchałem pana ministra zachwalającego 
naszą telewizję publiczną, to mi się przypomniały 
pewne zdania, hasła: „Wojna to pokój. Wolność to nie-
wola. Ignorancja to siła”. To są przesłania z „Folwarku 
zwierzęcego” Orwella. I tu jest coś tożsamego… No, 
kompletna ignorancja uczciwości i obiektywizmu. 
I mówi się, że to jest telewizja publiczna. No, Orwell 
w pełnym wydaniu.

Poruszana tu była kwestia budżetu, ja zapytałem 
panią minister o kwestie tych rezerw. Pani minister 
powiedziała to, co wynika z wiedzy osób przyzwo-
icie podchodzących do kwestii korekty budżetu. 
Owszem, są zapisane rezerwy celowe, ale z różnych 
powodów pewna część tych rezerw nie jest wyko-
rzystywana, bez względu na to, czy mamy rząd 
Platformy Obywatelskiej, czy mamy rząd Prawa 
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(senator L. Czarnobaj) nakładów z budżetu: 800 milionów pożyczki, 1 mi-
liard zł dotacji – teraz to się nazywa rekompensa-
ta… Są to wydatki niesamowicie obciążające budżet 
i one budzą olbrzymie kontrowersje, bo w stosunku 
do innych dziedzin życia, o których powiedziałem, 
takich jak ochrona zdrowia, edukacja, w ogóle spra-
wy związane z inwestycjami prowadzonymi przez 
samorząd, czyli drogi i inne… Chcę powiedzieć, że 
ja osobiście będę głosował przeciwko tej korekcie 
budżetu ze względów, o których powiedziałem wcze-
śniej. I chciałbym, Panie Marszałku, złożyć korektę 
budżetu na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Kleina. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Zdaję sobie sprawę z tego, że czasami pojawiają się 

takie sytuacje, że musimy nowelizować budżet. W po-
przednich latach też zdarzały nam się takie sytuacje. 
Były to sytuacje raczej wyjątkowe i wynikały z tego, 
że mieliśmy różnego rodzaju problemy związane z re-
alizacją dochodów budżetowych. I wówczas, żeby za-
kończyć rok w sposób możliwie łagodny, trzeba było 
dokonywać istotnych przesunięć, aby rzeczywiście 
móc sfinansować niektóre zadania. Zdarzało się tak 
przez całe lata, nie tylko w ostatnich czasach, w tych 
czasach, gdy my jako Platforma Obywatelska rządzi-
liśmy. Właściwie wszystkie poprzednie rządy jako 
cel stawiały sobie… Celem było to, żeby ograniczać 
deficyt budżetowy. Wydaje mi się, że to jest ważna 
zasada, która szczególnie powinna przyświecać mi-
nistrowi finansów. To jest tak jak w każdej rodzi-
nie: wydajemy pieniądze, które zarabiamy, czasami 
musimy pożyczać pieniądze, ale jeżeli pojawiają się 
nadzwyczajne dochody, pojawiają się oszczędności, 
to wtedy już nie pożyczamy, tylko oddajemy kredyt, 
który zaciągnęliśmy, po to żeby móc normalnie jako 
rodzina funkcjonować w przyszłości.

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych pani minister, która do nas 
przyszła, z radością mówiła o tym, że są nadzwyczaj-
ne dochody i nadzwyczajne oszczędności w wydat-
kach budżetu państwa. My też się z tego cieszymy, 
ale wydawałoby się, że w takim momencie powinien 
do nas przyjść rząd, minister finansów i powiedzieć: 
działamy w takim kierunku, aby obniżyć deficyt fi-
nansowy budżetu państwa. Do takiej operacji w ogóle 
nie potrzeba zmiany budżetu, bo jeżeli – taka była 
praktyka do tej pory – pojawiają się środki, oszczęd-
ności, to są one de facto pokazane w sprawozdaniu 

gospodarki, dla polskiego podatnika jakiekolwiek 
sukcesy. To raczej jest działanie, które w ostatnim 
okresie, w mojej ocenie, zwiększa nadmiernie to, co 
jest związane z wydatkami. Państwo zachowujecie 
się tak – mówię teraz o autorach tej całej korekty – że 
praktycznie na miesiąc przed końcem roku dokonu-
jecie prawie dziesięciomiliardowego obrotu. Czyli 
jeżeli weźmiemy sprawozdanie i przeczytamy, że na 
koniec III kwartału wydatki są zrealizowane – o ile 
dobrze przeczytałem – na poziomie około 70%, czyli 
z tego wynika, że nie są zrealizowane na poziomie 
około 10%… i tu 10%… No, to jakby w ciągu jedne-
go miesiąca, ostatniego miesiąca w roku, dodatkowe 
20 miliardów ma być wydane. W związku z tym to 
nie jest dobra praktyka, która była cechą gospodarki 
planowej, że tak oto planujemy budżet, że główne 
wydatki będą w grudniu przed świętami Bożego 
Narodzenia. I do tego, jeżeli państwo zakładacie, że 
są to przede wszystkim wydatki konsumpcyjne… Bo 
jeżeli patrzymy na całość, to wygląda to tak: spadek 
inwestycji, na poziomie 42% zrealizowane wydat-
ki po stronie inwestycyjnej i inwestycji związanych 
z pieniędzmi Unii Europejskiej. W związku z tym 
trzeba zadać sobie pytanie, czy nie ma tutaj innych 
dziedzin. Przecież są różne kwestie. Była poruszana 
kwestia samorządów, reformy edukacji, olbrzymich 
wydatków, które poniosły samorządy. Mamy kwestię 
protestów, mamy również kwestię potrzeb w zakre-
sie ochrony zdrowia, a jednak państwo wybieracie, 
o czym mówił pan senator Rulewski… To dotyczy 
nierównego traktowania i nierównego podejścia do 
wielu dziedzin życia, które należałoby widzieć, jeśli 
chodzi o korekty.

Powrócę do pewnego porównania, jeśli chodzi 
już o kwestie samej korekty: państwo zachowujecie 
się jak rodzina, która nagle w listopadzie, ni stąd, ni 
zowąd, z jakichś różnych źródeł otrzymuje 10 tysię-
cy zł i biegnie do marketu, żeby wydać te pieniądze 
przed świętami. No, to nie jest dobry wzór. Z kon-
sumpcyjnego punktu widzenia, w celu osiągnięcia 
krótkiej radości może to jest dobre, ale… My stoimy 
na stanowisku – mówię to w imieniu pana senatora 
Kleiny i swoim – że kwestie korekty budżetu w za-
kresie merytorycznym, kwestie dotyczące zwięk-
szania wydatków w tym krótkim okresie powinno 
się… To powinno być bardzo mocno ograniczone 
celem zmniejszania deficytu. No i potrzeba dłuższej 
dyskusji o tym, na co te środki wydawać w roku 2018.

Jednocześnie chciałbym, Panie Marszałku, złożyć 
tu korektę budżetu, gdyż uważam, że to, co zosta-
ło tutaj powiedziane w czasie dyskusji… Telewizja, 
a właściwie media publiczne to jest dziedzina, która 
wzbudza olbrzymie kontrowersje co do jakości i co 
do obiektywizmu. Jest jeszcze kwestia olbrzymich 
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(senator K. Kleina) Generalnie jednak myślimy o tym, jak przejeść te 
pieniądze, a nie jak uczynić z nich element racjonalnej 
gospodarki.

Jest wiele programów. Myśmy się nawet zasta-
nawiali, czy skoro już państwo koniecznie chcecie 
wydać te pieniądze, nie należałoby zgłosić poprawek, 
które będą poprawkami… które, no nie wiem, będą 
przeznaczać te pieniądze na różne cele. Ostatecznie 
jednak jako Platforma Obywatelska podjęliśmy de-
cyzję, że raczej będziemy mówić, że skoro są dodat-
kowe dochody, to powinny być one przeznaczone 
na obniżenie deficytu budżetu państwa. Zgłosiliśmy 
jednak 1 poprawkę, która wydaje nam się istotna. 
Jest ona związana z problemem, który mamy nie od 
dzisiaj, ale od lat, czyli problemem lekarzy staży-
stów, rezydentów itd. Proponujemy, żebyście pań-
stwo to zaakceptowali. Nie negujemy nawet tego, co 
w Senacie, jak państwo pamiętacie, uważaliśmy za 
wydatek nieracjonalny, czyli deputatów dla górników, 
bo skoro przyjęliśmy ustawę, to na sfinansowanie 
ustawy muszą się znaleźć środki finansowe.

Chcę też podać taki przykład. Dotyczy on 
Pomorza, regionu, z którego pochodzę, Pomorza 
rozumianego jako teren od Szczecina po Gdańsk. 
Jedną z najważniejszych inwestycji, która miała być 
tam realizowana, to była trasa kaszubska i droga od 
Szczecina do Gdańska. Rozpoczęto budowę trasy, 
o której wszyscy ministrowie, także ministrowie 
tego rządu, mówili, że zapobiegnie ona wykluczeniu 
komunikacyjnemu Pomorza. To jest region, z któ-
rego najtrudniej dostać się w różne części Polski. 
Jak państwo wiecie, przynajmniej niektórzy z was, 
na realizację tej inwestycji ogłoszono przetargi za 
czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Wszystko 
to zostało wstrzymane, chociaż środki na ten cel były 
przewidziane. Argumentem, jakiego używano, było 
to, że brakuje pieniędzy na tę inwestycję, tylko jedną, 
głównie na tę inwestycję. Ale może byłaby sytuacja 
taka… Może warto byłoby sfinansować tę inwestycję. 
Tym bardziej że częściowo te decyzje blokujące zo-
stały już odwołane przez ministra infrastruktury oraz 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Droga od Gdańska do Bożegopola będzie budowana, 
jest budowana. To były decyzje poprzedniego rządu. 
Od Szczecina w stronę Koszalina… Czyli ten sam 
środek Pomorza jest oczywiście znowu wykluczony 
komunikacyjnie i mówi się, że na to nie ma pieniędzy. 
Wiem, że oczywiście nie można dzisiaj takiej decy-
zji, żeby przeznaczyć pieniądze na ten cel, podjąć 
w ramach tej nowelizacji, ale czy nie warto byłoby, 
mając właśnie w perspektywie te oszczędności, za-
stanowić się, czy jednak nie popchnąć, ruszyć tego, 
co zostało wcześniej zaplanowane, przygotowane, 
z zezwoleniami na budowę itd. Różne przygotowane 
rzeczy wstrzymuje się z jakichś różnych dziwnych 
powodów, zasłaniając się argumentacją finansową.

z wykonania budżetu. Pamiętamy przecież o tym, że 
generalna zasada, jaka obowiązuje w budżecie, jest 
taka, że wydatki są wydatkami maksymalnymi, jakie 
muszą być realizowane przez budżet, a dochody to są 
kwoty minimalne, które powinny być realizowane. 
Nie ma więc potrzeby, żeby ten budżet nowelizo-
wać. Ale skoro już podjęto taką decyzję, to – tak mi 
się wydaje się – powinny być prowadzone działania, 
które idą w kierunku obniżenia deficytu.

Pani minister na wczorajszym posiedzeniu komisji 
budżetu i finansów odpowiedziała na moje pytanie. 
Ja mówiłem, że praktycznie za miesiąc będzie ko-
niec roku finansowego i budżetowego. Mówiłem, że 
nad zmianami i skutkami tego, że mamy oszczęd-
ności, moglibyśmy dyskutować podczas debaty 
nad budżetem, który w tej chwili jest procedowany 
w parlamencie, w Sejmie, i który za jakiś czas do 
nas trafi. Wówczas można byłoby te nadzwyczajne 
oszczędności lokować tak, żeby ich wydatkowanie 
było racjonalne. Ale pani minister powiedziała mi 
tak: nie, ponieważ budżet został złożony w Sejmie 
już we wrześniu.

Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby róż-
ne rzeczy w budżecie zmieniać. Nie jesteśmy tutaj 
pierwszy raz i wiemy, jak pracuje się nad budżetem. 
Bywało tak, że w trakcie debaty budżetowej lub na 
krótko przed nią rząd składał autopoprawkę, żeby 
zrobić pewne przesunięcia w zakresie generalnych 
priorytetów w związku z takimi czy innymi skutkami 
wydarzeń mijającego roku.

Podejmujemy decyzję, że wydatkujemy tak znacz-
ne kwoty w ciągu jednego miesiąca, dodatkowo, 
poza normalnym funkcjonowaniem państwa. Czy 
w związku z tym nie ma w was, senatorach Prawa 
i Sprawiedliwości, takiej obawy, że te pieniądze 
mogą być wydatkowane w sposób nieracjonalny? 
Przecież nawet procedury związane z wydatkowa-
niem są często dłuższe niż jeden miesiąc. Czy nie 
warto byłoby zastanowić się… Może priorytety, które 
zaproponowaliście w budżecie, mogłyby być inne? 
Może wydatki można by było skonstruować inaczej? 
Gdybyśmy dzisiaj zapytali poszczególnych ministrów, 
co oni uważają za ważne… Oczywiście pani minister 
i rząd powiedzą, że wszystko zostało uzgodnione 
w ramach Rady Ministrów. To prawda. Ale gdyby 
była tu przeprowadzona taka normalna dyskusja, to 
mogłoby się okazać, że pojawiłyby się inne wydatki. 
I nawet kwoty, o których dzisiaj mówimy, że są na-
szymi oszczędnościami, mogłyby być przeznaczone 
na jakieś cele. Ale tak się nie dzieje. Pieniądze wydaje 
się na rzeczy związane z czystą konsumpcją.

Oczywiście niektóre spośród tych wydatków 
– znam się na tym – mają charakter wydatków in-
westycyjnych. Z tym nie chcę tutaj polemizować. 
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(senator K. Kleina) zawarte jest w druku nr 645 A. Komisja rekomenduje 
Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

Właściwie można powiedzieć, że debata doty-
cząca tej ustawy odbyła się przy okazji omawiania 
poprzedniego punktu. Te 2 ustawy są powiązane. 
Wyłącznie z powodów technicznych rozmawiamy 
rozłącznie o tych 2 ustawach, a nie łącznie. Można 
powiedzieć, że wszystkie informacje dotyczące za-
równo przebiegu posiedzenia, jak i pytań, które 
były zadawane przez senatorów na posiedzeniu, 
zostały powtórzone w debacie, której przed chwilą 
słuchaliśmy.

Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę i przy-
pomnieć – ponieważ ogromne zainteresowanie wzbu-
dziła kwestia telewizji – że ta ustawa przynosi szereg 
innych zmian, o których nie wspomnieliśmy w trakcie 
debaty. Nie wspomnieliśmy o innych regulacjach, 
dlatego chciałbym je przypomnieć. No więc oprócz 
regulacji dotyczących środków przeznaczonych dla 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mamy także 
przepisy dotyczące wypłaty z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla, a także dotyczące kwestii rezerwy 
celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej w szkołach. Wielokrotnie przecież apelowali-
śmy o to, aby sprawę tych urządzeń przywrócić jako 
istotną z punktu widzenia poprawy jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej. Na działalność 
tych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, które pojawią 
się i będą funkcjonowały w szkołach, przeznaczamy 
w tym budżecie 88 milionów 200 tysięcy zł. To bardzo 
ważna realizacja wcześniej zgłoszonych postulatów, 
a także realizacja programu, z którym przyszedł rząd. 
Jest także sprawa utworzenia rezerwy celowej na re-
alizację dodatku wychowawczego oraz dodatków na 
finansowanie przejazdów środkami publicznego trans-
portu zbiorowego dla osób posiadających Kartę Dużej 
Rodziny. Wreszcie są także środki przeznaczone na 
funkcjonowanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
a także na zwiększenie środków będących w dyspo-
zycji Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinanso-
wanie programu „Mieszkanie +”. To bardzo ważna 
decyzja, sprawa – przypomnę, że w budżecie pojawia 
się 1,5 miliarda zł, które mają być przeznaczone na 
program „Mieszkanie +”. No i ostatnia zmiana, którą 
warto przypomnieć, to jest dokapitalizowanie Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowe środki mają 
być przeznaczone na zakup i objęcie akcji tych pod-
miotów przez Skarb Państwa. To środki, które mają 
być przeznaczone na rozwój działalności tych pod-
miotów, w zasadzie są to środki prorozwojowe. Do 
środków prorozwojowych w tej nowelizacji zaliczyć 
trzeba też przede wszystkim środki na Polski Fundusz 
Rozwoju, na Polską Agencję Inwestycji i Handlu, 
a także właśnie na Krajowy Zasób Nieruchomości, 
który, służąc realizacji programu „Mieszkanie +”, 

Dlatego też myślę sobie tak, że w przypadku 
budżetu, i o to zawsze proszę ministra finansów… 
Zawsze miałem takie doświadczenia – a jestem w par-
lamencie od 1997 r. i ciągle zajmuję się sprawami 
finansowymi – że bez względu na to, jaki był rząd, 
to minister finansów mówił: nie wydajemy pienię-
dzy tak, żeby tylko je wydać; robimy to racjonalnie, 
a jeżeli możemy, to ograniczamy deficyt budżetowy. 
Miałbym pewną prośbę do dzisiejszego ministra fi-
nansów rządu polskiego, prośbę, żeby myślał w takich 
kategoriach, pamiętając o tym, że my ciągle żyjemy 
na kredyt, że ciągle pożyczamy, że to są pożyczki, 
które będą musiały zostać spłacone przez nas lub 
następnych, którzy przyjdą po nas. Dziękuję bardzo.

Aha, przedkładam poprawki, które zapowiedzia-
łem, te dotyczące rezydentów i ograniczenia deficytu 
budżetowego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senator i Panowie Senatorowie, informuję, 

że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze le-

gislacyjnym złożyli na piśmie pan senator Czarnobaj 
i pan senator Kleina.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciele rządu chcieliby się ustosun-

kować do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Nie. Dziękuję.)
Pani minister nie… Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 645, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 645 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Komisja rozpatrzyła tę ustawę na sto szóstym 

posiedzeniu w dniu 13 listopada, jej sprawozdanie 
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) rząd, rząd PO-PSL, który te uprawnienia górnikom 
odebrał? Czy była o tym mowa na posiedzeniu ko-
misji? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak, rzeczywiście, Panie Senatorze, mówiliśmy 

o tym. Przypominaliśmy o konieczności spłaty tych 
zobowiązań, które wynikają z posiadanych przez gór-
ników uprawnień do bezpłatnego węgla. Kilkadziesiąt 
wygranych procesów przez górników, ryzyko wielu 
innych pozwów… Tak, rzeczywiście, ten problem, 
który został stworzony decyzjami poprzedniego rzą-
du, został rozwiązany zarówno tą ustawą, którą przyj-
mowaliśmy na poprzednim posiedzeniu, jak i właśnie 
teraz, kiedy zapewnimy finansowanie zadań okre-
ślonych w tej przyjętej ustawie. Tak, rzeczywiście, 
spłacamy zobowiązania, które wynikają z błędów 
poprzedniego rządu.

(Senator Kazimierz Kleina: No gdzie błędy? Jakie 
błędy? Nie błędy tylko…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Tak, bardzo interesujące jest to, co pan powie-

dział o redukcji zadłużenia. Pytanie – to nie ja jestem 
winien, tylko pan jest winien, bo ten temat zainicjo-
wał – ile wynosi aktualne zadłużenie i o ile wzrosło 
w okresie 2 lat sprawowania rządów przez PiS?

Ale też pytanie towarzszące temu. Ile w tej chwili 
państw w Unii Europejskiej czy w Europie jest już 
wolnych od jakiegokolwiek zadłużenia?

I trzecie. Czy te 600 milionów zł, kwota mająca 
zmniejszyć to zadłużenie, jest wynikiem kursu dolara 
czy też innych walut, czy też wynikiem starań rządu? 
I dlaczego jest to tak mało?

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Żadne z tych zagadnień, o które pan senator pytał, 

nie było poruszane podczas prac komisji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski:

uczestniczy w szeroko pojętym programie zwięk-
szania inwestycji.

W trakcie posiedzenia komisji… Ta uwaga pozwo-
li mi się odnieść do wystąpienia mojego poprzednika, 
senatora Kleiny, którego tu nie widzę…

(Senator Jan Rulewski: Jest… My przekażemy, 
przekażemy.)

…ale na pewno senator Kleina uważnie słucha…
(Senator Jan Rulewski: Przekażemy.)
Przekażecie mu, Państwo.
Chodzi mi o kwestię zmniejszenia deficytu. Ja 

chciałbym zwrócić uwagę, że – to było podnoszone na 
posiedzeniu komisji – istotnym elementem oszczęd-
ności, które zostały osiągnięte w roku 2017, jest wła-
śnie zmniejszenie kosztów obsługi długu o kwotę 
około 600 milionów zł. To ważna informacja: nastą-
piło istotne zmniejszenie. Tak więc kiedy mówimy 
o polityce zadłużenia, o polityce redukcji deficytu, 
to trzeba pamiętać o tym, że także koszt obsługi za-
dłużenia jest konsekwentnie zmniejszany.

Na marginesie chciałbym dodać, że we współcze-
snej gospodarce właściwie nie ma nic złego w tym, 
że państwa się zadłużają…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ooo!)
…tylko pytanie jest takie, jaka jest proporcja 

i u kogo się zadłużają.
O, senator Kleina wrócił, więc pewnie będzie dys-

kutował…
Ale mówię to już niejako poza sprawozdaniem, 

po to, żeby zainteresować senatora Czarnobaja, który 
na pewno będzie miał inną teorię gospodarczą w tej 
kwestii. To wyczerpuje moje sprawozdanie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłoszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Kto z państwa senatorów pragnie zadać pytanie?
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Istotną zmianą 

w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 jest art. 16b, 
w którym w ust. 2 mówi się o kwocie 2 miliardów 
353 milionów zł przeznaczonej na finansowanie wy-
płat świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla. Czy ta zmiana nie jest 
naprawą sytuacji, do której doprowadził poprzedni 
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audycje i emitować reklamy, a w telewizji publicznej 
nie można tego robić – są szacowane na 350 milio-
nów zł w skali roku. Tak że, jak widzimy, Telewizja 
Polska finansuje się właściwie bez udziału środków 
publicznych. To też jest ważne.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy to było pytanie, czy odpowiedź?)

To było pytanie…
(Senator Jan Rulewski: Ale ile ma z darmowych 

wystąpień pani premier i prezydenta?)
…czy pan senator sprawozdawca nie uważa, że 

w związku z tym jest potrzebne dofinansowanie te-
lewizji publicznej kwotą 980 milionów zł.

Przepraszam, Panie Marszałku, że przedłużyłem.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale ta sprawa była 

już zamknięta.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Najpierw, jeżeli chodzi o te gabinety profilaktyki 

zdrowotnej… One są opisane w ustawie z 15 wrze-
śnia 2017 r., czyli niedawno przez nas przyjmowanej, 
o szczególnych rozwiązaniach zapewniających po-
prawę jakości i dostępność świadczeń opieki zdro-
wotnej. W art. 16c pkt 2 ustawy okołobudżetowej 
mówi się o tym, że w odniesieniu do szkół, na rzecz 
których nie zostały złożone wnioski o dotacje, jed-
nostki samorządu mogą złożyć wniosek o tę właśnie 
dotację do właściwego wojewody. Czyli mówimy tutaj 
o utworzeniu tych gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
w szkołach, które nie były objęte wnioskami o dotację 
z wcześniej dostępnych środków. Jak rozumiem, pani 
minister potwierdza moją interpretację tej ustawy. Bo 
rzeczywiście tak głęboko na posiedzeniu komisji w to 
nie wchodziliśmy. Ale jak czytam art. 16c, w którym 
mowa wprost, że chodzi o składanie wniosków o do-
tacje na rzecz szkół, w przypadku których wcześniej 
nie złożono takiego wniosku, to rozumiem, że tu po 
prostu rozszerzamy liczbę tych gabinetów, które będą 
działały w szkołach.

To ważne… Widziałem, że pani minister się zgła-
szała. Panie Marszałku, czy pani minister mogłaby 
uzupełnić?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: W swoim 
czasie.)

W swoim czasie. W takim razie dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został…

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące kwestii 

telewizji. Czy mógłby pan wyjaśnić, skąd się wzięła 
potrzeba tego wsparcia telewizji publicznej kwotą 
blisko 1 miliarda zł i jaka jest geneza tego zjawiska, 
no i tej, powiedzmy, trudnej sytuacji telewizji pu-
blicznej? Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Kleina: W poprzednim punk-
cie o tym mówiliśmy. To poprzedni punkt.)

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ja podczas rozpatrywania poprzedniego punktu 

dość szeroko o tym mówiłem, przytaczając także 
przepisy, w tym zakres przyjętych przez parlament 
ulg. Tu rzeczywiście chodzi o rekompensatę z tytułu 
utraconych wpływów z opłat abonamentowych, które 
wynikały ze zwolnień przyjętych w latach 2010–2017.

Przy okazji chciałbym też zwrócić uwagę… Pani 
senator Zdrojewska w swoim wystąpieniu mówiła 
o 980 milionach zł jako równowartości wpływów 
z reklam zbieranych rocznie przez wszystkie media 
w Polsce. Nie jestem w stanie tej kwoty zweryfiko-
wać, powiedzieć, czy ona jest prawdziwa. Niemniej 
jednak pragnę zwrócić pani senator uwagę, że mówi-
my tutaj o okresie 7-letnim, rekompensacie za 7-let-
ni okres utraty wpływów, czyli w latach 2010–2017. 
Czyli chodzi o to, żebyśmy właściwie te liczby do 
czasu odnosili.

Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie pana 
senatora.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja bym prosił jeszcze o rozwinięcie tego trzeciego 

obszaru, chodzi mi o te gabinety profilaktyki. Jakie to 
mają być gabinety? Bo to jest, zdaje się, kwota ponad 
88 milionów zł.

I też jeszcze odnosząc się do kwestii związanej 
z finansowaniem telewizji, chcę wspomnieć, tytułem 
też pewnego uzupełnienia, że w tej chwili środki, 
które Telewizja Polska dostaje z tytułu abonamentu, 
są na poziomie 350 milionów zł w skali roku. Powinna 
dostawać ponad 1 miliard zł, gdyby abonament był 
płacony we wspomnianym wymiarze. A straty z ty-
tułu niemożności przerywania audycji i filmów przez 
Telewizję Polską – bo, jak Wysoka Izba doskonale 
wie, w telewizjach komercyjnych można przerywać 
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(wicemarszałek M. Seweryński) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Panie Marszałku, zabierałam głos 
i przedstawiałam już łącznie informację…)

Nie życzy pani sobie zabierać głosu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: W tej chwili nie.)
Pani Minister, dziękuję bardzo.
W tej chwili senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Kto z państwa senatorów chce zadać pytanie?
Pan senator Rulewski, a potem pan senator 

Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Pani Minister, czy mogłaby pani 

uzupełnić moją wiedzę i niewiedzę pana senatora 
Biereckiego o wysokości wzrostu zadłużenia w ciągu 
ostatnich 2 lat? I towarzyszące temu pytanie: które 
z państw Unii Europejskiej – lub ile jest takich państw 
– w ostatnim czasie osiągnęło zrównoważony bilans, 
czyli nadwyżkę?

Drugie pytanie: czy słuszna jest opinia senatora 
Biereckiego, jakoby korzystną polityką dla Polski, jak 
myślę, bo o Polsce rozmawiamy, było dalsze zadłuża-
nie się? I ile wynoszą koszty obsługi tego zadłużania 
w tym lub w przyszłym roku budżetowym?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, proszę na trybunę.
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, jeśli 

mogę prosić, bo moje nazwisko zostało przywołane, 
chciałbym tytułem sprostowania…)

W trybie sprostowania. Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak, w trybie sprostowania.
Pan senator Rulewski zupełnie nie zrozumiał mojej 

wypowiedzi. Nie twierdzę, że właściwie zadłużanie 
się przez jakikolwiek… Twierdzę, że nie ma nic złego 
w wysokości zadłużenia kraju. Istotna jest struktura 
jego zadłużenia, czyli odpowiedź na pytanie, w jakiej 
walucie i u kogo się zadłuża kraj. Taki był sens mojej 
wypowiedzi, być może zbyt skomplikowanej… Pan 
senator Rulewski nie zrozumiał mojej wypowiedzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pani minister. Proszę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze…)
Pan senator chciałby kontynuować pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, 

Panie Marszałku…)
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
…ale na drugie pytanie pan senator mi nie odpo-

wiedział. Pytanie brzmiało: czy według pana senatora 
sprawozdawcy ta kwota 980 milionów zł jest zasadna? 
Na pewno była dyskusja na ten temat. Mówię cały 
czas o telewizji.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale mówiliśmy już na 
ten temat, Panie Senatorze Jackowski.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, ja…)
Czy była dyskusja na ten temat?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak. W poprzednim 

punkcie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: 2 godziny.)
(Senator Kazimierz Kleina: 2 godziny dyskutowa-

liśmy na ten temat.)

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak, oczywiście, dyskutowaliśmy na ten temat. 
W naszym rozumieniu ta kwota jest jak najbar-
dziej zasadna, wynika ona z konieczności spłaty 
tych zobowiązań, które istnieją praktycznie poza 
budżetem.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję…)
One nie były widoczne w budżecie, niemniej 

jednak wynikają z powstałych od 2010 r. do 2017 r. 
ubytków w finansowaniu telewizji, wynikających 
z kolei ze zwolnień uchwalanych przez parlament. 
Parlamenty poprzednich kadencji, uchwalając 
zwolnienia z tytułu abonamentu, nie zapewniały 
telewizji publicznej środków równoważących ten 
ubytek, pozwalających na realizację misji telewi-
zji publicznej zgodnie z potrzebami określonymi 
w ustawie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?
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tału jeszcze takich zweryfikowanych danych nie 
mamy. Państwowy dług publiczny, czyli to, o czym 
wspomniałam, mówiąc o tej metodologii krajowej, to 
977,2 miliarda, podczas gdy dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, czyli dług sektora GG, 
wynosi 1 bilion 16 miliardów zł z końcówką. To jest 
wzrost o 9,7 miliarda. To tyle, jeśli chodzi o wartości 
nominalne i dane na koniec…

(Senator Jan Rulewski: A w ciągu 2 lat o ile to 
wzrosło? Takie było pytanie.)

Tutaj posiadam dane od początku roku. Dane 2-let-
nie, jeśli pan senator pozwoli, też uzupełnimy na pi-
śmie. Chodzi tylko o lata 2016–2017, jak rozumiem.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dobrze. Jeśli takie dane są potrzebne, to uzupełnię 

je na piśmie.
Jeśli zaś chodzi o udział długów w walutach ob-

cych, to jest to 31,4%. To są najbardziej aktualne dane, 
jakie posiadamy w dniu dzisiejszym. Udział długu 
wobec nierezydentów to 52,1%. Dla porównania mam 
tutaj dane za lata ubiegłe. W roku 2016 udział długu 
w walutach obcych wynosił 34,4%, w 2015 – 34,9%, 
a więc widzimy tutaj tendencję zniżkową. Udział 
długu wobec nierezydentów, jeśli chodzi o konkretne 
liczby, w roku 2016 wynosił 53,4%, a w roku 2015 – 
58,1%.

Pan senator wspomniał też o kosztach obsługi 
długu. Jeśli chodzi o koszty obsługi długu, to tu jest 
wyraźna tendencja zniżkowa, wynikająca zarówno 
z tego, że mamy niższe stopy procentowe, bo o tym 
też trzeba wspomnieć, jak i z tego, że w tym roku, jak 
państwo zapewne wiecie – chcę tylko o tym przypo-
mnieć – Polska wycofała się z elastycznej linii kre-
dytowej, która również generowała określone koszty.

(Senator Jan Rulewski: Dopiero w przyszłym roku 
będzie widać skutek.)

Tak, skutek będzie również widoczny, jeśli chodzi 
o przyszły rok. Obniżenie kosztów obsługi długu 
Skarbu Państwa w roku 2018 według naszych prognoz 
wyniesie w stosunku do PKB 1,49%. Dla porówna-
nia w roku 2016 było to 1,72%, a w roku 2017 1,54% 
po nowelizacji, a przed nowelizacją – 1,57%. Mamy 
w tym roku 600 milionów oszczędności z tytułu ob-
sługi długu.

(Senator Jan Rulewski: Wspaniale. Ale ile to 
jest…)

(Głos z sali: 600 milionów.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę sformułować pytanie.)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, pytanie 

było takie, ile wynosi koszt obsługi, a nie jaki to jest 
procent PKB.)

(Senator Leszek Czarnobaj: W przerwie to ustal-
cie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:

Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Chciałabym najpierw ustosunkować się do pytania 
dotyczącego długu, ponieważ pan senator wielokrot-
nie poruszał tę kwestię, a w wypowiedzi jednego czy 
drugiego pana senatora też była poruszona kwestia 
długu. Jeśli chodzi o państwowy dług publiczny, czyli 
jeśli chodzi o dług publiczny według metodologii 
krajowej, to chciałabym tutaj od razu to rozróżnić. 
Mamy metodologię krajową i metodologię unijną, 
tak ją w skrócie nazwijmy. Według metodologii 
krajowej to jest państwowy dług publiczny, według 
metodologii stosowanej przez Komisję Europejską 
to jest dług sektora general government, tzw. GG, 
czyli sektora rządowego i samorządowego. Szanowni 
Państwo, jeśli chodzi o dane, które posiadam przy 
sobie dzisiaj, to są to dane dotyczące wykonania na 
koniec roku 2016. Jeśli chodzi o dług sektora GG, 
to jest to 54,1% – oczywiście chodzi o relację długu 
do PKB – natomiast jeśli chodzi o rok 2017, to jest 
to 53,8%. Taki jest poziom w odniesieniu do roku 
2017. Taki sam poziom zakładamy na rok 2018, czyli 
zakładamy utrzymanie tego poziomu przez kolejne 
2 lata. Chcę też podkreślić, że w kolejnych latach 
w założeniach strategii zarządzania długiem sektora 
finansów publicznych na lata 2018–2021 relacja długu 
do PKB będzie obniżała się do 46,2% w roku 2021.

Druga kwestia, którą chciałabym podkreślić, jest 
taka. Mówimy oczywiście o relacji długu do PKB, 
podajemy wartości. Ale wydaje mi się, że istotną 
kwestią jest podanie jednocześnie pewnego bench-
marku, bo jak porównujemy jakiekolwiek wskaźniki 
i mierniki – tutaj mówię to z doświadczenia prowa-
dzenia badań statystycznych – zawsze porównujemy 
je do benchmarku. Otóż chcę powiedzieć, że jeżeli 
chodzi o relację długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych do PKB, to jest to, przypominam, 
54,1%, jeśli chodzi o Polskę, wobec 83,2% w całej 
Unii Europejskiej – to jest średnia ważona – i 88,9% 
w krajach strefy euro. Tak więc chciałabym też tu-
taj nadać właściwe proporcje tym liczbom, którymi 
się posługujemy: 54,1% wobec 83,2%, jeśli chodzi 
o średnią ważoną w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, i jeszcze wyższy poziom, blisko 89%, 
w krajach strefy euro.

Jeśli chodzi o wartości nominalne… Bo jeśli do-
brze zapisałam, to pan senator prosił też o wartości 
nominalne.

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Te wartości nominalne, które posiadamy, zostały 

zweryfikowane na koniec II kwartału. Te dane rze-
czywiście są już po weryfikacji. Na koniec III kwar-
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(podsekretarz stanu T. Czerwińska) spodarki. I jeśli chodzi o objęcie tych dodatkowych 
akcji, to tutaj, w ramach zapotrzebowania, w planach, 
którymi dysponujemy, jest wskazane przede wszyst-
kim wzmocnienie promocji eksportu. Dodatkowo, 
jeśli chodzi o plany tej agencji, są zadania dotyczące 
promocji polskiej gospodarki. Jest również, jeśli cho-
dzi o agencję, utrzymywanie i prowadzenie działal-
ności promocyjnej w innych krajach w odniesieniu 
do inwestycji zagranicznych. Tyle mogę powiedzieć 
w skrócie, jeśli chodzi o złożone zapotrzebowanie. 
Czyli są to głównie, powiedziałabym, cele polegające 
na promocji polskiej gospodarki i wspieraniu w tym 
wymiarze inwestycji zagranicznych, które zostały 
określone regulacjami.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jackowski chce dopytać. Tak?

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak, chciałbym dopytać, bo właśnie to jest… Ja 

wiem, że ta agencja to jest nowy twór. Ale jest to 
też jakaś kontynuacja Interpressu, agencji jeszcze 
z dawnych, z dawnych czasów, PRL-owskich, która 
stopniowo się przekształcała. Ale jest tu sformułowa-
nie: zakup i nabycie tych akcji… To znaczy jaki jest 
w tej chwili kapitał zakładowy tej agencji i w jakim 
stopniu te 100 milionów, że tak powiem, zmieni się 
w stosunku do kapitału założycielskiego tej instytu-
cji? To jest moje pierwsze pytanie.

I drugie, już z tym niezwiązane. Mianowicie 
czy w tym… Czy powinniśmy jeszcze w tym roku, 
w związku z bardzo dobrą sytuacją budżetu państwa, 
spodziewać się jakiejś ustawy nowelizującej budżet 
na rok 2017? Pytam o to w aspekcie zbliżającego się 
końca roku. Po prostu czy rząd planuje jeszcze jakieś 
tego typu ustawy, które mielibyśmy rozpatrzeć przed 
świętami? Byłym wdzięczny za informacje. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja również chciałbym poprosić o ta-

kie dane, o jakie wcześniej prosił senator Rulewski, 
czyli chodzi o wzrost zadłużenia i kosztu obsługi, 
ale w odniesieniu do lat 2008–2015. Tylko może pro-
siłbym o odpowiedź na piśmie, bo tak chyba będzie 
prościej. Dziękuję bardzo.

Dobrze, to za chwilę…
(Senator Leszek Czarnobaj: Najlepiej na piśmie.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Na piśmie.)
Jeśli chodzi o dokładną liczbę, to poproszę o chwi-

lę cierpliwości.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
Obliczę, ile w stosunku do PKB wynosi 1,54%, 

i za chwilę dokładne dane panu senatorowi podam.
To tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienia dotyczące dłu-

gu. Było też pytanie pana senatora o to, jaki jest dług 
w stosunku do PKB w innych krajach. Takie dane też 
posiadam, ale nie chciałabym ich cytować.

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
Po prostu mam taką tablicę. Jeśli pan senator sobie 

życzy, to bardzo chętnie na piśmie takie zestawienie 
danych przygotujemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Minister, ja bym się chciał dowiedzieć czegoś 

o szczegółach tego, że tak powiem, podwyższenia 
i zakupu akcji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 
Jak rozumiem, cel jest taki, żeby zwiększyć efektyw-
ność działania tej agencji, ale jakby zechciała pani 
minister bliżej uzasadnić kwestię tych 100 milionów, 
byłbym bardzo wdzięczny.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Panie Marszałku, odpowiedź od 
razu czy jeszcze inne…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Od razu proszę odpowiedzieć, bo to jest ostatnie 

pytanie.
(Głos z sali: Nie, jeszcze będzie…)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Jeśli o chodzi Polską Agencję Inwestycji i Handlu, 

to na co będą przeznaczone te środki? – rozumiem, 
że do tej kwestii mogę sprowadzić pytanie pana 
senatora. Otóż, Szanowni Państwo, przede wszyst-
kim chcę wspomnieć o tym, że w roku bieżącym 
Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu… To jest 
podmiot nowy, który został powołany ustawą z dnia 
7 lipca 2017 r., a został on powołany do tego, aby 
wykonywać zadania z zakresu promocji polskiej go-
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trzeba by się było dowołać do terminu wejścia w życie 
ustawy okołobudżetowej.

Nie wiem, czy jasno się wyrażam, Pani Minister. 
Odwołujemy się tu do terminu, który już nie obo-
wiązuje. To będzie puste prawo, chyba że będziemy 
je naginać lub w jakiś inny sposób interpretować. To 
wszystko wynika z pomieszania dwóch trybów, któ-
re zostały umieszczone w dwóch różnych ustawach 
dotyczących tej samej materii.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister, jeśli mógłbym 

prosić… Niedługo, za miesiąc będziemy debatowa-
li nad ustawą budżetową na rok 2018. Jeżeli można 
by było, to ja bym prosił, żeby pani minister miała 
wtedy ze sobą materiały, dane dotyczące deficytu 
budżetowego – nie szukajmy zbyt głęboko – w latach 
2014, 2015, 2016 i prognozowanego deficytu na rok 
2017. Interesuje mnie też wielkość spłaty zadłużenia 
zarówno dla podmiotów zagranicznych, jak i kra-
jowych w tych samych latach, podana w liczbach 
bezwzględnych, nie w procentach, bo w procentach 
łatwo to znaleźć. Chodzi o to, że później różne osoby 
przyjmują różne dane dotyczące wielkości PKB. Jeśli 
można, to ja bym prosił, żeby pani minister miała to 
przy sobie podczas styczniowej dyskusji. Byłoby nam 
wtedy łatwiej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kończymy tę rundę pytań.
Bardzo proszę panią minister o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, najpierw pytanie, które zadał pan senator, 
dotyczące Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Nie 
mam przy sobie materiałów, ale jeśli dobrze pamię-
tam, to kapitał założycielski, według statutu, to jest 
35 lub 40 milionów zł. Żeby nie popełnić tu jakiegoś 
błędu, prosiłabym o możliwości udzielenia odpowie-
dzi na piśmie. Chciałabym to dokładnie sprawdzić, 
co do złotówki, i powiedzieć, jak jest według statutu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, dotyczące kwestii 
legislacyjnej, na którą zwrócił uwagę pan senator 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Czarnobaj…
(Głos z sali: Czerwiński.)
Czerwiński, przepraszam za… A później pan se-

nator Czarnobaj.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Otóż ta ustawa ma na celu kwestie spójne ze zmiana-
mi do ustawy budżetowej, ale znajdują się tu przepisy 
typowo proceduralne… Chodzi o art. 16c. Gdyby pani 
mogła spojrzeć…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Przepraszam, czy mogę zajrzeć?)

Tak, tak, oczywiście, bo to ważne.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Oczywiście.)
A więc tak: art. 16c. Ust. 1 jest oczywisty: tworzy 

się rezerwę celową. No i po tym znajdują się ust. 2–5, 
które, praktycznie rzecz biorąc, stanowią procedury 
wykonania tej ustawy, ale na szczeblu samorządów 
i szkół, a właściwie samorządów. Taka sama proce-
dura jest w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
zapewniających poprawę jakości i dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej. I teraz pytanie. To znaczy 
pierwszy mój zarzut – na razie w cudzysłowie, bo 
zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na drugie pytanie 
– jest taki: czy nie należałoby tutaj odwołać się do 
procedury określonej w ustawie przedmiotowej, czyli 
ustawie o szczególnych rozwiązaniach zapewniają-
cych poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej? Przepisy proceduralne są adresowane do 
samorządów, a samorządy raczej nie będą szukały… 
Adresat tych przepisów gdzie indziej skupia swoją 
uwagę – na ustawie pierwotnej, a nie okołobudżeto-
wej. To jest raz.

Dwa. Proszę zauważyć, że dochodzi tu do pewnego 
rodzaju niekonsekwencji, a być może nawet sprzecz-
ności. Otóż, czytam wyraźnie: „Ust. 2. Jednostka 
samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz 
których nie zostały złożone wnioski o dotację, o któ-
rej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 
2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających 
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdro-
wotnej – i teraz, uwaga – w terminie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 3 tej ustawy”, czyli tej o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę… Znajduję 
ten art. 6 ust. 3. I co czytam? „Jednostki samorządu 
terytorialnego w terminie 5 dni od dnia wejścia w ży-
cie ustawy”… Tamta ustawa weszła w życie dokładnie 
26 września. Wszystkie terminy już wyekspirowały, 
jeśliby literalnie czytać ten przepis. Tamta ustawa 
była ustawą epizodyczną i dawała bardzo krótkie ter-
miny – 5 dni od daty wejścia w życie. Dlatego tutaj 
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tej ustawy – w terminie, o którym mowa w art. 6 
ust. 3.… Czyli jednostka samorządu terytorialnego, 
która nie złożyła wniosku w terminie określonym 
w art. 6 ust. 3 ustawy, może złożyć wniosek o tę do-
tację do właściwego wojewody. Jak mówię, ta, która 
nie złożyła, może złożyć wniosek o dotację do wła-
ściwego wojewody. Przepis ten określa, że jednostki 
samorządu, które w terminie określonym w ustawie 
nie złożyły tego wniosku, mogą złożyć wniosek 
o dotację do wojewody. Wszystko legislacyjnie jest 
poprawnie. Biuro Analiz Sejmowych, biuro analiz 
Senatu ani Rządowe Centrum Legislacji nie zgłosiły 
żadnych uwag. Kwestia jest taka, że ta dotacja musi 
być rozliczona nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

I jeszcze słowo. Było zorganizowane spotkanie 
z wojewodami, ministerstwo edukacji rozesłało in-
formacje o możliwości skorzystania z tych środków 
w ramach tej rezerwy. Tak że zarówno jednostki sa-
morządu terytorialnego, organy tworzące, jak i wo-
jewodowie wiedzą o tej dodatkowej możliwości sko-
rzystania z tych środków na doposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, ja nie dostałem odpowiedzi na 
drugie moje pytanie, a dotyczyło ono tego, czy w tym 
roku należy się jeszcze spodziewać tego typu ustaw, 
czyli nowelizacji budżetu na rok 2017…

(Wicemarszałek Adam Bielan: W tym roku? Mamy 
już listopad.)

No mówię, budżet roku 2017. Nie mówię o budże-
cie na przyszły rok.

Korzystając z deklaracji pani minister co do odpo-
wiedzi pisemnej w sprawie kapitału założycielskiego 
tej agencji, prosiłbym o uszczegółowienie w tej odpo-
wiedzi także kwestii wydatkowania kwoty 100 milio-
nów zł. Chodzi o to, na jaki cel w ramach działania tej 
agencji, poza podwyższeniem tego kapitału, te środki 
zostaną przeznaczone.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.

Czerwiński, czyli art. 16c ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2017 r., to tytułem wyjaśnienia chciałabym 
powiedzieć, jak te przepisy się tutaj znalazły. Jaka 
była przesłanka, żeby w ustawie okołobudżetowej 
zawrzeć tego typu przepisy? Środki, które pierwotnie 
były przeznaczone na gabinety – chodzi o wykonanie 
ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych roz-
wiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostęp-
ności świadczeń opieki zdrowotnej – to były 134 mi-
liony zł. Termin składania przez samorządy wniosków 
o te środki okazał się zbyt krótki. W związku z tym 
jest potrzeba zawarcia w tej nowelizacji i w ustawie 
okołobudżetowej do nowelizacji ustawy budżetowej 
dodatkowych rozwiązań po to, żeby ten termin mógł 
zostać wydłużony i żeby samorządy mogły o te środki 
aplikować. Stąd pojawiło się to rozwiązanie.

I jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym uzupeł-
nić. Na mocy rozwiązań, o których wspominał pan 
senator, dalszych punktów tych przepisów doszło do 
rozszerzenia kręgu beneficjentów – pojawiły się tu 
te szkoły nadzorowane przez właściwych ministrów. 
W związku z tym odpowiednie przepisy zostały tutaj 
zawarte.

Jeśli chodzi o uwagi typowo legislacyjne, to mogę 
powiedzieć, że na etapie pracy Rządowego Centrum 
Legislacji tego typu uwagi, tego typu wątpliwości 
nie były zgłaszane, jeśli chodzi o samą sztukę legi-
slacji i tworzenia, redagowania przepisów. Jeżeli pan 
senator by pozwolił… Widzę na sali panią minister 
Głowalę, wiceminister zdrowia. Jeżeli pan przewod-
niczący pozwoli, to prosiłabym o uzupełnienie mo-
jej odpowiedzi dotyczącej procedury przyznawania 
środków. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, oczywiście. Jeżeli pani minister chce udzielić 

odpowiedzi, to może też z miejsca…
Tak? To bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, ja tylko gwoli sprostowania. Przepis jest 
zgodny ze sztuką legislacji. Przepis mówi, że jed-
nostka samorządu terytorialnego w zakresie szkół, na 
rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 15 września 
2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających 
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdro-
wotnej – chodzi o jednostki, o których mowa w art. 6 

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia chęci zadania 

pytań? To może zamkniemy listę.
I bardzo proszę panią minister o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, ja po prostu nie chciałam się zgłaszać i za-
bierać głosu, ale pani senator – tak sobie zapisałam 
– powiedziała o kredycie w ogóle. A więc to rzeczy-
wiście nie był kredyt. Potwierdzam: to była pożycz-
ka z Funduszu Reprywatyzacji. Jest to państwowy 
fundusz celowy. Tak że pożyczka została udzielona 
w wysokości 800 milionów zł. Chciałabym jeszcze 
tylko uzupełnić to, co słusznie powiedziała pani se-
nator, że w imieniu Skarbu Państwa pożyczki udziela 
prezes Rady Ministrów – w imieniu, właśnie wyko-
nując uprawnienia Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pani senator, 
dlaczego nie BGŻ… W tym momencie trudno mi to 
stwierdzić. Wiem, że…

(Senator Barbara Zdrojewska: Dlaczego nie 
BGK?)

Pani powiedziała: BGŻ. Dlaczego nie…
(Senator Barbara Zdrojewska: Bank Gospodarstwa 

Krajowego.)
Krajowego.
(Senator Barbara Zdrojewska: Pierwotnie cały 

czas mówiło się…)
…że Bank Gospodarstwa Krajowego.
(Senator Barbara Zdrojewska: …że te pieniądze 

będą z BGK, który jest w całości, w 100% własnością 
Skarbu Państwa. Miał to być kredyt z BGK. A ja 
pytam, dlaczego nie kredyt z BGK albo z komercyj-
nego banku, tylko pożyczka udzielona właśnie z tego 
funduszu.)

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, dlaczego 
nie jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, to w tym 
momencie trudno mi jest się ustosunkować, niemniej 
jednak – tak jak powiedziano poprzednio, tak jak 
mówił pan minister – rzeczywiście mogę potwierdzić, 
że został przeprowadzony test prywatnego inwesto-
ra i pożyczka została oprocentowana na zasadach 
komercyjnych. A uzupełniając – bo być może pani 
senator będzie dopytywać o tę pożyczkę – mogę po-
wiedzieć, że pożyczka jest udzielana w transzach. Te 
transze są… 200 milionów zł do 31 sierpnia to była 
pierwsza transza pożyczki, która została udzielona 
telewizji. Druga transza – 300 milionów do końca 
listopada bieżącego roku. Jeśli chodzi o warunki 

Panie Senatorze, przepraszam, ale jeśli chodzi 
o nowelę, to zajęłam się wyliczaniem procentu od 
PKB i być może stąd moja nieuwaga. Już mam goto-
wą odpowiedź, ile nominalnie ten dług wynosi, nie 
procentowo do PKB, tylko… Ale, jak widzę, pana 
senatora Rulewskiego w tej chwili nie ma.

Jak rozumiem, chodzi panu senatorowi o drugą 
nowelizację budżetu na rok 2017. W dniu dzisiejszym 
nie posiadam wiedzy na temat drugiej nowelizacji. 
Tylko tyle mogę odpowiedzieć.

Jeśli zaś chodzi o Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu, to oczywiście szczegółowo rozbijemy kwotę 
wydatków. Ja tylko chcę powiedzieć o tym, że objęcie 
akcji, czyli wpłata 100 milionów na wykonanie tych 
uprawnień właścicielskich i tym samym nabycie przez 
ministra udziałów w kapitale zakładowym agencji, 
nie oznacza, że on te 100 milionów musi wydatkować 
w roku 2018. Tak jak w każdym przedsiębiorstwie, tak 
jak w każdej spółce. W związku z tym przedstawimy, 
jakie są plany na rok 2018. Ale już z góry zaznaczam, 
że najprawdopodobniej, z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa nie będzie to wydatek 100-milionowy, czyli 
dokapitalizowanie będzie również wydatkowane w la-
tach przyszłych. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Pewnie byśmy tutaj nie kontynuowali dyskusji 

o TVP, ale pan senator mnie sprowokował. To jeszcze 
podrążę temat i zapytam o coś panią minister.

W trakcie swojego wystąpienia powiedziałam, że 
telewizja uzyskała pożyczkę z BGK. Sprawdziłam, 
pomyliłam się. To miało być z BGK, ale ostatecznie 
ta pożyczka została przyznana z rządowego fun-
duszu dla poszkodowanych w wyniku bezprawnej 
nacjonalizacji mienia przez władze PRL. W ze-
szłym roku rząd zrobił jakiś myk i wprowadził 
możliwość dofinansowania spółek Skarbu Państwa 
z tego funduszu. W ten sposób mógł wypłacić pie-
niądze. Ale przy okazji dowiedziałam się, że wy-
płacono 30 milionów również w ubiegłym roku 
na dokapitalizowanie telewizji. Czyli w ubiegłym 
roku jeszcze z budżetu państwa poszły dodatkowe 
pieniądze na dokapitalizowanie TVP w wysokości 
30 milionów.

A ja chciałabym zapytać, dlaczego nie BGŻ, 
który też jest w 100% własnością Skarbu Państwa. 
Dlaczego ten fundusz? Gdyby pani zechciała wyja-
śnić… Dziękuję bardzo.

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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w ubiegłym roku Telewizja Polska została również 
dokapitalizowana kwotą 30 milionów zł… Telewizja 
Polska i Polskie Radio, chyba jakiś oddział terenowy. 
Na to złożyło się mniej więcej 30 milionów zł.

Tak że, Szanowni Państwo, w tej chwili wyglą-
da to tak. Podsumuję jeszcze raz dla pana senatora 
Jackowskiego. Mamy w tej chwili 980 milionów… 
blisko 1 miliard, który w tej chwili przeznaczamy 
w budżecie… Mamy pożyczkę z tego roku w wy-
sokości 800 milionów, tę właśnie pożyczkę, o której 
rozmawiamy. Mamy też w ubiegłym i w tym roku, 
w połowie tego roku spadek wpływów, również wpły-
wów z reklam, więc w żadnym wypadku nie możemy 
powiedzieć o dobrej sytuacji finansowej Telewizji 
Polskiej. Możemy mówić o bezprzykładnej, wyjąt-
kowo drastycznie fatalnej sytuacji. I to wymaga już, 
moim zdaniem, jakiejś interwencji, naprawdę zainte-
resowania się przez ministra finansów – i zwracam na 
to uwagę – sytuacją spółki w tej chwili. Te pieniądze, 
które teraz z budżetu państwa – czyli to już będą nie-
malże 2 miliardy w ciągu niespełna kilku miesięcy – 
zasilą fundusz… Z tym że tam rzeczywiście to będzie 
rozłożone na kilka transz. Ale przypominam, że to 
są pieniądze, które będą zwracane dopiero, jak przed 
chwilą słusznie powiedziała pani minister, od 2019 r. 
Czyli w tej chwili telewizja będzie dłużna państwu 
pieniądze, które będzie spłacała od 2019 do 2023 r., 
czyli wtedy, kiedy być może już nie będziecie pań-
stwo rządzić. Ja zwracam uwagę, jakiego rodzaju to 
są kredyty i jakiego rodzaju to są pieniądze. Słusznie 
powiedział pan senator Bierecki, że to jest za lata 
2007–2010, że to jest rekompensata za abonament 
w tym czasie.

Słusznie pan senator Bierecki to powiedział, a ja 
przypomnę, że wcześniej nikt, to znaczy, budżet 
państwa nie rekompensował telewizji tak ogromnych 
kwot i że ta telewizja jakoś z bardzo trudnej sytu-
acji… Rzeczywiście wszyscy prezesi zaciskali zęby 
i narzekali – pamiętamy bardzo trudną sytuację za 
czasów pana prezesa Brauna – ale jakoś wychodzi-
li z tej sytuacji bez tego typu dotacji bezpośredniej 
z budżetu państwa, zaciągając jakieś kredyty czy…

W tej chwili nie znam dokładnie sytuacji kredyto-
wej telewizji. Wiem o 30 milionach na dokapitalizo-
wanie otrzymanych od pani premier w zeszłym roku, 
wiem o pieniądzach, które my za chwilę przeznaczy-
my, czyli o tym miliardzie, i wiem o 800 milionach 
pożyczki. Ale, Szanowni Państwo, nie znamy jeszcze 
obecnej sytuacji kredytowej, nie wiemy, jakie kredyty 
ma zaciągnięte spółka, a spółka przeważnie nie chce 
ujawniać tego typu danych.

Zwracam uwagę, uczulam na to, że jest to sytuacja 
bez precedensu. Żaden rząd do tej pory nie dawał 
Telewizji Polskiej miliarda z budżetu i jakoś ta tele-
wizja musiała sobie radzić. Kredyty, owszem, zacią-
gano, ale przypominam, że tu mamy do czynienia 

spłaty, to – żeby nie cytować umowy, do czego nie 
jestem upoważniona – mogę powiedzieć, że została 
ustalona karencja na płatności rat kapitałowych do 
roku 2019. To oznacza, że od roku 2019 będą spłaca-
ne raty kapitałowe. Obecnie Telewizja Polska spłaca 
raty odsetkowe, które są spłacane według obecnego 
oprocentowania, czyli trzymiesięczny WIBOR plus 
marża, tj. 3,53%. Tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie o pożyczkę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, Pani Minister, za odpowiedzi na wszyst-

kie pytania.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatorów Rulewskiego, Jackowskiego 
oraz Szweda.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwsza do zabrania głosu zapisała się pani 

senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Już szybciutko wracamy do tematu. Panie 

Senatorze Jackowski, jak pana nie było, to myśmy 
tutaj poświęcili rzeczywiście sporo czasu telewizji 
publicznej, rozmawiając o niej chyba dosyć meryto-
rycznie, tak jak mówię, i skupiając się też m.in. na jej 
sytuacji finansowej, którą pozwalam sobie określić 
jako fatalną, a nawet, powiedziałabym, bulwersującą. 
Im bardziej to wszystko drążę, tym bardziej mnie to 
wszystko przeraża. W międzyczasie posprawdzałam 
inne dane. Ja przez kilka lat byłam szefową komi-
sji budżetu w dużym mieście, w moim kochanym 
Wrocławiu, i muszę powiedzieć, że gdzieś we mnie 
odezwała się taka… miałam taką przyjemność, jak 
dawniej, z doszukiwania się pewnych rzeczy. I cho-
ciaż w tej chwili pracuję w komisji kultury… Ale tutaj 
niejako łączymy te dwie rzeczy. Szanowni Państwo, 
chciałabym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że ta 
pożyczka, o której mówimy, jak się zorientowałam 
i jak mówiła przed chwilą pani minister, nie została 
zaciągnięta… nie był to kredyt zaciągnięty w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, tylko zostały na to prze-
znaczone, decyzją osobistą… decyzją pani premier, 
pieniądze ze specjalnego funduszu dla poszkodowa-
nych w wyniku bezprawnej nacjonalizacji mienia 
przez władze PRL. Na ten fundusz zresztą… Przy 
okazji wyrażono też zgodę na to, żeby z tego funduszu 
przeznaczać pieniądze dla innych spółek. Dlatego też 
ja o to podpytywałam, bo wydaje się to dosyć intere-
sujące. Drążąc te sprawy, zorientowałam się też, że 

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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(senator B. Zdrojewska) Senator Barbara Zdrojewska:

Ad vocem. Szanowny Panie Senatorze, nad tą usta-
wą, nad tym miliardem musimy dzisiaj pracować 
tylko dlatego, że przez 2 lata nie zdążyliście państwo 
przygotować ustawy o abonamencie bądź też o jakiej-
kolwiek innej formie opłaty na Telewizję Polską. Nie 
znaleźliście finansowania… Tak że proszę przygoto-
wać ustawę, proszę przygotować jakiś projekt. No, 
przecież ja tego nie będę za Prawo i Sprawiedliwości 
robiła. Tylko dlatego to robimy… m.in. dlatego, wcale 
nie tylko, gdyż także w wyniku, nie waham się tego 
powiedzieć… Tutaj padały oskarżenia o niegospodar-
ność. Trzeba to sprawdzić, bo bardzo źle się dzieje 
w Telewizji Polskiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja w trybie sprostowania, ponieważ pani senator 
do mnie się odnosiła.

Otóż ta kwota prawie 1 miliarda zł jest w gruncie 
rzeczy rekompensatą za słowa Donalda Tuska. Bo jak 
wykazał to pan senator Bierecki, jak zwrócił na to 
uwagę, w projekcie tej ustawy jest wyraźnie napisane, 
że ta kwota ponad 980 milionów zł jest rekompen-
satą z tytułu niewpłynięcia pieniędzy z abonamentu 
za lata 2010–2017. I z tego punktu widzenia można 
powiedzieć, że podatnik polski musi płacić za to, że 
swego czasu Donald Tusk wzywał do niepłacenia. 
I tylko tyle chciałem powiedzieć.

A zagadnienie funkcjonowania gospodarki finan-
sowej w telewizji publicznej jest odrębnym tematem. 
My na ten temat dyskutowaliśmy z udziałem pana 
prezesa Jacka Kurskiego podczas posiedzenia Komisji 
Kultury i Środków Przekazu, tak że była dość grun-
towana informacja na ten temat. Zainteresowanych 
odsyłam do stenogramu z tego posiedzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
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 – 
Ordynacja podatkowa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 627, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 627 A.

z ogromną, niewyobrażalną pożyczką na 800 milio-
nów. A jeszcze telewizja dostanie miliard…

Jeszcze jedno, żebyście państwo wiedzieli: mamy 
informacje dotyczące fatalnej sytuacji w PAP, skąd 
w tej chwili odszedł szef. W radiu też, jak możemy 
powiedzieć, jest fatalnie. Bardzo źle się dzieje, bardzo 
źle. Mówiliśmy o tym, że zmiany w ustawach, ale też 
czasami zmiany prezesów, zmiany formy kontroli 
mogą doprowadzić do tego typu sytuacji. Bardzo na 
to uczulam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie planowałem zabierać głosu w tym punkcie, 

ale ponieważ pani senator Zdrojewska raczyła po-
lemizować z moją wypowiedzią, to postanowiłem 
głos zabrać i wypowiedzieć się na temat pytań, które 
zadawałem w toku rozpatrywania tego punktu.

Otóż prawdopodobnie nie byłoby tej ustawy, Pani 
Poseł, gdyby nie działania rządu Donalda Tuska.

(Głos z sali: Ooo!)
Kwestia deputatów węglowych powstała w mo-

mencie, kiedy Donald Tusk był premierem. Kwestia 
obniżenia wpływów z abonamentu była wyraźna 
w momencie, w którym Donald Tusk sugerował 
Polakom niepłacenie abonamentu.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale to już…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Kończ waść.)
Przypomnę, że tę kwestię omawialiśmy w czasach, 

kiedy pani jeszcze nie zasiadała w Senacie, a prze-
wodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
był pan Jan Dworak. Pytałem go przy okazji rozpatry-
wania tego tematu przez Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o to, jak wyglądała ściągalność abonamen-
tu. I sam pan przewodniczący Dworak przyznał, że 
w wyniku wypowiedzi pana Donalda Tuska doszło 
do drastycznego zmniejszenia się wpływu z abo-
namentu. Rozumiem więc, że to wszystko, co pani 
później powiedziała, to była zasłona dymna do tego, 
dlaczego my musimy nad tą ustawą obecnie pracować. 
Dziękuję.

(Senator Barbara Zdrojewska: Przepraszam, ad 
vocem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.
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(wicemarszałek A. Bielan) Obecnie senatorowie mogą zgłoszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Jedno krótkie pytanie. Dajemy możli-
wość używania dokumentacji analitycznej Krajowej 
Administracji Skarbowej. Ta administracja już tro-
szeczkę działa, jest też następcą prawnym pewnych 
organów. Więc pytanie brzmi: czy jest potrzebny 
w ustawie przepis przejściowy, który umożliwiałby 
stosowanie tej dokumentacji do tych właśnie trwają-
cych już postępowań podatkowych?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, chciałbym zapytać 

o opinię, czy proponowana zmiana dotycząca możli-
wości uzyskania informacji o kontrahencie podatni-
ka prowadzącego działalność gospodarczą po wyłą-
czeniu przepisów o tajemnicy skarbowej faktycznie 
wpłynie na oszacowanie rzetelności jego rozliczeń 
podatkowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepis 

wprowadzający zmiany w dotychczasowej ordynacji 
podatkowej, w którym mowa o tym, że dokumenty 
wynikające z działań analitycznych będą dowodem 
w postępowaniu, jest przepisem, który właściwie pre-
cyzuje dokładnie, co jest dowodem w postępowaniu 
podatkowym. Oczywiście dotychczasowy przepis 
ordynacji podatkowej w art. 180 wyraźnie stanowi, 
że dowodem w postępowaniu jest wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co nie jest 
sprzeczne z prawem, ale w ten sposób chcemy dopre-
cyzować, uściślić definicję dowodu w postępowaniu 

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!
Przedmiotową ustawą Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych zajmowała się w dniu 8 listopada. Był 
to projekt rządowy, uchwalony 27 października. Po 
zapoznaniu się z tą ustawą komisja wnosi o przyjęcie 
jej bez poprawek. Jest to decyzja, która została podjęta 
jednogłośnie.

Mogę powiedzieć o 2 elementach, bo ta ustawa 
odnosi się do 2 kwestii.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to ustawa dopre-
cyzowuje, że różnego rodzaju dokumenty analityczne, 
które gromadzi Krajowa Administracja Skarbowa, 
będą dokumentami w postępowaniu podatkowym. 
I drugą kwestią, bardzo istotną i bardzo ważną… No, 
wiadomo, że to doprecyzowanie ma służyć uszczel-
nieniu systemu podatkowego.

Drugim obszarem, którego ta ustawa dotyczy, są 
informacje, które mogą uzyskiwać podatnicy o swo-
ich kontrahentach, informacje w 3 obszarach prawa 
podatkowego. Po pierwsze, chodzi o informację, czy 
nasz kontrahent złożył określone deklaracje podat-
kowe, do których złożenia był zobowiązany, czy nie; 
po drugie, czy złożył je w sposób prawidłowy; po 
trzecie, czy zalega z podatkami, czy nie zalega z po-
datkami. To ma zapewnić większą pewność w obrocie 
gospodarczym.

Jak powiedziałem, ustawa ta nie budziła kontro-
wersji, została przyjęta na posiedzeniu komisji jedno-
głośnie. Biuro Legislacyjne też nie zgłosiło żadnych 
zastrzeżeń. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłoszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
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.

Dziękuję.
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:

Nie przewidujemy wzrostu liczby miejsc pracy, 
przewidujemy natomiast alokację zasobów kadro-
wych. Oczywiście cały czas Krajowa Administracja 
Skarbowa, nowo powołana Krajowa Administracja 
Skarbowa jest w trakcie reformy, w trakcie, że tak 
powiem, budowy efektywności naszego działania. 
W związku z tym na pewno będziemy dokonywali 
alokacji kadrowych w wielu obszarach, pracujemy 
nad tym. I na pewno będziemy w stanie zapewnić 
wydawanie wspomnianych zaświadczeń.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
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 czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektó-
rych rynków rolnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 628, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 628 A i 628 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Tadeusza Romańczuka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych 
rynków rolnych. Sejm uchwalił ową ustawę w dniu 
27 października 2017 r., komisja pochyliła się nad tą 
ustawą 8 listopada 2017 r. Po krótkiej dyskusji w imie-
niu komisji rekomenduję Wysokiemu Senatowi przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Cel tej ustawy to w głównej mierze uszczelnienie 
podatku… uszczelnienie szarej strefy – o, tak to okre-
ślę – jeżeli chodzi o przemysł tytoniowy. Podam tylko 
i nadmienię, że w ubiegłym roku, w 2016 r. służby 
zlikwidowały aż 72 nielegalne fabryki tytoniu i za-
rekwirowały 44 miliony sztuk papierosów oraz 200 t 
suszu. Tak że to jest bardzo ważna ustawa. W związ-

i chcemy powiedzieć, że właśnie w wyniku działań 
analitycznych… że te materiały również są dowodem.

Odpowiadając na pytanie drugie – czy wprowa-
dzenie poprawki w ordynacji podatkowej dotyczą-
cej możliwości skierowania zapytania do organu 
podatkowego przez przyszłych kontrahentów wpły-
nie na podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia 
działalności gospodarczej – stwierdzam jedno-
znacznie, że na pewno wpłynie. Nie wiemy jesz-
cze, w jak dużym procencie, ale na pewno będzie 
to znaczny procent. I na pewno poprawi to relacje 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi i wpłynie 
na wzrost bezpieczeństwa gospodarczego w kraju. 
To tyle z mojej strony.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed chciałby dopytać? Nie?
Dziękuję…

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, jeśli mogę… Czy przepis przej-
ściowy nie jest potrzebny? Bo to najważniejsze w tym 
wypadku.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:

Nie ma takiej potrzeby. Przepis, który wprowa-
dzamy, jest przepisem, który tylko i wyłącznie uściśla 
i dokładnie konkretyzuje, jako że było wiele zapytań 
ze strony podatników, wiele obaw z tego powodu. 
Prawo podatkowe powinno być dosłowne, jasne i wy-
raźne ze względu na to, że rodzi to skutki finansowe, 
i w związku z tym chcielibyśmy tylko i wyłącznie 
doprecyzować definicję tego, co jest materiałem do-
wodowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Szwed, tak? Jeszcze jedno…

Senator Aleksander Szwed:
Tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym jeszcze zapytać, czy 

w związku ze wzrostem liczby wydawanych zaświad-
czeń przewiduje się zwiększenie liczby miejsc pracy 
w placówkach?

(podsekretarz stanu P. Cybulski)
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Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (cd.)

(senator sprawozdawca T. Romańczuk) Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym skierować pytanie do przedstawi-

ciela komisji budżetu. Moje pytanie jest takie: 
czy zgłoszenie do Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa informacji o zamiarze uprawy tytoniu 
zgodnie z nowelizacją wykonuje się jednorazowo? 
Dziękuję.

Senator Tadeusz Romańczuk:
W ustawie wyraźnie jest zapisane, że raz w roku, 

w okresie do 15 kwietnia, producent ma zgłosić do 
dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
taką informację. Ustawa szczegółowo też opisuje, jak 
ma wyglądać ów wniosek.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Skoro nie ma więcej pytań, to dziękuję panom 

senatorom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju i finansów.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Janczyk: Nie, dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram 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.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym do punktu drugiego – pan 
senator Czarnobaj złożył takie wnioski, a punkt 
drugi dotyczy ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017 – proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowania spra-
wozdania.

ku z tym jeszcze raz rekomenduję Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Niestety nie ma w tej chwili na sali pana sena-

tora Chróścikowskiego, dlatego ogłaszam 5 minut 
przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 42  
do godziny 15 minut 47)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jest już pan senator Chróścikowski, więc wzna-
wiam obrady.

Proszę pana senatora jako sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Wysoka 

Izbo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu komisji rolnic-

twa sprawozdanie z posiedzenia, które się odbyło 
27 października… przepraszam, które się odbyło 
8 listopada. Rozpatrzyliśmy punkt, w którym omó-
wiliśmy, jak ma być wprowadzona zmiana dotycząca 
akcyzy. Szczególnie dotyczy to tytoniu, obrotu tyto-
niem. Komisja poparła proponowane zmiany i wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Oczywiście było parę uwag Biura Legislacyjnego. 
Ministerstwo Finansów uważa, że te uwagi, które 
zostały zgłoszone, nie są znaczące i wystarczy to roz-
wiązanie zaproponowane przez stronę rządową. Chcę 
nadmienić, że większość sejmowa poparła tę ustawę, 
tak że w Sejmie nie było do tego wiele uwag. Tyle co 
do tego… Głównie chodzi o obrót akcyzowy, czyli 
obrót tytoniem, który jest w posiadaniu rolników, 
grup producenckich, no i uszczelnienie tego, co, jak 
uważano, trzeba uszczelnić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 
pytania?

Bardzo proszę, pan senator Szwed.
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Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

(wicemarszałek A. Bielan) Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta rzeczywiście bardzo krótka nowelizacja za-

proponowana została z powodu konieczności uła-
twienia zakupu gruntów rolnych przez strategicznych 
operatorów przesyłowych gazu, energii elektrycznej 
i paliw. Chodzi o to, żeby nie było niebezpieczeństwa, 
iż w trakcie procedury, która w tej chwili, zgodnie 
z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, obowiązuje 
wszystkie podmioty… żeby się nie okazało, że grunty, 
które są potrzebne w celu realizacji statutowej działal-
ności tych operatorów, są w zainteresowaniu innych 
osób, w szczególności rolników indywidualnych, 
w związku z czym… Procedura, która w tej chwili 
obowiązuje wszystkich, musi być przeprowadzona 
przed wydaniem zgody na zakup przez, nazwijmy 
to, nierolniczy podmiot przez dyrektora Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I stąd ta nowelizacja. 
To dotyczy bardzo ograniczonej liczby spółek ze 
100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Nie 
narusza to idei ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego, którą to ideą jest kontrola obrotu ziemią. Bardzo 
dziękuję.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kilian.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, 2 lata temu została uchwalona 

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Ten przykład 
nowelizacji pokazuje, jaki to jest bubel prawny.

W czasie debaty nad tą ustawą prawie 2 lata temu 
wnosiliśmy poprawki do ustawy i mówiliśmy, czym 
ona może skutkować. Jak pokazują te 2 lata obowią-
zywania ustawy, ustawa ogranicza inwestycje. Ta no-
welizacja pokazuje, że ogranicza. Ograniczyła obrót 
gruntami, i to jest statystycznie do udowodnienia, 
obniżyła ceny gruntów, też jest to statystycznie do 
udowodnienia, a poza tym doprowadziła do tego, że 
w czasie rządów PiS, w ciągu tych 2 lat sprzedano 

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 kształ-
towaniu ustroju rolnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 648, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 648 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu 2 komisji infor-

mację na temat pracy, która się odbyła wczoraj na 
prośbę pana ministra, który to prosił, aby jak naj-
szybciej wdrożyć tę zmianę ustawy.

Zmiana jest krótka i spowoduje, że majątek, który 
jest we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, 
będzie mógł być przekazywany spółkom Skarbu 
Państwa. Ta krótka zmiana nie ma wpływu na ogólne 
zapisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pan 
minister przygotowuje… Są obecnie w konsultacjach 
szersze zmiany dotyczące zmiany ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego, w związku z czym niedługo 
będziemy mieli dyskusję szczegółową na ten temat. 
A to, jak mówię, jest krótka zmiana. Obie komisje 
poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony pełnomocnik rządu 
do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

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

(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: Panie 
Marszałku, jeśli można, króciutko.)

Proszę bardzo.
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(senator W. Kilian) Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Pytanie dotyczy terminologii. Mówimy tutaj tylko 
o koncesjach na przesyłanie paliw ciekłych. A czy 
gazowych to też dotyczy, czy nie?

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, od razu odpowiadam. Z drugiej 

części tej definicji wynika, że ustawa obejmuje ope-
ratora systemu przesyłowego gazowego, czyli Gaz-
System.

Faktycznie rzecz biorąc, ta ustawa obejmuje 2 ope-
ratorów i 1 spółkę ze 100-procentowym udziałem 
Skarbu Państwa: PSE, Gaz-System i PERN z jego 
córką OLPP.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, no, bardzo 

ciekawa koncepcja. Wprowadzamy najpierw, że nic 
nie wolno, a później patrzymy, co życie gospodarcze 
przyniesie, i składamy wniosek, żeby… Jestem za-
ciekawiony, w których krajach tak jest.

Ale moje pytanie jest inne. Myślę, że przeczytam 
coś na ten temat, bo nie znam takiego kraju – ale może 
znajdę gdzieś taki kraj – w którym najpierw wprowa-
dza się restrykcyjną zasadę, że nic nie wolno, a później 
się lekko coś tam poluźnia. Ale moje pytanie jest inne, 
Panie Ministrze. Rozumiem, że pan minister odpo-
wiada za rzeczy strategiczne, tzn. za rzeczy związane 
z przesyłem energii. Czy zajmując się tym wszystkim, 
za co pan minister odpowiada, na etapie konstruowania 
projektu tej ustawy, którą teraz pan minister propo-
nuje zmienić, nie wiedział pan… Czy pan minister 
złożył wniosek do ministra rolnictwa i do autorów 
tejże ustawy, żeby to, czym pan minister się zajmuje, 
znalazło się w projekcie tej ustawy, tak żeby jej potem 
nie nowelizować? Ona oczywiście zawiera jeszcze inne 
rzeczy, które za chwilę się ujawnią. Czy pan minister 
złożył taki wniosek? To mnie interesuje: tak czy nie?

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Nie, nie składałem takiego wniosku. Nie skła-

daliśmy takiego wniosku, ponieważ w rządzie wy-

cudzoziemcom więcej gruntów niż w czasie rządów 
Platformy Obywatelskiej i PSL, to też rocznik staty-
styczny pokazuje.

I teraz moje pytanie: co robił 2 lata temu pana 
resort, że w czasie procedowania nad tą ustawą nie 
wniósł tych poprawek do ustawy? A jak pokazuje ta 
nowelizacja, jak również nowelizacja, która była pro-
ponowana przez pana resort, odnośnie do restruktu-
ryzacji kopalń… Też musieliśmy tę ustawę nowelizo-
wać, ponieważ kopalnie nie mogły nabywać gruntów, 
bo ta ustawa ograniczała… I moje pytanie: czy to, że 
w ciągu tego krótkiego czasu 2 razy nowelizujemy 
tę ustawę, jest wynikiem niekompetencji pana resor-
tu, czy wynikiem niechlujstwa pana urzędników? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:

Panie Senatorze, to jest seria pytań, które zawie-
rają w sobie już pana odpowiedzi.

Ja, po pierwsze, chciałbym sprostować – nie repre-
zentuję resortu rolnictwa, chociaż nowelizacja, którą 
tutaj przedstawiam, ma pełne poparcie i pozytywną 
opinię resortu rolnictwa. To po pierwsze.

Po drugie, jest tak, że… Widzi pan, w dyskusji, 
w której pan senator brał udział – i nie tylko pan, 
bo wiele osób i instytucji brało udział w przygoto-
wywaniu ustawy, która obowiązuje – bardzo trud-
no było wypracować enumeratywną listę wyłączeń 
z ogólnego przepisu i rygoru, który tą ustawą posta-
nowiliśmy wprowadzić. Zatem została zastosowana 
inna metoda, którą właśnie w tej chwili realizujemy. 
Została wprowadzona dość restrykcyjna ustawa, jed-
nak życie gospodarcze pokazuje w trakcie, gdzie ona 
powinna zostać poluzowana. To jest metoda, która 
prowadzi do tego, że dojdziemy do stanu, w którym 
kontrola ziemi będzie zachowana – tak jak idea tej 
ustawy przewidywała i tak jak to jest w tej chwili 
wprowadzone – i równocześnie w tych koniecznych 
przypadkach zostaną wprowadzone ułatwienia. To 
tyle.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.
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(pełnomocnik rządu P. Naimski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Pan senator Chróścikowski zgłasza się do dys-

kusji?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak.)
Proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym jeszcze dwa słowa wyjaśnienia 

powiedzieć, gdyż koledzy tak jakby… Dla pań-
stwa informacji: przecież ta ustawa nie jest nowa, 
ta ustawa obowiązuje już od dawna i ona była 
wielokrotnie nowelizowana. Mam informację, że 
11 kwietnia 2003 r. weszła w życie, więc popa-
trzmy, jak długi jest okres funkcjonowania tej 
ustawy. W związku z tym takich nowelizacji było 
wiele. Tych ograniczeń było mniej, teraz jest tro-
szeczkę więcej, ale tylko dlatego, że to sami rol-
nicy protestowali i domagali się, aby ograniczyć 
obrót ziemią z wykorzystaniem kapitału speku-
lacyjnego. Te zaostrzenia były na wniosek rolni-
ków wprowadzane. Rolnicy domagali się, żeby 
uszczelnić obrót ziemią, i są bardzo zadowoleni, 
że cena ziemi spadła. Rolnicy nie są za tym, żeby 
płacić za ziemię spekulacyjne ceny. To, o czym 
kolega tutaj wspomniał, mówiąc o tym, że cena 
spadła, jest jednym z ważnych elementów. Ziemia 
w Europie jest w ogóle przewartościowana, gdyż 
koszt zakupu ziemi nie zwraca się nigdy nawet 
po 15 latach eksploatowania, gospodarowania, 
a nieraz trzeba i 20–30 lat, żeby ona się spłaciła. 
W ogóle ziemia w Unii Europejskiej jest przewar-
tościowana. Jednym czynnikiem… Dzisiaj nawet 
prowadziliśmy tutaj z KOWR dyskusję o tym, że 
istnieje wielkie niebezpieczeństwo w przypadku 
wycofania finansowania przez Unię Europejską 
dopłat bezpośrednich i wsparcia rolnictwa w no-
wych perspektywach. Grozi to ogromną zwyżką 
cen produktów rolnych i gwałtownym spadkiem 
cen ziemi rolnej. Przykład jest taki, że w dwuty-
sięcznym… przepraszam, w latach 1995–1997 nikt 
nie chciał kupować ziemi, bo nie była rentowna. 
I gdy zachwieje się polityka rolna – a cały czas 
są takie naciski, wycofywanie się… globalizacja 
rynków światowych… Wówczas będzie to potężne 
zagrożenie, jeśli dzisiaj będziemy jeszcze windo-
wać cenę ziemi dla polskich rolników. Bo ziemia 
rolna ma być obracana między rolnikami, a nie 
w celach spekulacyjnych. Dziękuję.

chodziliśmy wtedy z założenia, że ta kompleksowo 
potraktowana przez resort rolnictwa ustawa powinna 
zostać wprowadzona bez tych, można powiedzieć, 
specjalnych wyłączeń, czyli bez lex specialis dla 
poszczególnych gałęzi, sektorów czy rodzajów pod-
miotów gospodarczych. Nie, nie składałem takiego 
wniosku.

Niemniej jednak teraz rzeczywiście uważamy, 
że to jest potrzebne, a dodatkowo, tak dla wyja-
śnienia… No bo takie pytania są przecież zrozu-
miałe. Dlaczego poprosiliśmy o szybką ścieżkę 
dla tej nowelizacji? Jesteśmy w trakcie łączenia 
2 spółek: spółki PERN z jej 100-procentową 
spółką córką, Operatorem Logistycznym Paliw 
Płynnych. I w ramach tego procesu musimy do 
tego nowego podmiotu gospodarczego, formalnie 
nowego, przenieść 167 działek o statusie dzia-
łek rolniczych, które są w posiadaniu OLPP. Tam 
nie prowadzi się działalności rolniczej, ale one 
jednak formalnie podlegają temu reżimowi, a są 
potrzebne do prowadzenia statutowej działalności. 
Chcemy uniknąć takiej sytuacji, w której która-
kolwiek z tych działek mogłaby po prostu trafić 
na rynek. I to jest powód.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czarnobaj chce dopytać. Tak?

Senator Leszek Czarnobaj:

Tak, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze jedno króciutkie pyta-

nie. Ja oczywiście uważam, że to jest ruch w dobrym 
kierunku. Dziwi mnie tylko przyjęcie takiej logiki 
postępowania, ale okej. Mam takie pytanie: Panie 
Ministrze, czy w zakresie pana odpowiedzialności 
w stosunku do tej ustawy, która dzisiaj obowiązuje 
i która będzie obowiązywać po wprowadzeniu tej 
zmiany, o której tutaj dzisiaj mówimy, ta nowelizacja 
wyczerpuje już tak jakby pana potrzeby, czy może 
się jeszcze zdarzyć, że po przemyśleniu sprawy pan 
minister powie: jednak mamy jeszcze braki, jeśli cho-
dzi o…

Pełnomocnik Rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski:
Panie Senatorze, z punktu widzenia potrzeb ope-

ratorów, tych strategicznych operatorów, to jest ab-
solutnie wystarczające.
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Pierwszy obszar to budowa i rewitalizacja strzel-
nic. Ministerstwo odpowiada w ten sposób na oddolne 
potrzeby organizacji proobronnych, organizacji strze-
leckich, sportowych i związków myśliwych, a jedno-
cześnie realizuje własne cele poprzez stworzenie in-
frastruktury strzeleckiej, aby upowszechnić szkolenie 
strzeleckie wśród obywateli i zabezpieczyć miejsca 
ćwiczeń dla wojsk, w tym w szczególności Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Ta ustawa jest również szansą 
dla samorządów na realizację inwestycji, których nie 
mogły przeprowadzić ze względu na brak środków.

Drugi obszar, którego dotyczy ustawa, to budo-
wa i odnowa miejsc upamiętnienia triumfu, chwały 
i sławy polskiego oręża. Źródłem finansowania obu 
zadań będą środki zapisane w ustawie o finansowaniu 
Sił Zbrojnych.

Komisja Obrony Narodowej wspólnie z komi-
sją samorządu terytorialnego w dniu 14 listopada 
2017 r. przeprowadziły debatę nad ustawą. Biuro 
Legislacyjne Senatu nie wniosło zastrzeżeń. Nie zgło-
szono żadnych poprawek. W toku dyskusji z udziałem 
pana ministra Michała Dworczyka… Komisja po 
głosowaniu, w którym 8 senatorów było za, 2 było 
przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu, rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

(Głos z sali: Jest, jest chętny.)
Senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, powiedział 

pan, że jest to inicjatywa oddolna, czyli, jak rozu-
miem, do pana ministra wpłynęło mnóstwo podań. 
Czy państwo mieliście informację dotyczącą tego, ile 
podań wpłynęło i od kogo? Czy ta informacja była 
przedstawiona na posiedzeniu komisji?

Senator Rafał Ślusarz:
Taka informacja jest w uzasadnieniu do ustawy. 

Inicjatywa oddolna… Myślę, że pan senator usłyszał 
słowo „oddolna” w innym kontekście, bo to była ini-
cjatywa poselska i to podkreślałem. Jednak oczywi-
ście jest wiele inicjatyw, również w moim powiecie, 
zmierzających do tego, żeby był szerszy dostęp do 
strzelnic, które wcześniej zostały polikwidowane, 
choćby w związku z tym, że zlikwidowane zostały 
jednostki wojskowe.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kilian, tak?

Senator Wiesław Kilian:
Tak.
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, bo… 

Zadałem to pytanie panu ministrowi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, ale 

teraz jest dyskusja.)
Dobrze, to sprostowanie. Jak odniesie się pan do 

mojego pytania dotyczącego tego, że w czasie obo-
wiązywania wspomnianej ustawy sprzedano cudzo-
ziemcom…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-
dzo, Panie Senatorze, ale pan zadaje pytanie.)

Nie. Sprostowanie w takim sensie, że…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie ma teraz pytań 

do senatora Chróścikowskiego.)
…pan przewodniczący, pan senator wskazał, że 

ta ustawa ogranicza sprzedaż gruntów. W czasie rzą-
dów Platformy Obywatelskiej i PSL cudzoziemcom 
sprzedano mniej ziemi niż w okresie obowiązywania 
restrykcyjnej ustawy. No, to jest…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze, potraktuję to jako głos w dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 650, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 650 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Rafała Ślusarza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ślusarz:
Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoki 

Senacie!
Przypadło mi w udziale przedstawić Wysokiemu 

Senatowi ustawę o zmianie ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego, uchwaloną na pięć-
dziesiątym pierwszym posiedzeniu Sejmu. Ustawa jest 
przedłożeniem poselskim i umożliwia samorządom 
skorzystanie z dotacji w obszarach będących przed-
miotem zainteresowania ministra obrony narodowej.
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łem tam wiele spotkań – ubiegają się o to organiza-
cje, które interesują się wojskiem, które są zrzeszone 
w różnego rodzaju pułkach historycznych. Takich 
organizacji, przynajmniej jeśli chodzi o Białystok, 
jest bardzo, bardzo dużo.

Proszę mi powiedzieć, Panie Senatorze, coś, o co 
pytałem już wcześniej. Czy to jest nakaz dla biednych 
powiatów, jak mówił pan senator przedmówca? No, 
za Platformy były bogate, a teraz są biedne… Moim 
zdaniem jest odwrotnie. A może to jest dobra wola 
i szansa skorzystania z dofinansowania z budżetu 
państwa? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ślusarz:
Pan senator Dobrzyński w jakiejś mierze wyręczył 

mnie z konieczności odpowiedzi na pytanie postawio-
ne przez pana senatora Augustyna. Jest to oczywiście 
możliwość skorzystania z pieniędzy.

Próbując precyzyjnie odpowiedzieć panu sena-
torowi Augustynowi, skupiłbym się na tym, o czym 
mówiłem we wstępnym przedstawieniu ustawy, na 
tym, że połączone są tu 2 kwestie – potrzeby oddolne, 
które zgłaszają samorządy i organizacje, oraz cele 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Te sprawy się tu 
zbiegają. Oczywiście samorządy są suwerenne i zde-
cydują, czy będą chciały podjąć tego typu inicjatywę. 
Sądzę, że pan senator Augustyn zgodzi się ze mną, 
że tego typu inicjatywa podnosi bezpieczeństwo i jest 
potrzebna wojsku. W związku z tym trochę się dziwię 
zastrzeżeniom do tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, moim zdaniem niepotrzebnie pan 

się dziwi. Ja zauważam i podkreślam coś takiego: je-
żeli jest taka potrzeba Wojsk Obrony Terytorialnej, to 
trudno sobie wyobrazić, żeby wojsko w jakiejś mierze 
uzależniało – tak jest skonstruowana ta ustawa, tak to 
będzie – wybudowanie strzelnicy od tego, czy samo-
rząd powiatowy dołoży swoją cześć, czy nie, czy będzie 
chciał, czy nie. Chcę wskazać na to, że to nie jest szczę-
śliwe rozwiązanie. Jeśli wojsko chce budować strzel-
nice, to niech buduje i udostępni je ludności. W prze-
ciwnym razie bogate powiaty, które zamiast drogi będą 
chciały zrobić strzelnicę, ją zrobią, albo zrobią i jedno, 
i drugie, a inne tego nie zrobią, bo będą miały inne 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy rzeczywiście jest tak, że samorządy powia-

towe wskazywały akurat tę kwestię jako najbardziej 
istotną w zakresie dofinansowania? Czy są jakieś 
materiały, które by tego dowodziły? Przyznaję, że 
odwiedziłem dziesiątki powiatów i nikt nie upomi-
nał się o strzelnice. Chciałbym się dowiedzieć… Pan 
senator mówi tutaj, że to na wniosek jakiejś grupy… 
Jakiej grupy, jakiej liczby osób? To, o co się upo-
minano, to oczywiście pieniądze na schetynówki. 
Dziwię się tej hierarchii i byłbym rad usłyszeć jakieś 
konkretne dane i informacje, kto o to wnioskował. To 
jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Czy na posiedzeniu komisji nie była 
podnoszona taka oto wątpliwość? Te obiekty mają 
służyć Wojskom Obrony Terytorialnej. Czy zatem 
nie jest tak, że my te słabiutkie i lichutkie finansowo 
powiaty chcemy, no, nie zmuszać, bo to jest dobrowol-
ne, ale zachęcać do tego, żeby dokładały coś do puli 
ogromnych pieniędzy, którymi te wojska dysponują? 
Niech wojska to budują w każdym powiecie, nie ma 
sprawy. Ale nie obciążajmy tym powiatów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o odpowiedź.
(Senator Jan Dobrzyński: Mam podobne pytanie, 

Panie Marszałku.)
Słucham?
(Senator Jan Dobrzyński: Zadam podobne pytanie 

i pan minister będzie odpowiadał na 3 pytania.)
Dobrze.
Proszę, pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przypomnę, że to jest tylko 

możliwość. Chciałbym, żeby pan potwierdził lub za-
przeczył, Panie Senatorze. To jest tylko możliwość. 
Samorządy mogą uczestniczyć w tego typu drobnych 
inwestycjach. Rząd tego nie nakazuje, tylko tworzy 
taką możliwość. Ja myślę, że strzelnice są bardzo 
potrzebne. Można to też traktować jako formę sportu 
i rozrywki. Pamiętajmy również, że to nie jest tylko 
dla Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest dla społe-
czeństwa polskiego.

Jeśli chodzi o osoby czy też organizacje, które o to 
zabiegały, to mogę powiedzieć, że w województwie 
podlaskim – mogę się wypowiadać na temat tego 
regionu, bo jestem senatorem z tamtego okręgu i mia-
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(senator M. Augustyn) Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym oczywiście potwierdzić to, co po-

wiedziała pani senator Zając, czyli że jest olbrzy-
mie zainteresowanie takimi strzelnicami – np. Legia 
Akademicka – i uważam, że to jest bardzo dobra ini-
cjatywa, świetnia inicjatywa.

Mam pytanie: czy Ministerstwo Obrony 
Narodowej określiło jakiś typ tych strzelnic? Bo 
są różne. Jaki to będzie model strzelnicy? Czy jest 
określony koszt takiej strzelnicy? Czy wszędzie bę-
dzie podobny, czy będzie jakiś przetarg na wykona-
nie tych strzelnic? Jak państwo to widzicie w prak-
tyce? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pani se-
nator Zając natchnęła mnie do zadania pytania, 
bo miała bardzo ciekawy wywód niezakończony 
znakiem zapytania. Ja zapytam wprost, bo teraz 
się lekko zagubiłem. Proszę mnie, że tak powiem, 
wyprostować i powiedzieć, jak to jest, bo na py-
tanie o to, czy jako senatorowie jesteście państwo 
za poparciem inicjatywy budowania strzelnic do 
celów rekreacyjnych, edukacyjnych itd… To, 
o czym mówiła pani senator, jest w pełni zasadne, 
ale jak pan senator mówi o tym, że te strzelnice 
będą również wykorzystywane w celach obron-
nych – chodzi o ten wywód – to ja już zaczynam 
nabierać wątpliwości. Proszę więc powiedzieć jed-
noznacznie: czy głównym zadaniem tych strzelnic 
będzie to, co dotyczy rekreacji i wypoczynku, 
czyli że to będą takie Orliki w zakresie strzelec-
twa, czy chcecie państwo budować te strzelnice po 
to, żeby mogły korzystać z nich Wojska Obrony 
Terytorialnej, żeby był również taki element wy-
korzystania tych strzelnic. To są 2 różne pojęcia 
i zadania. A więc jak było na posiedzeniu komisji? 
Jeśli można prosić…

(Senator Rafał Ślusarz: Znaczy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Więcej pytań nie ma.
Bardzo proszę…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie, jesz-

cze pan senator Czerwiński.)
A, jeszcze pan senator Czerwiński.
Proszę bardzo.

priorytety. Czy wtedy Wojska Obrony Terytorialnej 
nie będą miały strzelnicy? Pokazuję pewien absurd, 
który z tej ustawy się wyłania, i jestem ciekaw, czy 
mówiliście państwo o tym na forum komisji.

(Senator Jan Dobrzyński: Mówiliście czy nie?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Senatorze, myślę, że ten absurd, który pan 

dostrzega, jest zbudowany na fałszywej przesłance, że 
istnieje jakiś antagonizm w postrzeganiu bezpieczeń-
stwa i dobra Polski pomiędzy samorządem i władzą 
centralną. Ja uważam, że nie można tworzyć takiej 
konstrukcji. Wszystkim nam zależy na tym, żeby 
sprawy bezpieczeństwa zostały jak najszybciej po-
prawione, w związku z tym propozycja współpracy 
samorządów z władzą centralną, która składa taką 
ofertę, powinna zostać przez samorządy przyjęta.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zając, a później pan senator 

Stanisławek.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Wrócę jeszcze do inicjatyw oddolnych, bo tak to 

zostało wyolbrzymione, że… Wyszło na to, że te ini-
cjatywy oddolne to były inicjatywy ze strony Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej 
kierują się swoimi rozporządzeniami, ustawą, odpo-
wiednimi przepisami i jeżeli chcą mieć strzelnicę, to 
pewnie ją sobie stworzą, nie będą czekały na powiat. 
Jest za to wiele innych podmiotów, które chętnie z ta-
kiej strzelnicy skorzystają, choćby klasy mundurowe.

W moim powiecie jest taka inicjatywa, że rok-
rocznie z okazji święta Wojska Polskiego samorządy, 
Liga Obrony Kraju i inne instytucje organizują zawo-
dy strzeleckie. Wśród zrzeszonych w Lidze Obrony 
Kraju jest mnóstwo zawodników, którzy uczestniczą 
w różnych zawodach, zdobywając laury. Akurat jeżeli 
chodzi o województwo podkarpackie, to jest to jeden 
z rodzajów sportu… Strzelnica pomoże nam również 
w rozwijaniu zdrowego stylu życia, dlatego jestem jak 
najbardziej za tym, żeby w każdym powiecie powstała 
strzelnica. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisławek.
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Senator Rafał Ślusarz:

Pan senator Czarnobaj znowu jakby zantagonizo-
wał 2 cele, którym mają służyć te strzelnice, a myślę, 
że istotą tego projektu jest to, że te cele będą połą-
czone. Połączone będą – i tutaj już odpowiadam panu 
senatorowi Stanisławkowi – takim rozwiązaniem, że 
ministerstwo będzie dofinansowywało te projekty, 
które będą użyteczne również z punktu widzenia 
ćwiczeń dla wojska. One będą…

(Senator Alicja Zając: Ministerstwo Obrony 
Narodowej?)

(Senator Jan Dobrzyński: Daje kasę i ma prawo 
korzystać.)

Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku 
z tym, jak myślę, jest to nawet coś stosownego, że 
cele lokalne łączone są z celami centralnymi. Ja tu 
nie widzę sprzeczności w swojej wypowiedzi, wręcz 
przeciwnie, ona jest…

(Senator Leszek Czarnobaj: A był pan w wojsku?)
…komplementarna.
Odpowiem panu w kuluarach. Oczywiście by-

łem, byłem. Nie wiem, czy pan był, Panie Senatorze. 
I strzelałem też w wojsku…

(Senator Leszek Czarnobaj: Na strzelnicy spor-
towej czy…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Strzelałem z automatu, kałasznikowa.
(Senator Leszek Czarnobaj: Na strzelnicy spor-

towej?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Wojskowej.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę spokojnie 

odpowiadać.)
Nie wiem, czemu pan senator Czarnobaj jest taki 

podenerwowany.
(Senator Jan Dobrzyński: Agresywny.)
Odpowiadam już teraz na dość konkretne pytanie 

pana senatora Stanisławka. Tak, na posiedzeniu komi-
sji była rozmowa o kosztach budowy takiej strzelnicy. 
Pan minister podawał, że… No, ten koszt oczywiście 
wiąże się z tym, jaką strzelnicę zamierza się wybu-
dować, ale spełniająca warunki ministerialne – prze-
widywane, bo projekt tego jeszcze nie jest zapisany 
– może kosztować 400 tysięcy zł i więcej, może być 
droższa. Ministerstwo w pewnej polemice z niektóry-
mi tezami, które pojawiały się w obiegu medialnym, 
dotyczącymi kosztu globalnego tego typu inicjatywy, 
podaje, że taki koszt przewidywany, rozważany to 
jest w tej chwili kilkadziesiąt milionów z budżetu 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Mówię to, bo upo-
rczywie wskazuje się kwotę bodajże 2,5 miliarda jako 
taką, która miałaby być zaporowa, przy czym ona jest 
zestawiana z innymi potrzebami państwa i w takim 
momencie pojawiają się dywagacje, jakie pojawiły się 

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja mam w sumie 
proste pytanie. Czy nie jest tak, że w tekście ustawy 
nie zawęża się podmiotu do powiatu, wprost prze-
ciwnie, mówi się o jednostkach samorządu teryto-
rialnego? Ja to rozumiem w ten sposób, że np. taką 
strzelnicę w powiecie można wybudować w central-
nej gminie tego powiatu, bo łatwiej jest gminie prze-
znaczyć swój grunt na taką strzelnicę; taka gmina ma 
też większe możliwości jej utrzymania. A będą z niej 
korzystać szkoły powiatowe, ponadgimnazjalne, a już 
niedługo ponadpodstawowe średnie, w których mło-
dzież np. będzie się garnęła do klas mundurowych. 
I warunkiem koniecznym, żeby takie klasy można 
było sformować, będzie posiadanie strzelnicy na te-
renie powiatu. I wszystkim na tym będzie zależało 
– na obronie Polski.

Wicemarszałek Adam Bielan:
I ostatnie pytanie. Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, jedno pytanie. 

O tym rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji, ale 
nie wiem, może pan ma szerszą wiedzę dzięki stu-
diowaniu dokumentów, o których mówiliśmy. Czy 
pańskim zdaniem zasadne byłoby, aby Ministerstwo 
Obrony Narodowej – zapytam też oczywiście póź-
niej pana ministra o tę kwestię – jednak przygoto-
wało mapę potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie 
i stworzyło ewentualnie kryteria, zobiektywizowane 
kryteria, na podstawie których wskazywano by… 
Domniemywam, że takich jednostek samorządu tery-
torialnego szczebla powiatowego, ale nie tylko takich, 
które będą chciały budować tego typu obiekty, będzie 
pewnie wiele. Czy nie zasadne byłoby więc stworze-
nie właśnie pewnej mapy i kryteriów, które decydo-
wałyby o tym… Jak domniemywam, środków będzie 
mniej aniżeli chętnych do realizacji tych inwestycji. 
Czy nie zasadne byłoby stworzenie takich kryteriów, 
na podstawie których minister obrony narodowej czy 
resort dokonywałby wyboru tych jednostek samorzą-
du terytorialnego, które w pierwszym rzędzie otrzy-
mywałyby dofinansowanie? Chodzi o merytoryczne 
kryteria, merytoryczne przesłanki, które pozwalałyby 
budować listę ratingową, od pierwszego do ostatnie-
go miejsca. Ci z pierwszych miejsc otrzymywaliby 
najpierw środki, aż do wyczerpania kwoty, a potem 
ewentualnie, w następnym roku – kolejni. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę o odpowiedź.
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(senator R. Ślusarz) Senator Rafał Ślusarz:

No, takie szczegółowe pytanie nie padło na po-
siedzeniu komisji, myślę więc, że pan minister na 
nie odpowie. Ale skoro to strzelnica kontenerowa, 
to, jak rozumiem, jest ona zamknięta, a jakby ustali-
liśmy, że ten program dotyczy strzelnic na odkrytej 
przestrzenni.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze… Bardzo proszę, pan senator 

Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Do tej pory strzelnice budowano z dotacji mini-

sterstwa sportu. Czy teraz ten program dofinansowa-
nia strzelnic przez ministerstwo sportu zostanie jakoś 
okrojony? Czy w ogóle jest korelacja z tym, żeby 
budować strzelnice o większych parametrach i żeby 
od razu służyły one tym dwóm celom, a nie jednemu? 
Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, co 
będzie z tamtym programem? Bo chodzi o to, żeby 
nie było tak, że teraz budujemy strzelnice z dotacji 
ministerstwa sportu, a one nie spełniają wymogów 
i kryteriów, o których pan senator mówił. Wydaje mi 
się, że taka korelacja jest konieczna, no ale nie wiem, 
czy o tym pomyślano.

Wicemarszałek Adam Bielan:
I pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, ja mam pytanie o utrzymanie 

tych strzelnic. Czy wiadomo, kto będzie ponosił kosz-
ty utrzymania tych strzelnic? Jeżeli byłoby tak, że… 
Bo rozumiem, że te strzelnice będą tworzone w ra-
mach porozumienia samorządów z Ministerstwem 
Obrony Narodowej, czyli ministerstwo prawdopo-
dobnie nie zgodzi się na wybudowanie strzelnicy, 
jeżeli w promieniu, załóżmy, 60 km, nie ma żadnej 
jednostki wojskowej. Ale załóżmy, że strzelnica zosta-
nie wybudowana, a wojsko zostanie wyprowadzone 
z tego regionu. I kto wtedy będzie ponosił koszty 
utrzymania tej strzelnicy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Jeśli chodzi o współpracę Ministerstwa 

też tutaj, na sali plenarnej, tzn. że można by to wydać 
na coś innego. No, zawsze można wydać środki na 
coś innego – to jest zdanie zawsze prawdziwe.

Rzeczywiście ministerstwo, jak usłyszeliśmy 
z ust pana ministra, tworzy pewne kryteria. Chodzi 
o to, żeby to były strzelnice, które będą mogły słu-
żyć wojsku, a więc dane brzegowe są, powiedzmy, 
takie: co najmniej 100 metrów na odkrytej przestrze-
ni w celu umożliwienia ćwiczenia strzelania z broni 
długiej, odpowiednie zabezpieczenia, żeby to była 
bezpieczna strzelnica. Warunkiem, powiedziałbym, 
dodatkowym, który też będzie rozważany… Pan mi-
nister powiedział, że będą preferowane te projekty, 
które będą na ścianie wschodniej, bo tam powsta-
ją już Wojska Obrony Terytorialnej i te potrzeby są 
tam wyraźniej zaznaczone. A więc tym, powiedzmy, 
warunkiem, którego realizację ministerstwo będzie 
chciało uzyskać, jest dostęp wojska do takiej strzel-
nicy, bo formuła strzelnic będzie samorządowa, ale 
wsparcie projektu z pieniędzy ministerstwa będzie 
się wiązało z tym, że powinien być tam zapewniony 
dostęp dla wojska, tzn. to, żeby wojsko mogło w spo-
sób właściwy dla siebie i zgodny z potrzebami z takiej 
strzelnicy korzystać.

W pewien sposób odpowiedziałem tu też panu 
senatorowi Sługockiemu, bo kryteria, jakie miałyby 
spełniać te strzelnice, zawierają się właśnie w takim 
opisie – przy czym bez przyjęcia tej ustawy nie jest 
możliwa praca nad bardziej konkretnymi programami 
dotyczącymi tego, jak miałoby to wyglądać. Poza 
tym jest jeszcze druga strona, czyli samorządy, któ-
re muszą o te środki zaaplikować. I dopiero po tym 
będzie można ocenić, jaki jest zakres potrzeb i jak te 
potrzeby należy opisywać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam następu-

jące pytanie. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” pośród 
różnego asortymentu i sprzętu militarnego produku-
ją strzelnicę kontenerową. Czy tego typu strzelnica 
może być także rozważana w tych przedsięwzięciach?

(Senator Rafał Ślusarz: Nie było… Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.



55
50. posiedzenie Senatu w dniu 14 listopada 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(senator R. Ślusarz) zadawaliście w czasie dzisiejszego posiedzenia, doty-
czą szczegółów. Szczegółów, które będą przypisane 
ewentualnie do programu dotacji. A debata, która się 
dzisiaj toczy, dotyczy tego, czy poszerzyć możliwość 
absorpcji środków z budżetu centralnego przez samo-
rządy. W związku z tym to będzie korzyść – tak jak 
powiedziałem – przede wszystkim dla samorządów.

Ale będzie to też korzyść dla Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Dlaczego? Dlatego że w naszych celach, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, znajdują się rów-
nież wspieranie, budowa, kształtowanie postaw pro-
obronnych, znajduje się wspieranie kształtowania 
postaw patriotycznych.

Oczywiście ta infrastruktura, o czym dzisiaj już 
na tej sali była mowa, będzie mogła być wykorzysty-
wana przez jednostki Wojska Polskiego – nie tylko 
przez Wojska Obrony Terytorialnej, ale w ogóle przez 
te oddziały czy pododdziały, które by z takiej infra-
struktury chciały skorzystać.

Tak że, dziękując jeszcze raz inicjatorom tego 
projektu, chciałbym prosić panie senator i panów se-
natorów o poparcie tego projektu.

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

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

Takie pytanie pragnie zadać pan senator Kilian. 
Bardzo proszę. 

Potem pan senator Czarnobaj.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Michał Dworczyk: Czy ja tu mam zostać?)
Tak, proszę zostać, Panie Ministrze.
Proszę.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, zakładam, że ta ustawa ustala wie-

loletni program działania. Pan na posiedzeniu komisji 
wspomniał, że w przyszłorocznym budżecie ministerstwo 
obrony przewiduje wydanie około 60 milionów zł. Czy 
ministerstwo wie, w jakim stopniu ta kwota zapewni 
zainteresowanie samorządów? I jeżeli ona nie zapewni 
w 100% zainteresowania samorządów, to czy na następne 
lata są przewidziane kwoty wyższe niż te 60 milionów zł, 
o których pan mówił na posiedzeniu komisji. a które za-
kłada się w przyszłorocznym budżecie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.

Obrony Narodowej z Ministerstwem Sportu, to na 
posiedzeniu komisji usłyszeliśmy deklarację pana 
ministra, że taki program współpracy w odniesieniu 
właśnie do tych obiektów zostanie opracowany, tak że 
sądzę, że nie powinniśmy mieć obaw, żeby… Zresztą 
jedną z grup, która potrzebuje strzelnic i zgłasza ta-
kie wnioski, są kluby strzeleckie, prawda? Więc to 
również w odpowiedzi na ich potrzeby powstała ta 
ustawa.

Jeśli chodzi o kwestię utrzymania strzelnic, to 
tekst ustawy zawiera to określenie, że finansowanie 
dotyczy budowy, renowacji i utrzymania strzelnic, 
niemniej konstrukcja jest taka, że właścicielem doce-
lowym, beneficjentem jest samorząd i to w jego gestii 
będzie dbanie później o tę strzelnicę, organizowanie 
jej pracy, oczywiście z tym zastrzeżeniem dotyczą-
cym udostępniania jej wojsku, o którym wspomnia-
łem. Krótko mówiąc, samorząd też musi z rozwagą 
tego typu inwestycję u siebie przeprowadzić.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie ma. 
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Jest z nami przedstawiciel rządu, pan minister Michał 
Dworczyk z Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy 
pan minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Michał Dworczyk: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam na 
mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk:
Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Jest 

to projekt poselski, jednak ja chciałbym w imieniu 
Ministerstwa Obrony Narodowej wyrazić jeszcze raz 
podziękowania dla inicjatorów tego projektu nowelizacji 
ustawy, ponieważ jeżeli parlament uzna, że projekt jest 
godny poparcia, a pan prezydent podpisze ustawę, to 
rzeczywiście będzie to znacząca pomoc nie tylko dla 
samorządów. Bo, podkreślmy, ta debata toczy się nad 
tym, czy stworzyć podstawę prawną do tego, żeby samo-
rządy mogły otrzymywać dofinansowanie. Dokładnie 
tego to dotyczy. Wszystkie inne pytania, które państwo 
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zapytam: jakie strzelnice? My rozumiemy, że to będą 
strzelnice profesjonalne, gdzie będą mogli strzelać 
amatorzy, ale również trenować i uczyć się strzelec-
twa żołnierze wojsk obrony terytorialnej czy anty-
terroryści, czy też inne formacje wojskowe. I czy są 
jakieś jednostki… Czy pan minister wie, kto projek-
tuje takie strzelnice? To chyba tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Tak 

jak już wspomniałem, odpowiadając na pytanie pana 
senatora, ustawa nic nie ustala, tworzy wyłącznie 
możliwość. Jak już wiemy z tego, co zostało na tej 
sali powiedziane, dopiero jak zostanie znowelizowane 
prawo, my ustalimy program, który będzie zawierał 
kryteria, na jakich będzie udzielane dofinansowa-
nie. Pan senator słusznie podał przykład programu 
budowy Orlików, bo system jest bardzo podobny. 
Wręcz wiem od autorów tej nowelizacji, że wzorowali 
się właśnie na rozwiązaniach wykorzystanych przy 
Orlikach. Tak więc powtarzam: tworzymy możli-
wość. A to, czy ta możliwość będzie wykorzystywa-
na, zależy z jednej strony od tego, czy każdego roku 
Ministerstwo Obrony Narodowej zabudżetuje na to 
jakieś środki – jak będą takie możliwości budżetowe, 
to te środki będą, a jak nie, bo np. będziemy mieli 
jakieś inne pilne zakupy, to po prostu nie będzie tych 
środków, prawda? – a z drugiej strony od tego, czy 
samorządy zechcą się zaangażować w te projekty, 
czy nie. Nie ma jeszcze programu, ale po dyskusji, 
która się pojawiła w mediach, zgłosiło się do nas wiele 
powiatów i gmin. Jeśli pan senator zadałby pytanie 
„ile”, to powiedziałbym – myślę, że nie skłamię – 
że odbyło się gdzieś między 8 a 12 takich rozmów 
z konkretnymi samorządami, które właśnie pytały, 
kiedy można zacząć aplikować, na jakie obiekty bę-
dzie można pozyskać dofinansowanie.

Jeśli się jeszcze mogę odnieść do innych głosów 
w dyskusji, to wiele z tych pytań wybrzmiało w taki 
sposób, jakbyście państwo nie ufali samorządom. 
Czy samorządy będą miały np. środki na utrzyma-
nie tych obiektów, czy będzie miał kto te obiekty 
zbudować albo ich przypilnować? Proszę państwa, 
ufajmy samorządowcom. Oni najlepiej wiedzą, co 
jest potrzebne na ich terenie. Jeśli jakiś samorząd, 
czy to w gminie, czy w powiecie, uzna, że potrzebuje 
strzelnicy, uzna, że ma 20% wkładu własnego… Bo 

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pan minister 
powiedział, że dzisiaj toczy się debata, czy zwięk-
szyć możliwość absorpcji środków na infrastrukturę 
w danym powiecie lub w danej gminie. Ja odpowia-
dam: tak. Oczywiście to jest odpowiedź pozytywna. 
A poprzez nasze pytania dążymy do tego – wszak pan 
minister ma najlepszą wiedzę w tym zakresie – by 
ustalić pewne rzeczy szczegółowe, które w wyobra-
żeniu ministerstwa są. Chodzi o to, jak ma funkcjo-
nować ta strzelnica.

A więc moje pytanie jest takie, Panie Ministrze: 
ile będzie kosztowała taka typowa strzelnica, która 
powstanie w powiecie? Czy jest takowa wiedza? Czy 
jest takowy szacunek? Czy dopiero przewidujemy 
środki, a zobaczymy, co opracują… Bo podejrze-
wam, że chyba trochę inne parametry powinna mieć 
strzelnica sportowa, a inne parametry, tak jak pan 
minister powiedział, strzelnica szkoleniowa dla jed-
nostek bojowych. Bo słyszę, że oprócz Wojsk Obrony 
Terytorialnej jeszcze jednostki bojowe będą mogły 
korzystać z tej strzelnicy. Tak więc chodzi mi o taką 
rzecz: czy to będzie strzelnica sportowa, z której 
wszyscy będą mogli korzystać, łącznie z wojskiem, 
czy to będzie strzelnica spełniająca wymogi strzel-
nicy sportowej i jednocześnie strzelnicy, dla której są 
określone wymagania…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, bo czas…)
…do trenowania ogniowego przez jednostki woj-

skowe?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czas minął. Dobrze. Dziękuję.
Proszę panią senator Alicję Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
A senator Czarnobaj musi się wybrać na taką 

strzelnicę. Do czego zachęcam…
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Senator…)
Bo ja w tym roku byłam na takiej strzelnicy…
(Senator Leszek Czarnobaj: …bo ja pani powiem, 

gdzie pani może się wybrać.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. 

Proszę.)
Chciałabym zapytać pana ministra, kto poza 

MON, czyli Ministerstwem Obrony Narodowej, 
będzie mógł partycypować w kosztach budowy tej 
strzelnicy? Oczywiście oprócz samorządu. Jaka bę-
dzie jej dostępność? Bo wiem, że dzisiaj istniejące 
są… Ich liczba jest niewystarczająca. Z dostępnością 
też jest problem, bo po prostu są oblegane. I jeszcze 
w nawiązaniu do tego, o co pytał senator Czarnobaj, 



57
50. posiedzenie Senatu w dniu 14 listopada 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(sekretarz stanu M. Dworczyk) z wykorzystaniem obiektów typu strzelnica, z których 
może korzystać organizacja sportowa zajmująca się 
strzelectwem, z których mogą korzystać organizacje 
proobronne, gdzie mogą myśliwi czy indywidualni 
pasjonaci sportu postrzelać, ale któregoś dnia może 
też przyjść wojsko, żeby poćwiczyć na takim obiekcie.

Pani senator pytała o to, kto będzie projektował te 
strzelnice, kto może jeszcze partycypować w kosz-
tach budowy. No i tutaj znowu… Jak samorząd sobie 
wybierze jakąś firmę, to ta firma to zaprojektuje. My 
niczego tutaj nie będziemy narzucać. A jeśli chodzi 
o partycypację w kosztach, to jak samorząd znaj-
dzie jakiegoś sponsora, to bardzo proszę, dla nas to 
jest sprawa drugorzędna. W ramach obowiązującego 
prawa samorząd niech robi, co zechce. My mówimy: 
możemy wam dać 80% dofinansowania.

Aha, przepraszam, nie wymieniłem 1 ważnego 
warunku poza tymi 2 przykładowymi, czyli długość 
osi – 100 m i minimum 20 stanowisk. W umowie 
dotacyjnej będzie zobowiązanie na kilka lat, że przez 
określoną liczbę dni w miesiącu wojsko będzie mogło 
ten obiekt wykorzystywać nieodpłatnie.

I ostatnia sprawa: jaka będzie dostępność obiek-
tów? Tutaj znowu odsyłam do samorządu. Tak jak sa-
morząd ustali, tak będzie. Wyobrażam sobie zarówno 
takie sytuacje, że samorząd będzie chciał odpłatnie 
wykorzystywać takie obiekty, jak i takie sytuacje, że 
samorząd będzie je wykorzystywał bezpłatnie i bę-
dzie tymi obiektami zarządzała jakaś organizacja 
proobronna, która będzie ustalała grafik.

Podsumowując, namawiam panie i panów se-
natorów do poparcia tej ustawy, bo jest to ustawa, 
którą otwieramy nowe możliwości dla samorządów. 
Nikt nie musi z nich skorzystać, ale zawsze lepiej 
mieć szerszą możliwość wspierania samorządności 
w Polsce niż węższą. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator…
Pan senator…
Panie Ministrze, proszę jeszcze pozostać przy 

mównicy, bo…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Michał Dworczyk: Przepraszam. Jestem 
pierwszy raz w Senacie, tak że proszę mi wybaczyć.)

Rozumiem.
Są jeszcze pytania do pana.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Skoro pierwszy 
raz, to trzeba spędzić z nami trochę więcej czasu.

z ustawy o finansach publicznych wynika, że możemy 
dofinansować kwotą do 80%, ale minimum 20% to 
musi być wkład własny samorządu. Więc jeśli jakiś 
samorząd uzna, że ma na to środki i że taki obiekt 
jest potrzebny, to wystąpi o taką dotację. A jeśli jakiś 
samorząd uzna, że w gminie bądź w powiecie taki 
obiekt jest niepotrzebny albo że nie ma pieniędzy czy 
to na budowę, czy później na utrzymanie obiektu, to 
po prostu nie wystąpi o tę dotację. Teraz pytanie: kto 
będzie te obiekty utrzymywał? Znowu powiem tak: 
zaufajmy samorządom. Będą takie samorządy – już 
to wiemy po przeprowadzonych rozmowach – które 
powiedzą: sami chcemy być operatorem tej strzelnicy, 
sami będziemy dbać o bezpieczeństwo, o wykorzy-
stanie tego obiektu, o udostępnianie tego obiektu. Ale 
na pewno znajdą się też takie samorządy, które za 
złotówkę wydzierżawią taki obiekt jakiejś organizacji 
typu „Strzelec”, „Sokół” czy organizacji harcerskiej 
i powiedzą: to wy nim zarządzajcie, z nas spada ta 
odpowiedzialność. Tutaj naprawdę nie martwmy się 
o samorządy, one doskonale sobie z tym poradzą. 
Ja jeszcze raz podkreślam, że my dzisiaj – jeśli ta 
ustawa zostanie przyjęta – tworzymy pewne możli-
wości, niczego nie narzucamy ani nikogo w niczym 
nie ograniczamy.

Jeśli chodzi o same kryteria programu, to ja już de-
klarowałem na posiedzeniu komisji, że jak zaczniemy 
prace, jak będzie podstawa prawna i będziemy praco-
wać nad tym programem, bardzo chętnie przedstawi-
my ten program senackiej komisji obrony czy innym 
komisjom, jeśli będą tym zainteresowane. Mogę po-
wiedzieć, że na pewno w ramach tych kryteriów znaj-
dą się takie, które umożliwią prowadzenie szkolenia 
wojskowego na tych obiektach. Co to oznacza? Takie 
2 parametry: długość osi – na pewno oś na każdym 
z takich dofinansowywanych obiektów nie będzie 
krótsza niż 100 m; liczba stanowisk – liczba stanowisk 
na pewno nie będzie mniejsza niż 20. Chodzi o to, 
żeby można było prowadzić szkolenia. I teraz znowu 
ktoś może powiedzieć: ale dlaczego chcecie narzucać 
samorządom jakieś kryteria? Odpowiedź jest taka: 
żeby można było zbudować Orlika, też trzeba było 
spełnić pewne brzegowe warunki. I my mówimy tak: 
każdy samorząd, jeśli chce, niech buduje na swoim 
terenie to, na co ma ochotę, natomiast jeśli chciałby 
otrzymać dofinansowanie z MON, musi spełnić pew-
ne kryteria, bo my przy okazji chcemy, żeby mogło 
się na tym obiekcie szkolić wojsko, co jest zresztą 
wpisane w szerszy program przywracania wojska 
społeczeństwu. To znaczy być może niektórzy z pań-
stwa zauważyli, że ostatnio przysięgi znowu zaczęły 
się odbywać nie w jednostkach, a w przestrzeni pu-
blicznej, na rynkach miast i miasteczek, że wojsko 
bardziej wychodzi do ludzi. I dokładnie to samo jest 
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(senator L. Czarnobaj) Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Oczywiście 
Platforma by chciała, żebyśmy się mieli poddawać, 
podnosić ręce do góry – rozumiemy to, ale…

(Senator Jadwiga Rotnicka: To było niesmaczne.)
Bo były takie kwękania z tamtej strony…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę konkludować, proszę o pytanie.)
Przepraszam, Pani Marszałek.
(Senator Mieczysław Augustyn: To było nie na 

miejscu.)
Panie Ministrze, czy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Trochę mądrości…)
…nie uważa pan, że szkoły powinny się od razu 

włączyć w ten program? Chodzi o to, żeby może nie 
tyle wymuszać, co wywoływać w samorządach chęć 
pozyskania takiej strzelnicy. Proszę pamiętać, że na 
samym początku program przeszkolenia wojskowego 
nie będzie powszechny, ale klasy mundurowe są już 
coraz lepiej postrzegane i coraz bardziej pożądane 
w poszczególnych miejscach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, posłowie wzorowali się na 

Orlikach, ale nie wiem, czy wyciągnęli wnioski 
z tego, co się wokół Orlików i z Orlikami dzieje. 
Otóż to państwo cofnęliście zaplanowane w progra-
mie „Orlik”…

(Senator Alicja Zając: Ale to nie jest ustawa 
o Orlikach, tylko o strzelnicach.)

…pieniądze na utrzymanie trenerów i opiekunów 
tych boisk. Wykorzystanie tych obiektów stało się 
ogromnym problemem dla samorządów. Moje py-
tanie dotyczy tego, czy nie warto by było, abyśmy 
nauczeni tym doświadczeniem negatywnym prze-
widzieli w tym programie środki na utrzymanie tych 
obiektów? W moim mieście jest centrum strzelectwa 
o charakterze niemal olimpijskim, nowoczesne, wy-
budowane ze środków ministerstwa sportu, w któ-
rym masa ludzi korzysta z tego sportu, i już chciałem 
się ucieszyć, że to, co państwo proponujecie, my już 
mamy, ale jak usłyszałem, że to ma być 20 stano-
wisk…Tego nie mamy, nawet my nie mamy, miasto, 
które z pomocą ministerstwa włożyło grube miliony 
w stworzenie takiego miejsca.

Chciałbym jeszcze panu powiedzieć, Panie 
Ministrze, że w gminach, które ja odwiedzam, jest 
bardzo wiele strzelnic kompletnie nieczynnych. 
Dawniej służyły wojsku, a dziś są nieczynne, bo nie 
miał kto się nimi zająć, zaopiekować. Chciałbym, 
Panie Ministrze, zachęcić do tego – nie chcę brać 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Michał Dworczyk: Do dyspozycji, Panie 
Senatorze.)

Panie Ministrze, 3 pytania. Pierwsze… To chyba 
już się przewinęło, ale nie wiem, czy pan minister 
odpowiedział. Czy macie państwo plan, ile dzięki tej 
kwocie wynoszącej w przyszłorocznym budżecie, jak 
słyszymy, 60 milionów, powstanie… Czy to będzie 
jednorazowa sprawa, dotyczący tylko roku 2018, czy 
też, tak jak było w przypadku Orlików, wieloletni 
program? To po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, z tego, co pan powie-
dział, rozumiem – proszę o potwierdzenie – że pań-
stwo jako Ministerstwo Obrony Narodowej narzuci-
cie pewien standard elementów, które są wymagane 
względami bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdobywa-
nie doświadczenia strzeleckiego przez wojsko, ogólnie 
rzecz biorąc. To jest drugie pytanie.

(Senator Jan Dobrzyński: Przecież mówił o tym…)
I pytanie trzecie, kwestia partycypowania w kosz-

tach. Jeśli pan minister mógłby coś na ten temat po-
wiedzieć… A jeśli nie, to następnym razem.

W związku z tym, że pani senator Zając wysyłała 
mnie w pewne miejsce, chciałbym powiedzieć, Pani 
Senator, że na tych, jak pani mówi, „szczelnicach” to 
jeszcze nie byłem, ale wiele strzelnic odwiedziłem.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
pierwsza sprawa. To może nawet nie jest pytanie, 
tylko uwaga. Mówił pan, że samorządy mają pełną 
dowolność – oczywiście o ile zmieszczą się w kry-
teriach, które będą nakreślone przez ministerstwo 
– co do sposobu projektowania… A czy nie lepiej 
byłoby po prostu zaproponować samorządom typo-
wy projekt takiej strzelnicy, który byłby dostępny 
dla każdego z tych samorządów i byłby na pewno 
tańszy, zmniejszałby koszty inwestycji dla wszyst-
kich? Chodzi o taką typową strzelnicę dla wojska, ale 
i dla… I tutaj druga część pytania: co z młodzieżą? 
Ja to rozumiem w ten sposób, że oprócz 1 kompanii 
WOT w powiecie… Chcielibyśmy, żeby w szkołach 
ponadgimnazjalnych też młodzież uczyła się np. po-
wszechnego… Tu nie tylko chodzi o klasy munduro-
we, ze zwiększoną liczbą odpowiednich przedmiotów, 
czyli o zajęcia dla zainteresowanych, ale o to, żeby 
wszyscy uczyli się przysposobienia wojskowego.

(Senator Leszek Czarnobaj: O!)
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(senator M. Augustyn) programy modernizacyjne i wszystkie środki trzeba 
będzie wydać na sprawy związane z modernizacją, 
a wtedy pieniędzy po prostu nie będzie. Tu nie ma 
żadnego przymusu. Jeśli będą środki, to będziemy je 
na to zadanie przeznaczać, jeśli nie będzie środków, 
to nie będziemy ich przeznaczać. Uważam, że są to 
stosunkowo nieduże pieniądze w skali budżetu całego 
Ministerstwa Obrony Narodowej, więc każdego roku 
powinniśmy takie pieniądze znaleźć.

Warunki brzegowe. Warunki brzegowe były przy 
okazji Orlików i tu też będą. Wymieniłem trzy przy-
kładowe, czyli oś długości 100 m, 20 stanowisk i udo-
stępnianie przez określoną liczbę dni dla wojska.

Kolejna sprawa. Padła sugestia, skądinąd bardzo 
dobra, żeby przykładowe projekty były udostępniane. 
Oczywiście będzie kilka darmowych projektów, ale 
to będą projekty przykładowe, bo w każdej gminie, 
w każdym powiecie są trochę inne warunki. W jed-
nych są takie warunki naturalne, że bardzo łatwo 
jest zbudować taki obiekt za stosunkowo niewielkie 
pieniądze, a w innych są takie, że trzeba się do nich 
dostosować i zainwestować dużo więcej środków, 
żeby budowa strzelnicy była możliwa. Kilka ogólno-
dostępnych projektów będzie do pobrania na stronie 
MON, ale i tak za każdym razem samorządy będą 
musiały adaptować te projekty do własnych warun-
ków bądź też przygotowywać swoje projekty.

Oczywiście strzelnice będą również – zostanie to 
ujęte w umowie dotacyjnej – udostępniane szkołom, 
które prowadzą certyfikowane piony wojskowych klas 
mundurowych.

Przypomnę, proszę państwa, że naszą ideą jest to, 
aby po roku 2019 w każdym powiecie była 1 kom-
pania Wojsk Obrony Terytorialnej, 1 szkoła średnia, 
która prowadzi pion certyfikowanych wojskowych 
klas mundurowych, i 1 strzelnica. To wszystko ra-
zem będzie ze sobą bardzo dobrze współgrało i peł-
niło rolę wychowawczo-proobronną. Tak można by 
powiedzieć. Dlaczego mówię, że to będzie dobrze 
współgrało? Dlatego że jeśli chodzi o oficerów i pod-
oficerów Wojsk Obrony Terytorialnej, to właśnie oni 
będą prowadzili część zajęć w szkołach, w których są 
certyfikowane klasy mundurowe. Dlaczego to będzie 
współgrało? Bo i szkoła z certyfikowanymi klasami 
mundurowymi, i kompania WOT będzie ćwiczyła 
na tym obiekcie. Dlaczego to będzie współgrało? Bo 
różnego rodzaju wydarzenia o charakterze patriotycz-
nym czy sportowym będą się mogły niejako kumu-
lować na takich otwartych obiektach.

Jeśli chodzi o powszechną naukę strzelectwa, to 
w tej chwili prowadzimy dyskusję z Ministerstwom 
Edukacji Narodowej nad propozycją, aby obecny pro-
gram nauczania przedmiotu nazywanego „edukacja 
dla bezpieczeństwa” został od 2019 r. przekształcony 
i pod koniec szkoły średniej uwzględnił również na-
ukę strzelania. Jesteśmy w tej chwili w fazie dysku-

udziału w dyskusji – żeby koniecznie przewidzieć pie-
niądze na ich utrzymanie, żeby nie iść drogą Orlików 
ani tą drogą czy tym szlakiem, który jest znaczony 
nieczynnymi strzelnicami, które by spełniały…

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Nawet mają 

20 stanowisk, tylko że niestety stoją puste od lat.)
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie, odnosząc się do ko-

lejnych pytań, które tutaj padły, powiem, że plan co 
do tego, ile powstanie obiektów w przyszłym roku… 
Oczywiście nie ma takiego planu. Powtórzę po raz 
kolejny: będziemy mogli tworzyć jakikolwiek plan 
i jakikolwiek precyzyjny budżet dopiero wtedy, kie-
dy będziemy mieli podstawę prawną. Bez podstawy 
prawnej nie jest możliwe umieszczenie w projek-
cie budżetu pozycji kwotowej – X milionów – na 
przedsięwzięcie, w przypadku którego Ministerstwo 
Obrony Narodowej nie ma podstawy prawnej do tego, 
żeby je realizować. To tyle, jeśli chodzi o pytanie 
o plan.

Kolejna sprawa: ile powstanie… Powtarzam, to 
jest w tej chwili nie do przewidzenia, bo samorządy 
mogą zwracać się o dofinansowanie obiektów, które 
kosztują 400 tysięcy zł, 450 tysięcy zł, a czasem nawet 
100 tysięcy zł, bo jak ktoś ma w pobliżu nieczynną 
żwirownię, to na tej żwirowni wystarczy tylko posta-
wić ruchome cele i uzupełnić jakiś kulochwyt. Są też 
samorządy, które już w tej chwili zgłosiły się z pro-
jektami obiektów za 2,5 miliona zł, tak że nie da się 
tego precyzyjnie zaplanować, to będzie odpowiedź na 
zgłoszenia ze strony samorządów. Budżet oczywiście 
da się zaplanować i trzeba to będzie zrobić, ale ten bu-
dżet w wysokości, jak powiedziałem, kilkudziesięciu 
milionów złotych – takie były przymiarki – zostanie 
opracowany dopiero po ewentualnym uchwaleniu 
nowelizacji.

Czy jednorazowo, czy w sposób wieloletni realizo-
wane będzie to zadanie? Mogę odpowiedzieć w swo-
im imieniu, że będę namawiał do tego, żeby każdego 
roku do budżetu była wprowadzana propozycja… ale 
to zależy od możliwości finansowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Możemy sobie wyobrazić sy-
tuację, w której będziemy finalizowali np. program 
„Wisła”, program obrony powietrznej czy inne ważne 
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(sekretarz stanu M. Dworczyk) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Michał Dworczyk: Dziękuję, Pani 
Marszałek.)

Pani senator Jadwiga Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jeszcze jedno pytanie, krótkie i takie kobiece. 

Może nie w pełni jestem we wszystkim zorientowana.
Mam takie pytanie, Panie Ministrze. Ile w tej 

chwili jest takich wymiarowych, dobrych strzelnic, 
z których korzysta wojsko? Jak to wygląda w stosun-
ku do liczby powiatów, które mamy w kraju? Pytam 
o to, bo idea ministerstwa jest taka, aby w każdym 
powiecie, gdzie będzie stacjonowała kompania, była 
taka strzelnica. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Chodzi o koszty utrzymania. Jeżeli strzel-
nica, taka o najwyższym standardzie, będzie przysto-
sowana do szkolenia wojska, to kto będzie partycypo-
wał w kosztach utrzymania? Czy to będzie częściowo 
ministerstwo obrony, częściowo samorząd, czy po 
prostu całe prowadzenie i utrzymanie tego spadnie na 
stronę samorządu? Ja myślę, że to są 2 najważniejsze 
pytania, które chciałabym postawić. Dziękuję.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Aha, i może jeszcze takie ad vocem do wypo-

wiedzi pana senatora Czerwińskiego. Bardzo mnie 
oburzyło to, co pan powiedział, bo jest to krzywdzące. 
Nie wiem, pan jest pewnie od mnie nieco młodszy, ale 
ja przechodziłam szkolenie, przysposobienie wojsko-
we i tam nie uczono nas podnoszenia rąk w górę, tylko 
właściwie korzystania z możliwości broni, sposobu 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia. I nie wiem, 
czy to było złe, choć to było w czasach, których pan 
najprawdopodobniej nie uznaje za typowo polskie. 
Dziękuje.

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

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja jeszcze wrócę do tego pytania, 

które zadawałem senatorowi sprawozdawcy, bo tu 
pojawił się taki trochę dwugłos. Senator sprawoz-
dawca mówił o tym, że strzelnice będą utrzymywane 
głównie przez samorządy, a pan powiedział o tym, 
że w umowie będzie czy może być zapisany udział 
ministerstwa…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Michał Dworczyk: Nie.)

sji, w związku z tym nie można przesądzać, czy do 
tego dojdzie, czy nie, ale rzeczywiście chcemy, żeby 
ten przedmiot poza wymiarem prewencyjnym czy 
związanym z umiejętnościami ratunkowymi, jaki ma 
w tej chwili, bardzo ważnym, miał również więcej 
elementów proobronnych.

Nie znam odpowiedzi na pytanie, czy szkoły… 
Może inaczej odpowiem. Dzisiaj rozmawiamy o no-
welizacji ustawy, która da pewną szansę samorzą-
dom. W ramach tej nowelizacji szkoły raczej nie 
mogą włączać się w projekty budowy strzelnic, ale 
dzięki innej ustawie, znowelizowanej na początku 
tego roku, o prawie oświatowym, szkoły mogą sa-
modzielnie podejmować się budowy strzelnic. Mam 
przykład, że to działa. W tej chwili w Jarosławiu 
strzelnica jest budowana przez powiat, który jest 
organem prowadzącym dla szkoły, w której są 
klasy mundurowe. Są takie możliwości. Ale to, 
żeby szkoły korzystały ze zmiany w prawie, którą 
teraz planujemy, jest raczej, w moim przekonaniu, 
niemożliwe.

Pan senator był uprzejmy powiedzieć, że to my 
cofnęliśmy środki na utrzymanie Orlików. Ja mogę 
dać panu słowo, powiedzieć z ręką na sercu, że 
Ministerstwo Obrony Narodowej nie cofało żadnych 
środków.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ważonych.)
Pan senator Augustyn powiedział też, że nale-

ży przewidzieć środki na rewitalizację, bo niektóre 
obiekty stoją nieużywane. Ma pan senator absolutną 
rację. To jest w tej ustawie. Jak pan senator ją przeczy-
ta, to zobaczy pan, że jest tam zapis nie tylko o budo-
wie, ale też o rewitalizacji. A jeśli chodzi o utrzyma-
nie, to przyznaję tu rację. To była poprawka Platformy 
Obywatelskiej, zgłoszona w Sejmie i przyjęta. Będzie 
również możliwość dotowania utrzymania.

Czy będą na to środki? To jest oddzielny temat. 
W tej chwili nie potrafię tego przesądzić, ale warto 
wprowadzić taką możliwość. Dlatego uznaliśmy za 
zasadną poprawkę, którą zgłosili posłowie Platformy 
Obywatelskiej, i poparliśmy ją.

Pan senator mówi, że taki obiekt jest na pewno 
budowany przy dużych nakładach. Panie Senatorze, 
to jest tak, że ministerstwo sportu zajmuje się doto-
waniem strzelectwa sportowego, a my chcemy doto-
wać obiekty wielofunkcyjne, które mają nieco inną 
charakterystykę. Byłoby też wbrew logice, gdyby 
Ministerstwo Obrony Narodowej dotowało obiekty, 
z których nie może korzystać wojsko, a które mogą 
służyć tylko myśliwym albo sportowcom zajmującym 
się strzelectwem. My chcemy dotować obiekty, któ-
re są dostępne dla każdego, i dla sportowców, i dla 
myśliwych, i dla wojska, i dla pasjonatów. Tak że 
namawiam do poparcia tej nowelizacji.
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(senator J. Wcisła) Tylko prosimy jeszcze o odpowiedź na pytania pani 
senator i pana senatora.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie, odpowiem najpierw 

na pytania pani senator. W tej chwili, jeśli chodzi 
o obiekty wojskowe, mamy 51 działających strzelnic 
w skali całego kraju. Niestety, w latach 2000–2010 62 
obiekty zostały z różnych względów zlikwidowane. 
Fakty są takie, że obecnie niektóre jednostki dojeż-
dżają na strzelnicę ponad 100 km w jedną stronę, 
co jest sytuacją absurdalną. Chyba wszyscy się zgo-
dzimy, że lepiej, aby wojsko ćwiczyło strzelanie na 
miejscu, co umożliwia strzelanie, nie wiem, raz albo 
2 razy w tygodniu, a nie raz, albo 2 razy w miesiącu.

Jeśli chodzi o takie pełnowymiarowe obiekty, któ-
re mają oś 100 m i na których wojsko może ćwiczyć, 
jest ich bardzo niewiele. My nie mamy w tej chwili 
spisanej… Dopiero, jako że ten pomysł nowelizacji 
się pojawił, robimy taką kwerendę, ale już widać, że 
jeżeli okaże się, że jest 10 takich obiektów w skali 
kraju, to to będzie wszystko. Dlatego że jest sporo 
strzelnic, ale to są strzelnice typowo sportowe albo 
cywilne, gdzie jest oś 25 m czy 15 m, strzelnice pi-
stoletowe, strzelnice pneumatyczne. Takich obiektów 
jest rzeczywiście sporo. Ale takich, na których wojsko 
mogłoby ćwiczyć… To są naprawdę absolutnie poje-
dyncze obiekty w skali kraju.

Oczywiście, chcielibyśmy, żeby w każdym powie-
cie była jedna strzelnica, ale przecież nikt przytomny 
nie zakłada, że w ciągu jednego roku uda się zreali-
zować taki program.

(Senator Leszek Czarnobaj: W 2 lata.)
Dziękuję za dobre życzenie, Panie Senatorze. 

Miejmy nadzieję, będziemy się starać. Będziemy 
też liczyli na głosowanie za budżetem, który będzie 
przewidywał na to środki, ale to na pewno wymaga 
nieco czasu.

Kto będzie partycypował w utrzymaniu? To jest, 
proszę państwa, dokładnie tak, jak z Orlikami – jeżeli 
samorząd chciał taką inwestycję podjąć, to musiał 
najpierw sobie przekalkulować, czy potem tę in-
westycję utrzyma. I tu jest dokładnie tak samo. Bo 
to, że wprowadziliśmy, dzięki poprawce Platformy 
Obywatelskiej, co powtórzę, możliwość dofinansowa-
nia tych obiektów później, jeśli chodzi o ich utrzyma-
nie, to nie jest zobowiązanie, że ministerstwo obrony 
będzie utrzymywało te obiekty. To jest dokładnie tak, 
jak z Orlikami – to, że została dofinansowana budowa 
Orlika, nie oznacza, że ministerstwo sportu potem ten 
Orlik utrzymuje. To jest odpowiedzialność samorzą-
dowców. I tu znowu wracam do mojego apelu: zaufaj-

Nie? Tak zrozumiałem pana wypowiedź, że…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Michał Dworczyk: Mówiłem, że w usta-
wie znalazł się zapis umożliwiający dotowanie. 
Umożliwiający.)

Dobrze. No to załóżmy – powtarzam to pytanie 
– że będzie taka sytuacja… Ja akurat jestem z regio-
nu, który jest silnie zmilitaryzowany, jest na flan-
ce wschodniej, ale też obserwuję, że tam ciągle są 
zmiany lokalizacji wojska. I załóżmy, że ministerstwo 
uzna, że warto wybudować strzelnicę w Braniewie 
czy tam w Elblągu – podejrzewam, że te samorządy 
mogą wystąpić o wspomniane środki – ale w ramach 
pewnych zmian okaże się, że wojsko zostanie wy-
prowadzone, np. do Białobrzegów, jak 16 Pomorska 
Dywizja Zmechanizowana, i nie będzie zaintere-
sowane utrzymaniem tej strzelnicy. Czy jest takie 
zagrożenie dla samorządów, że wojsko w którymś 
momencie podejmie zobowiązanie, ale później się 
z tego zobowiązania wycofa i samorządy będą mu-
siały utrzymywać tę strzelnicę?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński w trybie sprosto-

wania. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Senator, 

ja pani zacytuję wypowiedź w dyskusji sejmowej, 
w tym punkcie obrad, pana posła Sławomira Nitrasa 
z Platformy Obywatelskiej: „Szanowni Państwo! 
Nowoczesne armie, nowoczesne wojny nie wyma-
gają, żeby społeczeństwa umiały strzelać. Raczej, 
nie wiem, zainwestujmy w jakąś ochronę, żeby było 
gdzie się schować, gdyby doszło do jakiegoś konflik-
tu. Przecież my poprzez strzelanie przez młodych 
chłopców nie rozwiążemy konfliktu, najwyżej zwięk-
szymy liczbę ofiar”.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tyle w kwestii spro-

stowania.)
Jak rozumiem, pan już zakończył, tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest, Pani 

Marszałek.)
Dobrze.
Szanowni Państwo, wracamy do zadawania pytań.
Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa ma 

pytanie do pana ministra? Jeśli nie, to podziękujemy. 
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(sekretarz stanu M. Dworczyk) no, zaakceptujemy to. Może pewien folklor w Senacie 
też jest potrzebny.

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o kwestię projektu, 
który pan prezentuje – jak rozumiem, on był kon-
sultowany z ministerstwem; został zgłoszony przez 
posłów – to ja bym wolał, żeby był to projekt rządowy, 
który przechodzi całą tę ścieżkę legislacji, w ramach 
której trafia m.in. na posiedzenie komisji wspólnej 
rządu i samorządu. To, o co ja pytam, wynika z mo-
jego 20-letniego doświadczenia pracy w samorządzie 
i chcę pana zapewnić, że takie same pytania, może 
jeszcze bardziej szczegółowe, samorządowcy zadawa-
liby panu na posiedzeniu wspólnym rządu i samorzą-
du. Istotą każdego projektu, Panie Ministrze, jest od 
początku do końca przemyślana formuła z uwzględ-
nieniem perspektywy wieloletniej. Oczywiście ja 
zgadzam się z tym, o czym pan minister powiedział, 
że może się pojawić trudna sytuacja budżetowa, inne 
priorytety i trzeba się będzie wycofać z tego projektu, 
ale uważam, że planowanie, szczególnie w przypad-
kach projektów łączonych, powinno być długofalowe. 
Tego rodzaju przedsięwzięcie w każdym powiecie też 
się planuje w pewnym okresie. Każdy powiat ma stra-
tegię swojego rozwoju, ma wykaz najważniejszych 
inwestycji itp. Tak więc to nie będzie tak, że w tym 
roku to ogłosimy, a w przyszłym roku wszystkie po-
wiaty się zgłoszą. Dlatego warto, aby tego rodzaju 
przedsięwzięcia były trochę inaczej planowane.

Ja mogę się z panem ministrem co do samej idei… 
Osoby, dla których strzelectwo jest czymś bliskim… 
Powiem panu, że jeżeli to będzie w każdym powiecie, 
to będzie bardzo dobrze, tylko że obawiam się tego, co 
dotyczy samej formuły, procesu wprowadzania tego 
rozwiązania, czyli kwestii współpracy z samorząda-
mi. Panie Ministrze, trochę jest tak, że rozwiązywania 
problemów dokonujemy w boju, zdobywamy odpo-
wiedzi na pytania już w trakcie pracy z samorządami, 
a ja bym wolał, żebyśmy wychodzili do samorządów 
z propozycją pewnych ram, z uwzględnieniem pew-
nych minimalnych standardów procesów inwesty-
cyjnych, przewidywanej liczby budowanych rocznie 
tychże strzelnic itp. Jak powiat, który ma tysiące 
różnych zadań, to wie, to może sobie zaplanować, 
że może nie w tym roku, może nie w przyszłym, ale 
może za 5 lat. To pozwala samorządom… Tak jak pan 
minister apelował, szanujmy samorządy i doceniajmy 
je. Jeżeli mamy do nich szacunek, to ja chciałbym 
zachęcić do myślenia strategicznego, Panie Ministrze, 
w sensie inwestycyjnym, ale i funkcjonalnym. Bo 
pytania, czy będzie dotacja, jak to będzie kształto-
wane… Taka niepewność funkcjonalna, inwestycyjna 
zawsze zabija przedsięwzięcie. Tak więc namawiam, 
Panie Ministrze, żeby o tym pomyśleć. 

To, co dotyczy tego przedsięwzięcia mającego 
pewne wady, ale i zalety, róbmy w sposób bardziej 
uporządkowany. I proszę nie sądzić, że ci, którzy 

my samorządowcom. Jeśli samorządowcy stwierdzą, 
że ich gminę, ich powiat stać na to, to zbudują taki 
obiekt. Jeśli nie – mówi się trudno. Tak że wojsko 
polskie absolutnie nie podejmuje się utrzymania… 
Być może czasem będzie okazja do tego, żeby dofi-
nansować to utrzymanie.

Dziękuję pani senator za przypomnienie, jak ro-
zumiem, z taką pozytywną nutą w głosie, kwestii 
szkolenia na studiach. Ministerstwo obrony…

(Senator Jadwiga Rotnicka: W szkole.)
W szkole? Dobrze, bo ja zrozumiałem, że chodziło 

o studia.
(Senator Alicja Zając: Ale na studiach w zasadzie 

też.)
Na studiach też, dobrze. Ja chciałbym powiedzieć, 

że Ministerstwo Obrony Narodowej po 9 latach przy-
wróciło możliwość szkolenia ochotniczego studentów 
na wyższych uczelniach. Podkreślam, że to jest pro-
gram dobrowolny zarówno dla uczelni, jak i dla stu-
dentów. Trwa od 4 tygodni… Zgłosiło się już ponad 
3 tysiące studentów i 60 z 98 państwowych uczelni. 
Myślę, że panią senator też ucieszy ta informacja. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo 
paniom i panom senatorom.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Leszek 

Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Ma pan całe 

10 minut.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpocznę od słów, które chciałbym skierować… 

Ja staram się nie kierować swoich wystąpień ad per-
sonam, ale muszę do pana senatora jedno słówko 
powiedzieć. Panie Senatorze, my w Senacie jako 
Izbie refleksji, tej, która powinna dawać przykład 
dyskusji opartej na logice, rozumie, doświadczeniu, 
a nie na przytykach… Jeżeli kiedyś tak zrobiłem, to 
serdecznie przepraszam. Chcę powiedzieć tak. Ta 
wypowiedź, kto będzie te ręce do góry podnosił i do 
czego jest stworzony, może jest dobra, ale nie w par-
lamencie, a zwłaszcza nie w Senacie. Jeżeli panu tak 
tęskno do Sejmu, żeby na tym poziomie, który pan 
zaprezentował, toczyć dyskusję, to proszę się tam 
zgłosić – tam na pewno pana wysłuchają. Ja bym 
bardzo prosił, aby, jeśli to jest możliwe, tego rodzaju 
wystąpienia ad personam, w taki sposób kierowane, 
jednak trochę hamować. A jeśli pan nie może, to trud-
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(senator L. Czarnobaj) Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu – w dniu dzisiej-
szym na wspólnym posiedzeniu.

Nie ma wątpliwości, że innowacyjna gospodarka 
jest niezwykle ważna, szczególnie dziś, w okresie tak 
niezwykle dynamicznego rozwoju technologicznego. 
Należy zwrócić uwagę, że innowacyjna gospodarka 
to wyższe dochody pracowników i wyższe wpły-
wy do budżetu, albowiem produkowane wyroby są 
droższe i bardziej zaawansowane technologicznie. 
Jest ona także związana ze wzrostem prestiżu pań-
stwa, poprawą stanu obronności, wygodą obywateli 
i wieloma innymi zagadnień. Celem bezpośrednim 
przedmiotowej ustawy jest likwidacja lub ograni-
czenie barier we wprowadzaniu innowacyjności do 
gospodarki, a także wzmocnienie i uatrakcyjnienie 
podatkowych instrumentów wspierania wprowadza-
nia innowacyjności.

Ustawa ta obejmuje zmiany wielu ustaw. Jak 
wskazuje sam tytuł, otoczenie prawne działalno-
ści inwestycyjnej wiąże się z wieloma ustawami, 
w szczególności z ustawami podatkowymi, ustawą 
o finansowaniu nauki, prawie o szkolnictwie wyż-
szym itd.

Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim 
zmian w podatku PIT i CIT, w szczególności w zakre-
sie odliczania od podstawy opodatkowania kosztów 
uzyskania przychodów poniesionych na działalność 
badawczo-rozwojową. W tym obszarze zwiększe-
niu ulega wysokość odliczeń, następuje rozszerzenie 
katalogu kosztów kwalifikowanych, a także pojawia 
się specjalna ulga na badania dla centrów badawczo-
-rozwojowych.

Kolejny obszar zmian dotyczy ustawy o dozorze 
technicznym, gdzie dodano przepisy odnośnie do 
wsparcia podmiotów popularyzujących osiągnięcia 
naukowo-techniczne i zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

W ustawie – Prawo telekomunikacyjne wprowa-
dza się możliwość nieodpłatnego dysponowania pa-
smem w celu przeprowadzania badań i testów.

Kolejna zmiana wiąże się ze zwiększeniem za-
kresu działania spółek tworzonych przez uczelnie 
i instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 
badawcze.

Następna zmiana wiąże się z monitorowaniem 
losów absolwentów uczelni i doktorantów.

Zmianie ulega także ustawa o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju w zakresie dotyczącym 
modyfikacji zasad i struktur działania tego centrum, 
a także w zakresie sformułowania katalogu tzw. na-
rzędzi, w tym instrumentów finansowych i innych 
instrumentów zwrotnych. Można by to rozwijać.

Kolejna zmiana dotyczy zmian w ustawie o finan-
sowaniu nauki w zakresie związanym z tzw. mapą 
drogową infrastruktury badawczej. Wprowadzane 

zadają dużo pytań, są przeciwko inicjatywie. Pan jest 
człowiekiem bardzo młodym i może pan nie pamię-
tać, że w czasach PRL na studiach mówili: pamiętaj 
– kto pyta, nie rządzi. W związku z tym proszę nie 
sądzić, że ci, którzy zadają dużo pytań, są przeciwko 
tej idei. Ja tylko nakłaniam do bardziej strategicznego, 
kompleksowego tworzenia projektu, który się nazy-
wa: strzelnica. Tu w grę wchodzi i wątek szkoleniowy, 
i wątek wojskowy, i wątek rekreacyjny, ale i koszty 
utrzymania, remontów itd. Może być pytanie, czy 
będziecie państwo za 5 lat partycypować w jakichś 
tam kosztach remontów. I trzeba powiedzieć jasno: 
„nie, absolutnie, proszę liczyć na siebie” albo „wy-
budujemy i będziemy pomagali”. Mówmy, że będzie 
tak, tak i tak.

Chcę zatem powiedzieć, że co do idei jestem głę-
boko za, natomiast co do sposobu procedowania, spo-
sobu wprowadzania tego przedsięwzięcia i tego, co 
jest związane z późniejszą jego realizacją, mam spore, 
spore obawy. Dziękuję bardzo, Panie Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Michał Dworczyk: Dziękuję bardzo. Do 
widzenia.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działal-
ności innowacyjnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 646, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 646 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa mająca na celu poprawę otoczenia praw-

nego działalności inwestycyjnej, zawarta w druku 
senackim nr 646, była rozpatrywana przez komisje 
– Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) była za, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało 
się od głosu.

Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Bardzo 
dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Wiatr: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

Jest z nami minister, jednocześnie senator, pan 
Aleksander Bobko.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Tak.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie będę powtarzał tutaj szczegółów dotyczących 

tego, jakie zmiany wprowadza ta ustawa. Zrobił to 
pan senator sprawozdawca. Chciałbym tylko dodać, 
że ustawa jest elementem większego pakietu ustaw, 
które mają służyć wdrażaniu projektów innowacyj-
nych w Polsce.

W tym roku wprowadziliśmy program dotyczą-
cy doktoratów wdrożeniowych. W przygotowaniu 
jest ustawa o sieci instytutów badawczych, o Sieci 
Badawczej: Łukasiewicz. Przygotowywane są też 
ustawy o utworzeniu sądów patentowych oraz o pro-
stej spółce akcyjnej. Mamy nadzieję, że te projekty 
też będą niedługo procedowane.

Chciałbym powiedzieć, że ustawa była szeroko 
konsultowana w środowisku. Była przeprowadzona 
nad nią długa dyskusja i była założona „Biała księ-
ga innowacji”. Mamy nadzieję, że przyjęcie ustawy 
będzie silnym impulsem dla przedsiębiorców do 
większego niż do tej pory zaangażowania w inwe-
stowanie w centra badawczo-rozwojowe czy general-
nie w przedsięwzięcia związane z innowacyjnością. 
Bardzo serdecznie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

zmiany upraszczają przepisy w tym zakresie, powo-
dują, że nabór wniosków jest otwarty, a zasady oceny 
tych wniosków są precyzyjne.

Następuje zwiększenie ulgi związanej z działal-
nością badawczo-rozwojową do 100%, a w przy-
padku centrów badawczo-rozwojowych – do 150%. 
Wprowadza się dopuszczenie działalności poza stre-
fami, wydłużenie okresu podwójnego opodatkowa-
nia, ułatwienia dotyczące finansowania start-upów 
i zarządzania infrastrukturą badawczą. Pojawiają się 
zmiany dotyczące samorządu rzeczników patento-
wych, kredytów i premii technologicznych.

Myślę, że bardzo ciekawy jest zapis dotyczący 
uzyskiwania statusu centrów badawczo-rozwojowych 
przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy taki 
status uzyskają, mają, jak już przed chwilą mówiłem, 
ulgi zwiększone do 150%.

Wprowadza się także całkowicie nowy rozdział 4a 
o wspieraniu innowacyjności. Zawiera on bardzo wie-
le ciekawych zapisów. Minister właściwy do spraw 
gospodarki może ustanawiać programy – to wszystko 
jest wymienione – dotyczące innowacyjności produk-
tów, usług, rynków, kompetencji proinnowacyjnych 
społeczeństwa, kompetencji kadr w tworzeniu i zarzą-
dzaniu innowacjami, umiejętności przedsiębiorców 
w zakresie ochrony własności intelektualnej, inter-
nacjonalizacji działalności innowacyjnej, powiązań 
między nauką a gospodarką.

Poza tym ustawa upoważnia ministra właściwego 
do spraw gospodarki do udzielania pomocy finanso-
wej dla przedsiębiorców w zakresie: projektów ba-
dawczo-rozwojowych, wspierania innowacji proceso-
wych i organizacyjnych, wspierania innowacyjności, 
wspierania klastrów innowacyjnych, usług dorad-
czych, wspierania udziału przedsiębiorców w targach 
i misjach gospodarczych, pomocy szkoleniowej, po-
mocy dla małych przedsiębiorców.

Kolejny bardzo ważny ustęp dotyczy podmiotów, 
którym taka pomoc może być udzielana, czyli osób 
fizycznych rozpoczynających działalność, przedsię-
biorców, podmiotów statutowo działających na rzecz 
innowacyjności gospodarki, klastrów innowacyjnych, 
partnerów społecznych itd.

Nie ma wątpliwości, że ustawa stanowi niezwy-
kle ważny element wspierania innowacyjności. Jako 
sprawozdawca trzech połączonych komisji chciał-
bym podkreślić, że Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
zgodnie poparły wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Głosowało 14 pań i panów senatorów, 14 było 
za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Warto też dodać, że w czasie przyjmowania 
ustawy w Sejmie też była taka zgodność: 429 posłów 
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(wicemarszałek M. Koc) Nie do końca rozumiem – zgłaszałem to na posie-
dzeniu komisji – po co umieściliście państwo w tej 
ustawie kwestie dotyczące dozoru technicznego, 
zwłaszcza w zakresie tego, żeby dozór techniczny 
zajmował się również propagowaniem bezpieczeń-
stwa technicznego. Przecież wiemy, że jest to kom-
petencja Państwowej Inspekcji Pracy. I nie do końca 
rozumiem, jakim celom ma służyć zmiana z art. 5.

Podobnie wskazywałem na to, że jeśli chodzi 
o art. 6, to kwestia samorządu rzeczników paten-
towych jest tutaj, powiedziałbym, ni z gruszki, ni 
z pietruszki w stosunku do całości ustawy. Jest dosyć 
sztucznie dołączona. Jeżeli jest tak, że ta kwestia, 
jedna i druga, wymagają regulacji… Wydaje mi się, 
że to nie miejsce i nie czas, ażeby to tutaj umieszczać.

Generalnie jednak chciałbym podkreślić, że nie tyl-
ko ja, lecz także senatorowie Platformy Obywatelskiej 
wspieramy tę ustawę, te propozycje w ustawie.

Jest jedna kwestia, która nam się nie podoba, na-
wet jeżeli weźmiemy pod uwagę tłumaczenie z posie-
dzenia komisji. Mianowicie jeżeli jest tak, jak mówił 
przedstawiciel Ministerstwa Finansów, że zaliczanie 
do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyj-
nych budynków, budowli i lokali budzi wątpliwości 
co do tego, czy nie będzie to narzędziem – padło takie 
określenie – optymalizacji podatkowej, no to można 
przyjąć, że to ograniczenie do 10% jest być może 
w opinii Ministerstwa Finansów wskazane, chociaż 
ta wypowiedź była tak enigmatyczna, że nie wiemy, 
czy natrafiono na takie przypadki i czy ktoś próbował 
tą drogą nadużyć przepisów prawnych po to, żeby 
uzyskać zwiększone korzyści, czy też nie. Załóżmy, 
że były takie sygnały.

Niemniej jednak zapis, że to dotyczy również 
kosztów ekspertyz, opinii czy porad uzyskanych od 
osób trzecich – to jest w tym samym koszyku, w tym 
samym pakiecie – wydaje mi się absolutnie nietrafio-
ny. Tyleśmy zabiegali o to, żeby wreszcie te usługi, 
zewnętrzne z samej istoty rzeczy… No, jeżeli mamy 
jakąś opinię pozyskaną we własnej firmie, rzadko 
kiedy nazywamy ją ekspertyzą. Ekspertyzy siłą rze-
czy są zamawiane w jakiejś firmie zewnętrznej, która 
budzi zaufanie co do swojej rzetelności, swoich kom-
petencji. Zresztą z ekspertyzami jest tak, że mają one 
fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji 
biznesowych, a więc muszą być wolne od uwikłań 
wewnątrz firmy. No, dobrze jest, jak są od nich wolne. 
Dlatego wydaje mi się, że trzeba zdjąć ten kaganiec 
10% w przypadku ekspertyz, opinii i usług dorad-
czych. Na pewno zapalilibyśmy w ten sposób zielone 
światło do współpracy między różnymi ośrodkami 
o wysokich kompetencjach, które powinny ze sobą 
kooperować, żeby wygenerować innowacje. Państwo 
w uzasadnieniu też wskazujecie, że to jest właśnie 
jedna z podstawowych bolączek, z jakimi mamy do 
czynienia. Różne ośrodki o wysokich kompetencjach 

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

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Panie Ministrze, dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Zgoda, która panuje wokół tego projektu, to bar-

dzo dobry sygnał, że przynajmniej w tak funda-
mentalnej sprawie, jaką jest nie opieranie naszego 
rozwoju w przyszłości na zasobach ekstensywnych, 
które tkwiły do tej pory w taniej, łatwo dostępnej 
sile roboczej, ale skupienie się na rozwoju bardzo 
intensywnym, innowacyjnym technologicznie, pa-
nuje zgoda. Chcę pochwalić ministerstwo za to, 
że – co rzadko się zdarza – nie tylko pokazaliście 
państwo tę perspektywę, do której powinniśmy dą-
żyć i zarysowaliście nowe narzędzia, które warto 
zastosować, lecz także w ocenie tego, co było, by-
liście państwo wyjątkowo rzetelni, bo pokazaliście 
ten okres, w którym te sprawy podlegały odpowie-
dzialności poprzedników, i pokazaliście państwo 
w uzasadnieniu bardzo wyraźnie, że postęp, który 
został w tym zakresie dokonany, jest wart uznania. 
Bo jednak przejść w tych nakładach z 0,6% do 1% 
PKB wcale nie było łatwo, zwłaszcza że przypadało 
to na czasy kryzysu. Ale to nie zostało zaniedbane, 
chociaż oczywiście rezultaty są daleko niesatysfak-
cjonujące, co też państwo pokazujecie i z czym się 
należy zgodzić. No, daleko nam do liderów, daleko 
nam do satysfakcji.

Cieszę się również, że to, z czym występowałem 
na tej mównicy rok temu – ażeby poszerzyć katalog 
kosztów kwalifikowanych – zostało w pewnej mierze 
uwzględnione, chociaż jeszcze nie w całości, wciąż 
jeszcze nie w całości, nie tak, jak wnioskowałem 
i będę starał się wnioskować, bo jednak narzędzi, któ-
re są niezbędne do prowadzenia badań, nie uwzględ-
niliście państwo w zmianie z pktu 2. Umieściliście 
tam jednak naczynia i przybory laboratoryjne oraz 
urządzenia pomiarowe, o których mówiliśmy już rok 
temu. Ale dobrze, że to wraca. Myślę, że warto się 
na chwilę zatrzymać i jeszcze ten katalog uzupeł-
nić, żeby nie było tego dopiero w trzecim podejściu. 
Myślę, że wtedy ten katalog byłby już pełny.
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(senator M. Augustyn) średnich, dużych – wynikało, że 2/3 nie widziało 
potrzeby jakiejkolwiek innowacji i inwestowania 
w zwiększanie produktywności i zmiany sposobu 
działań odnośnie do firmy. Dzisiaj niecałe 50% – tylko 
albo aż, w mojej ocenie aż – przedsiębiorców nie wi-
dzi interesu w tym, co jest związane ze zwiększaniem 
nakładów na badania i rozwój. Czyli, krótko mówiąc, 
nie ma jeszcze pełnej współpracy między biznesem 
a nauką, a chyba głównym celem działalności po-
winno być to, że nauka i biznes współpracują, czego 
efektem jest zwiększenie produktywności.

Jeżeli popatrzymy na analizy dotyczące nakła-
dów na badania i rozwój, to zauważymy, proszę 
państwa, że od 2014 r. z 0,6%… Dzisiaj jest prawie 
1%. Czy to mało, czy dużo? No, zawsze można mieć 
więcej. Zakładane jest, proszę państwa, że w roku 
2020 – pytaliśmy o to i mówił o tym jeden z panów 
– będzie to 1,7% PKB, a docelowy model w Unii to 
3%. Chciałbym powiedzieć, że właśnie kraje skandy-
nawskie to są te kraje, które wokół 3% oscylują, jeśli 
chodzi o nakłady na badania i rozwój.

Ale samo zwiększenie PKB, samo pozytywne 
nastawienie przedsiębiorców nie jest tylko celem sa-
mym w sobie, to nie jest wartość mierzalna: tak, osią-
gnęliśmy… Istotą rzeczy jest to, o czym powiem za 
chwilę, z punktu widzenia Polski i polskich interesów 
gospodarczych, bo jeżeli dzisiaj, Panie Ministrze… 
Myślę, że to chyba ta wiedza… Przepraszam. Na pew-
no wszyscy na tej sali wiedzą o tym, że dzisiaj w cią-
gu 1 godziny statystyczny Polak produkuje około 
10 euro. To jest wartość naszej produktywności przy 
tych nakładach na badania i rozwój w Polsce, o któ-
rych dzisiaj mówimy. Dla zaspokojenia ciekawości 
powiem tylko, że daleko nam oczywiście do średniej 
Unii Europejskiej, która jest prawie 4 razy większa, 
zupełnie daleko nam do Norwegii, w której wartość 
produkcji w ciągu 1 godziny to prawie 70 euro w sta-
tystyce danego kraju. Oczywiście sama wielkość pro-
duktywności to jest jedno, ale wiąże się z tym również 
coś, co jest bardzo ważne. Np. w Holandii, gdzie pro-
duktywność wynosi prawie 46 euro na godzinę… Ale 
Holendrzy statystycznie pracują 30 godzin w ciągu 
tygodnia. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy krajem, 
w którym pracuje się – w porównaniu z innymi – 
najdłużej i średnio…

(Głos z sali: Statystycznie.)
Praca w Polsce statystycznie wynosi ponad 40 go-

dzin na tydzień.
Mówię o tym dlatego, że w mojej ocenie – zresztą 

ta kwestia była tak dyskutowana podczas posiedzenia 
komisji – bez nakładów, bez traktowania badania 
i rozwoju jako jednego z najważniejszych elementów 
inwestycyjnych dla Polski tego dystansu nie skrócimy. 
Dlatego też, Panie Ministrze, dziękujemy, gratuluje-
my i życzymy, aby projekt w całości był realizowa-
ny. I chciałbym na koniec kadencji usłyszeć od pana 

często nie potrafią ze sobą współpracować w takim 
zakresie, by te innowacje generować.

Dlatego z powodów, o których przed chwilą mó-
wiłem, zgłaszam cały szereg poprawek, które moim 
zdaniem uczynią tę ustawę lepszą, przyjaźniejszą dla 
przedsiębiorców pragnących budować swój rozwój 
w oparciu o innowacje. Tym samym jestem prze-
konany o tym, że te poprawki pozwolą lepiej zre-
alizować cel, który państwo zakreśliliście i co do 
którego panuje tutaj taka wyjątkowa zgoda. Prosiłbym 
o jeszcze chwilę namysłu i rozważenie, czy poprawek, 
o które wnoszę, nie warto by do tej ustawy wprowa-
dzić, tak aby ona miała maksymalnie korzystny, opty-
malny kształt. Panie Ministrze, Szanowni Państwo 
Senatorowie, musimy mieć też pokorę i widzieć to 
tak, jak pan minister tu zaznaczył. Jest to pewna 
droga, którą pewnie będziemy podążać, i należy się 
spodziewać jeszcze kolejnych ustaw, kolejnych posu-
nięć. Ten cel, bardzo niełatwy, ambitny, spróbujmy 
osiągnąć dobrym systemem zachęt. Wnoszę o przy-
jęcie tych poprawek, które chciałbym złożyć na ręce 
pana marszałka… ale zrobię to dopiero po złożeniu 
podpisu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Rozpocznę od tego, czym zakończył pan senator 

Augustyn. Ta ustawa ma 100-procentowe poparcie, 
Panie Ministrze, dlatego że ma cechy projektu, na 
który zawsze czekamy. Ona jest w mojej ocenie prze-
myślana w sensie procedury, ale i w sensie etapów jej 
realizacji oraz zadań, które należy zrealizować, aby 
osiągnąć pewien cel.

Dlaczego ona jest tak istotna? Trochę o tym roz-
mawialiśmy na posiedzeniu komisji, ale chciałbym 
to jeszcze raz zaznaczyć. Panie Ministrze, rozumiem 
to i jestem przekonany o tym, że pana ministerstwo 
i pan osobiście nie robicie państwo tego tylko po to, 
żeby wprowadzić ustawę. Celem tej ustawy jest to, 
co się wiąże z jej efektem – poprawienie produktyw-
ności. Zwiększenie nakładów jest celem pośrednim, 
ale to, co jest najważniejsze dzisiaj, w czym dzisiaj 
trochę przegrywamy w świecie, w Unii Europejskiej 
czy w Europie… Bo jeszcze parę lat temu z analiz 
przeprowadzonych wśród przedsiębiorców – małych, 
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(senator L. Czarnobaj) jakby zamknięte środowiska w jakiś sposób ze sobą 
skomunikować.

Ja wielokrotnie w tej Izbie mówiłem też o nakła-
dach na naukę i o ciągłym niedoborze w tym zakresie, 
myślę jednak, że kiedy mówimy o nauce w kontekście 
gospodarki, a w szczególności gospodarki innowa-
cyjnej, to sprawą ważniejszą od nakładów na naukę 
są, jak się wydaje, zamówienia publiczne. Niezwykle 
ważne jest tu mądre pisanie specyfikacji przedmiotu 
zamówienia, a także to, żeby te zamówienia były 
lokowane w Polsce. Bo to mobilizuje gospodarkę, to 
mobilizuje naukowców. Oczywiście może tu być też 
pokusa obniżenia jakości, obniżenia innowacyjności, 
ale mądrość nas jako państwa, jako społeczności, jako 
narodu, powinna przejawiać się w tym, że to będzie 
taka, że tak powiem kolokwialnie, pompa ssąca. To 
jest niezwykle, niezwykle istotny element.

Pan senator Augustyn mówił tu szczegółowo 
o jednej z poprawek. Ja mimo wszystko odniosę się do 
tego, głównie dlatego, że choć ta sprawa była omawia-
na na posiedzeniu połączonych komisji, to nie wszy-
scy panie i panowie senatorowie uczestniczą w tych 
posiedzeniach komisji. Otóż trzeba powiedzieć, że 
to ograniczenie kosztów opisanych w ust. 3a do 10% 
dotyczy 2 kategorii: odpisów amortyzacyjnych od 
budowli, budynków itd., a także kosztów ekspertyz 
i opinii, usług doradztwa itd. Proszę zwrócić uwagę, 
że zapis ustawy mówi o 10% przychodów; nie zysków, 
nie dochodów, tylko przychodów. 10% przychodów 
to naprawdę bardzo duża kwota. Wiem, że w innym 
miejscu jest napisane, że ten katalog kosztów kwa-
lifikowanych, który jest szeroki, może dotyczyć re-
fundacji na poziomie 100%, a w przypadku centrów 
badawczo-rozwojowych – 150%.

Dlatego muszę powiedzieć, że celem mojego wy-
stąpienia jest pokazanie, że ta argumentacja nie do 
końca zasługuje na poparcie. Trzeba jeszcze dodać, 
bo to nie wybrzmiało, że ograniczenie z ust. 3a nie 
dotyczy jednostek naukowych, czyli ekspertyzy, opi-
nie, usługi doradcze i usługi równorzędne, badania 
wykonywane na podstawie umowy, wiedza tech-
niczna, patenty, licencje itd… One nie dotyczą – to 
10% – jednostek naukowych. Więc mam wrażenie, że 
ostrożność ustawodawcy, który w innych miejscach 
jest niezwykle hojny – i można powiedzieć, że jest tu 
jakaś asymetria – jest przemyślana.

Pan senator mówi, że złożył szereg poprawek. 
Omówił tylko jedną, więc do jednej się mogłem 
odnieść. Oczywiście będą posiedzenia komisji… 
Szkoda, że te poprawki nie zostały zgłoszone już na 
tym posiedzeniu, które było, ale oczywiście będzie 
posiedzenie połączonych komisji i będziemy się nad 
tym pochylać.

Pan senator użył sformułowania „maksymalnie 
optymalny kształt”. Otóż muszę powiedzieć, że okre-
ślenie „maksymalnie optymalny kształt” jest nie-

ministra, jeżeli będzie to możliwe – w razie czego 
będziemy się przypominali – jakie wtedy będą para-
metry dotyczące nakładów na badania i rozwój, jakie 
będą parametry produktywności i standardy w Polsce. 
Życzę, abyśmy zbliżali się bardziej do Holandii niż do 
krajów, które mają o wiele gorsze wskaźniki. Tak jak 
powiedział pan senator Augustyn, Panie Ministrze, 
wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej zagło-
sujemy za projektem tejże ustawy, a jeżeli poprawki 
pana senatora Augustyna również zostałyby przemy-
ślane i zaakceptowane przez pana ministra i przez 
państwa senatorów, to też bylibyśmy za to wdzięczni. 
Panie Ministrze, jeszcze raz: serdeczne dzięki.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Rzeczywiście nie jest łatwo budować innowacyj-
ną gospodarkę. Tutaj padły wielkości 2/3 czy 50%, 
przy okazji mówiono też o innowacyjnych produk-
tywnościach. A mnie się wydaje, że najważniejszy 
jest innowacyjny produkt, bo to on jest przedmiotem 
zarówno nabywania przez obywateli, jak i eksportu.

Oczywiście podstawowym elementem – niestety, 
dalece wykraczającym poza jedną kadencję parla-
mentu, a nawet kilka takich kadencji – jest tu sprawa 
edukacji. Czyli edukacja, edukacja i wychowanie. 
Tak, i wychowanie. Nie tylko edukacja, ale i wy-
chowanie. To jest szkoła – przy czym według mnie 
chodzi także o siedmiolatków, bo to też ma wpływ 
– oraz szkoła wyższa, ale także całe życie publiczne, 
etyka. To są niezwykle ważne rzeczy. Ja już paro-
krotnie wspominałem w tej Izbie o nagrodach Nobla 
z ekonomii dotyczących kapitału ludzkiego – w tych 
nagrodzonych pracach podkreślano znaczenie walo-
rów etycznych społeczeństwa w osiąganiu sukcesów 
gospodarczych. To jest niezwykle ważne. Dotyczy 
to także nauki, dotyczy to także innowacyjności. 
Oczywiście w ramach tych kompetencji niezwykle 
ważna jest umiejętność współpracy, komunikatyw-
ność, w tym też umiejętność porozumiewania się mię-
dzy różnymi zespołami ludzkimi, ale także między 
zespołami interdyscyplinarnymi, a to obejmuje także 
trudności w komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami 
a naukowcami. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo do 
zrobienia. Powstają już małe firmy i firemki, które 
próbują tę lukę wypełnić, ponieważ próbują oba te 
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(senator K. Wiatr) Wiatr też mówił. To jest ważne, że ekspertyzy przy-
gotowywane przez jednostki naukowe w rozumieniu 
ustawy tego limitu nie mają.

I może jeszcze dosłownie dwa słowa, bo bardzo 
ciekawy wątek dyskusji pojawił się w wypowiedziach 
pana senatora Czarnobaja i pana profesora Wiatra. Ja 
bym tylko tak ogólnie powiedział, że my stwarzamy 
pewne narzędzia i stwarzamy pewne instrumenty 
prawne, a wykorzystanie tych instrumentów, skorzy-
stanie z tych instrumentów to jest rzecz trudna i to 
jest kwestia długiego procesu. Wymaga też wypraco-
wania pewnej kultury. Ja przyznam, że przynajmniej 
od kilku lat obserwuję ten proces, wcześniej jako 
prorektor czy rektor uniwersytetu. Bo, powiedzmy, 8 
czy 9 lat temu właściwie stawialiśmy pierwsze kroki, 
zwłaszcza w wielu uczelniach. Niektóre uczelnie już 
ten proces przechodziły wcześniej, ale wiele polskich 
uczelni czy instytutów naukowych wchodzi w ten 
proces od kilku lat. Tak na dobrą sprawę uczymy się 
tego i podpatrujemy rozwiązania na świecie. Tutaj 
musi się spotkać kilka elementów: z jednej strony 
możliwości prawne – to właśnie ta ustawa wno-
si – a z drugiej strony też pewna tkanka kulturowa 
czy pewna kultura, umiejętność korzystania z tego, 
umiejętność komunikowania się, znalezienia wspólnej 
płaszczyzny myślenia wśród ludzi, którzy myślą ina-
czej. Naukowcy i biznesmeni, przedsiębiorcy. Ciągle 
mamy pewien kłopot, żeby to się zgrało i stworzyło 
pewną spójną całość, ale myślę, że generalnie przez 
ostatnie lata idziemy w dobrym kierunku i ta zdol-
ność właśnie lepszego komunikowania się, ale także 
związanej z tym pewnej etyki jest w tej sprawie bar-
dzo ważna.

I na koniec: myślę, że to wszystko wymaga też 
pewnej cierpliwości. Choćby na posiedzeniu komisji 
padały pytania, jakie w ostatnim roku uzyskaliśmy 
zwiększenie wydatków na badania i rozwój w wyni-
ku ustawy, która była wprowadzona rok wcześniej. 
Prawda? My to rozumiemy i to monitorujemy. To są 
ważne pytania, ale, myślę, nadmiernym optymizmem 
byłoby oczekiwanie, że te rozwiązania przyniosą sku-
tek natychmiast. Myślę, że to jest dłuższy proces. 
A jeżeli mamy mówić tak na poważnie o zbliżaniu się 
do tego poziomu wydatków na badania i rozwój, jaki 
istnieje na świecie w krajach najlepiej rozwiniętych, 
to ten komponent jest niezwykle ważny. Bo my często 
kojarzymy czy myślimy w ten sposób, że zwiększenie 
wydatków na naukę do 1%, do 1,7%, to jest zwiększe-
nie wydatków budżetowych. Nie, nie tylko. Właśnie 
tu są ukryte zasoby, które próbujemy pozyskać. Tak 
że dziękuję za tę dyskusję. Jutro pewnie będzie ona 
jeszcze na posiedzeniu komisji kontynuowana.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.

zwykle ocenne i zależy od punktu widzenia. To się 
bardzo zmienia.

Muszę powiedzieć, że jestem czynnym profeso-
rem, mam na swoim koncie i patenty, i bardzo wiele 
wdrożeń w gospodarce. I muszę powiedzieć, że ten 
maksymalnie optymalny kształt może być osiągany 
pod bardzo wieloma względami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym złożył na piśmie pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję też za tę dyskusję. Dziękuję za pochwały 

w stosunku do ministerstwa. Gwoli sprawiedliwości 
chciałbym przyznać, że tę ustawę pilotował pan mi-
nister Dardziński, którego dzisiaj nie ma, ja jestem 
w zastępstwie, tak że przekażę te pochwały koledze. 
Być może będzie jutro na posiedzeniu komisji.

Kwestia rozszerzenia katalogu, która jest przed-
miotem poprawki, będzie jeszcze dyskutowana na 
posiedzeniu komisji. W mojej ocenie czy w naszej 
ocenie to rozszerzenie o narzędzia itd. właściwie da 
się wyczytać z istniejących dzisiaj przepisów i to nie 
wnosi jakiegoś istotnego rozszerzenia. 

Kwestie dodatkowe trochę, które znajdują się 
w ustawie, a więc kwestia dania pewnych kompe-
tencji Urzędowi Dozoru Technicznego czy kwestie 
związane z rzecznikami patentowymi. No, ta ustawa 
jest szeroka. Ona w ogóle nie ma własnej treści, tylko 
jest to ustawa, która modyfikuje inne ustawy. Stąd 
projektodawcy pozwolili sobie troszkę na szerokie 
podejście do kwestii, które pośrednio być może do-
tyczą spraw związanych z innowacjami. 

No, ten limit 10% był już dyskutowany na posie-
dzeniu komisji. Pan profesor Wiatr do niego się od-
niósł. Może nie będę już teraz tego dalej komentował. 
Powiem tylko, że jest to nie tyle ograniczenie… Bo 
10% kojarzy nam się z ograniczeniem. To nie jest 
w istocie ograniczenie. To jest danie czegoś, czego do 
tej pory nie było. Prawda? A więc stworzenie nowej 
możliwości w ograniczonym zakresie. O tym profesor 
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(wicemarszałek M. Seweryński) gli uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce 
w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
z innego kraju. Takie zezwolenie będzie mogło być 
wydane na okres 3 lat w przypadku pracowników, 
kierowników, specjalistów oraz na 1 rok w przypadku 
pracowników odbywających staż. Po upływie tego 
okresu pracownicy będą mogli pozostać w Polsce tyl-
ko wtedy, jeżeli uzyskają taką zgodę w innym trybie.

Aby uzyskać takie zezwolenie, wymagane będzie 
wcześniejsze zatrudnienie w ramach tego samego 
przedsiębiorstwa na 1 rok przed tym, nim to zezwo-
lenie zacznie obowiązywać. Zezwolenie to będzie 
dawało prawo do zamieszkania w Polsce członkom 
rodziny takiego pracownika oraz prawo do podjęcia 
pracy w Polsce. Zjawisko to bardzo się w tej chwili 
nasila – w ubiegłym roku liczba osób, które zwróciły 
się o legalizację pobytu w Polsce, wzrosła o 36%, czy-
li jest 127 tysięcy osób, które złożyły takie wnioski.

Jakie są zmiany w stosunku do ustawy, która obo-
wiązywała do tej pory? Wprowadzono nowe insty-
tucje prawne, takie jak grupa przedsiębiorstw czy 
mobilność. Rozszerzono katalog zadań szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców o pełnienie funkcji punktu 
kontaktowego. Wprowadzono nowy cel wydawania 
wiz, jakim jest realizacja zezwoleń na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Wprowadzono regulacje 
ułatwiające łączenie rodzin pracowników przeno-
szonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Zrezygnowano 
z wymogu posiadania regularnego źródła dochodu 
przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Ponadto wprowadzono ułatwienia w zakresie 
udzielania zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń 
na pobyt stały dla pracowników wykonujących pra-
cę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. 
Listę takich zawodów będzie mógł określić w roz-
porządzeniu minister właściwy do spraw pracy – to 
nie jest obligatoryjne. Umożliwia się cudzoziemcowi 
przebywającemu na terytorium Polski ubieganie się 
o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia 
z rodziną dla członka jego rodziny. Wprowadza się 
też rozwiązania, które mają pomóc w ujawnieniu ofiar 
handlu ludźmi.

Wprowadza się także możliwość udzielenia ze-
zwolenia na pobyt czasowy małoletniemu cudzoziem-
cowi, który otrzymał status pokrzywdzonego w po-
stępowaniu w sprawie o przestępstwo. Wprowadza się 
zabezpieczenie pobytu osób małoletnich między in-
nymi poprzez umożliwienie cudzoziemcowi pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej. Umożliwia się cudzoziem-
cowi nabycie prawa do świadczeń rodzinnych. Projekt 
przewiduje też wymóg znajomości języka polskiego 
na poziomie średniozaawansowanym wobec osób od 
16 roku życia, które starają się o zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE. Dziękuję bardzo.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 642, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 642 A i 642 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To dobry czas dla Senatu, bo poprzednia ustawa 

była przyjęta jednogłośnie i poparta przez wszystkie 
opcje w Senacie i w Sejmie, a ja mam przyjemność 
być sprawozdawcą ustawy, która w Sejmie została 
przyjęta, przy czym tylko 1 poseł wstrzymał się od 
głosu, więc można powiedzieć, używając modnego 
sformułowania, że cieszyła się totalnym poparciem, 
a i w Senacie w Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej projekt ustawy został 
przyjęty jednogłośnie, z tym że komisja jednogłośnie 
przyjęła również poprawki, które zaproponował legi-
slator – one dotyczą spraw formalnych, a nie spraw 
merytorycznych. Proszę Senat o przyjęcie ustawy 
łącznie z poprawkami, które zostały przez nas wnie-
sione.

Wysoki Senacie, jest to projekt rządowy, który 
dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego. Termin 
wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady upłynął już rok temu bez dwóch tygodni. 
Ustawa ma wejść w życie 30 dni po jej ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw, z tym że zmienia ona, modyfi-
kuje wiele innych ustaw, stąd niektóre przepisy wejdą 
w innym terminie – np. zmiany związane z wykony-
waniem pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej 
gospodarki oraz zmiany, które określają limit zezwo-
leń na pobyt czasowy, mają wejść z dniem 1 stycznia 
2019 r.

Celem ustawy jest świadome zarządzanie migra-
cjami cudzoziemców w Polsce i usprawnienie istnie-
jących procedur migracyjnych. Projekt przewiduje, 
że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mo-
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Libicki, proszę.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Ja mam 2 pytania, jedno do pana ministra, szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców, drugie do pani mi-
nister spraw wewnętrznych.

Jeśli chodzi o panią minister, to chciałem zapytać 
o taką rzecz. Jak pani uważa, na ile te rozwiązania po-
prawią sytuację na polskim rynku pracy? Wiemy, że 
od pewnego czasu przedsiębiorcy się z tym borykają 
i, że tak powiem, wszelkie ułatwienia w tym zakresie 
są witane przez nich z dużą satysfakcją. Chciałbym 
zapytać, na ile pani zdaniem rozwiązania się do tego 
przyczynią.

A do pana ministra mam następujące pytanie. Tam 
się znajduje taki zapis – o ile ja go dobrze odczytuję – 
że cudzoziemiec, który będzie absolwentem polskiej 
uczelni, będzie miał pewne ułatwienia w legalizacji 
pobytu, m.in. nie będzie musiał wykazywać, że po-
siada stosowne środki na utrzymanie. Otóż mam takie 
pytanie. Absolwenci polskich uczelni mogą być różni. 
Ktoś może skończyć uczelnię, być jej absolwentem, 
ale ktoś może skończyć np. jakiś kurs kilkumiesięcz-
ny. I pytanie: kogo to będzie dotyczyło? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, zapraszam na trybunę. Potem po-

proszę pana ministra.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Renata Szczęch:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowni Panie i Panowie Senatorowie! Odpowiadając 
na pytanie pana senatora odnośnie do ułatwień na 
rynku pracy, które wnosi niniejsza regulacja, pragnę 
wyjaśnić, że przede wszystkim pomoże w nabyciu… 
pomoże to w tym, aby nasz rynek pracy wchłonął 
pracowników o wysokich kwalifikacjach, które 
są szczególnie pożądane na naszym rynku pracy. 
Jednocześnie zmiany, które zostały przewidziane – bo 
ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach zmienia 
również ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-a Mikołajczyka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed-

stawić sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 27 października 2017 r. ustawie o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw.

Senator sprawozdawca Wcisła dokładnie przedsta-
wił cel i przedmiot ustawy. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w kontekście tej 
ustawy odbyło się wczoraj.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji wnosi o przyjęcie tej ustawy wraz z po-
prawkami. To są poprawki techniczno-redakcyjne, 
tożsame z tymi, które przedstawił mój przedmówca. 
W związku z tym, tak jak powiedziałem, Komisja 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosi 
o przyjęcie tej ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

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 py-
tanie? Nie widzę.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch: Nie. 
Dziękuję.)

Dziękuję.
Czy pan szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

obecny na posiedzeniu, chciałby zabrać głos?
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję.
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie 
Senatorze, odpowiadam wprost na pytanie. Nie, to 
nie będzie dotyczyło – trudno mi znaleźć słowo – ab-
solwentów kursów, które nie są ani studiami I stopnia, 
studiami II stopnia, jednolitymi studiami magister-
skimi bądź też studiami III stopnia, bo tylko absol-
wenci tych właśnie studiów będą mogli skorzystać 
z tego uprawnienia, które pan wymienił i które polega 
właśnie na tym, co pan powiedział, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator ma jeszcze jakieś… Nie ma pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał 

Rogala: Bardzo dziękuję.)
(Senator Jan Filip Libicki: Pan Czerwiński po 

drugiej stronie…)
Pan senator Czerwiński ma pytanie do pana mi-

nistra.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Wolałbym mimo wszystko, żeby to pani minister 

odpowiedziała na moje pytanie.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ostatnio media 

obiegła informacja o tym, jakoby obywatele ukra-
ińscy, którzy osiedlą się w Polsce, a którzy przepra-
cowali w Polsce co najmniej pół roku, a mają od-
powiedni, czyli dwudziesto-, dwudziestopięcioletni 
staż pracy, będą mogli pobierać polskie emerytury 
minimalne w wysokości 1 tysiąca zł, a kwota tych 
emerytur nie będzie sumarycznie zwracana Polsce 
przez Ukrainę. Podobno podpisaliśmy taką umowę 
dwustronną.

Po pierwsze, chciałbym, żeby pani minister wy-
raźnie albo zdementowała, albo potwierdziła tę in-
formację. A po drugie: czy ustawa w takim kształcie, 
jaki w tej chwili tutaj widzimy, procedując ją, rzeczy-
wiście ułatwi tego typu proces?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Renata Szczęch:
Panie Senatorze, pozwolę sobie odnieść się do 

przekazu medialnego. Myślę że nie jest on nieuzasad-
niony… Na pewno nie odnosi się on do tej regulacji 
i do obszaru, na jaki ona oddziałuje.

Pozwolę sobie odnieść się pokrótce do tego, jak ta 
regulacja oddziałuje na ustawy. Jeżeli chodzi o ustawy, 

rynku pracy – będą obejmowały wszelkie regula-
cje ułatwiające pozyskanie wysoko kwalifikowanej 
kadry w ramach wdrażania przepisów dyrektywy. 
Nie wiem, czy na to krótkie pytanie taka odpowiedź 
wystarczy. Są to przepisy dostosowujące, doprecyzo-
wujące zapisy w obszarze przepisów, które obecnie 
obowiązują. Dyrektywa rozszerza możliwość pozy-
skania, jak wspomniałam, pracowników kadry kie-
rowniczej, specjalistów, pracowników odbywających 
staż. Obecnie, w ramach obowiązujących procedur, 
było to wysoce skomplikowane, a wręcz niemożliwe.

(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Bardzo proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator chciałby jeszcze uzupełnić…
(Senator Jan Filip Libicki: Jeszcze tylko jedno 

zdanie.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:

Rozumiem, że tak naprawdę mówimy tu o pewnej 
wąskiej grupie wysoce wykwalifikowanych specjali-
stów, a nie o tym, żeby generalnie zapobiegać brakowi 
rąk do pracy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Renata Szczęch:

Panie Senatorze, odpowiadając na to pytanie, nie 
mogę się zgodzić z taką tezą, bo ona zawęża… Nie do-
tyczy to wyłącznie kadry wysoce wykwalifikowanej, 
jak pan senator raczył to sformułować. Jest to szersze 
otwarcie, mówimy o przepływie… o możliwości sko-
rzystania z mobilności wewnątrz przedsiębiorstwa, 
wewnątrz innych organów przedsiębiorstwa, które 
znajduje się na terenie Unii Europejskiej, a którego 
siedziba jest na terenie kraju trzeciego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Minister.
Teraz poproszę o zabranie głosu pana ministra 

Rafała Rogalę.
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(podsekretarz stanu R. Szczęch) Polska nawet nie negocjowała. O ile mi wiadomo, 
przegląd umów z Ukrainą, które w chwili obecnej 
mamy na poziomie negocjacji, nie obejmuje tego za-
kresu świadczeń. Ale zobowiązuję się jeszcze raz 
zweryfikować te informacje i przesłać odpowiedź 
na piśmie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

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

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

się do dyskusji.
Wobec tego zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypomi-
nam, że punkt dziewiąty porządku obrad, dotyczący 
ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, zo-
stanie rozpatrzony jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenie punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 635, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 635 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Pająka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Przedstawiciele Rządu!

Mam przyjemność przedstawić Wysokiemu 
Senatowi sprawozdanie z posiedzenia Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, na którym to była procedowana ustawa 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Jeśli chodzi o tę ustawę, to można powiedzieć, że 
prace nad nią przebiegały i w Sejmie, i na posiedzeniu 
komisji w tej konwencji, o której mówił pan senator 
Wcisła, a więc zgodność była ponadpartyjna. Jeśli 
chodzi o Sejm, to została ona przyjęta – za głosowało 
428 posłów, przeciw był 1, wstrzymało się tylko 2 
posłów.

Ustawa ta była procedowana jako przedłożenie 
sejmowe. Projekt przedstawiły 2 komisje: Komisja 
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

które zmienia, na które oddziałuje… Ustawa o świad-
czeniach rodzinnych ma na celu umożliwienie nabycia 
świadczeń przez cudzoziemców przebywających na te-
rytorium Polski w celu wykonywania pracy albo w celu 
mobilności długoterminowej. Odnosimy się tu do defini-
cji, która mówi wyłącznie o tym, co wdraża dyrektywa, 
więc nie ma możliwości… Żeby rozwiać wątpliwości… 
Już wspomniałam o nowelizacji ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, która nie ma za-
stosowania w tym obszarze, o którym mówił pan senator. 
Również w ustawie o swobodzie działalności gospodar-
czej są zmiany mające wyłącznie charakter porządkujący. 
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
zmierza do zapewnienia spójności… określa świadczenia 
udzielane bezpłatnie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 
I ostatnie oddziaływanie to jest oddziaływanie na ustawę 
o obywatelstwie polskim, która mówi o znajomości i po-
ziomie znajomości języka polskiego.

W najszerszym zarysie przedstawiłam panu sena-
torowi oddziaływanie właśnie tej regulacji na obszar 
polskiego porządku prawnego. Nie ma ona zastosowa-
nia do uprawnień, o których wspominał pan senator, 
uprawnień emerytalnych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli mogę, Panie Marszałku, dopytać…
Mamy jasność co do tej ustawy. Ale ja zdałem 

wcześniej pierwsze pytanie o to, czy te doniesienia 
prasowe są prawdziwe. Czy rzeczywiście podpisali-
śmy z Ukrainą taką umowę dwustronną, która dzię-
ki bardzo zróżnicowanemu poziomowi świadczeń, 
w tym wypadku emerytalnych, u nas i na Ukrainie 
powoduje, że taki proces, który opisałem wcześniej 
w pytaniu, jest możliwy? Czy pani może odpowie-
dzieć na to pytanie? Jeśli nie, to oczywiście proszę, 
żeby odpowiedzieć na piśmie, bo ja sobie zdaję spra-
wę, że to może być zbyt skomplikowane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Renata Szczęch:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Według po-

siadanej obecnie przeze mnie wiedzy takiej umowy 
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(senator sprawozdawca A. Pająk) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 633, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 633 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma pani senator.)
(Głos z sali: Dzwoniłam do niej. Ona już biegnie.)
(Senator Alicja Zając: Chwilowa przerwa.)
Ogłaszam kilkuminutową przerwę techniczną.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 19  

do godziny 18 minut 21)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 

senator Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji w sprawie…

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ciii…)
…punktu jedenastego porządku obrad.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, które odbyło 

się 8 listopada, była rozpatrywana ustawa o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz 
niektórych innych ustaw. W trakcie rozpatrywania 
tej ustawy zostały wniesione dwie poprawki. Jedna 
to propozycja skreślenia pkt b w art. 1 pkt 9. Z ko-
lei w art. 1 pkt 10 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie: „Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę 
po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie”. 
Przeprowadzono głosowanie. Jeśli chodzi o poprawkę 
pierwszą, to przegłosowano ją 4 głosami za, 3 senato-
rów wstrzymało się od głosu. Jeśli chodzi o poprawkę 
drugą, to przegłosowano ją jednogłośnie.

Wysoki Senat raczy uchwalić załączony projekt 
uchwały – o to wnosi Komisja Zdrowia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Jeśli chodzi o zakres tematyczny tej ustawy, to ona 
porządkuje utrzymywanie mocy aktów prawa miej-
scowego w przypadku, kiedy nastąpi zmiana granic 
gminy. Ta ustawa reguluje 3 przypadki. Jeśli np. jakaś 
wioska, jakiś teren X zostanie przeniesiony z gminy 
A do gminy B, to miejscowe prawo dotyczące plano-
wania zagospodarowania przestrzennego na terenie, 
który przeszedł do gminy B, dalej obowiązuje, aż do 
momentu, kiedy nastąpi zmiana. Okres, w którym 
to prawo obowiązuje, może trwać najwyżej 3 lata. 
Do tego momentu takie prawo musi być zmienione. 
Pozostałe elementy… Prawo dotyczące zezwoleń czy 
jakichś koncesji jest takie jak w gminie, do której 
dany teren przyłączono.

Jest jeszcze przypadek… Ustawa rozstrzyga, że 
jeśli na terenie, który niejako zmienia swoje granice, 
na terenie, który przechodzi, tak jak już mówiłem, 
z gminy A do gminy B, są jakieś nieruchomości czy 
zabudowania gminy A, to regulacja własności po-
między gminami następuje na mocy porozumienia. 
Jeśli nie nastąpi takie porozumienie, to właścicielem 
nieruchomości czy budynku pozostanie gmina, która 
była nim do tej pory. Zmiana może tu nastąpić tylko 
na mocy porozumienia. To są te 3 podstawowe spra-
wy, które ta ustawa reguluje.

Tak jak już mówiłem, nie było żadnych sporów na 
posiedzeniu komisji. Ustawa została przyjęta przez 
szanowną komisję jednogłośnie, 10 senatorów było 
za. Było tu nawet lepiej niż w Sejmie, bo w Sejmie 
1 poseł był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 
Proszę Wysoki Senat o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję.

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

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

Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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(wicemarszałek M. Seweryński) (Przerwa w obradach od godziny 18 minut 26  
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Jest już na sali pan minister, więc wznawiam ob-
rady.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psy-

chicznego oraz niektórych innych ustaw dokonuje 
nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Wprowadza także pojedyn-
cze zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii i ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Głównym 
celem ustawy jest dostosowanie przepisów do orze-
czeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz 
Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym niniej-
sza ustawa przewiduje zmianę przepisów i zakłada 
wprowadzenie nowych regulacji, zgodnie z którymi 
przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej 
zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, 
wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego o skierowa-
niu do domu pomocy społecznej. Co więcej, dodany 
został obowiązek okresowego badania stanu zdrowia 
psychicznego takiej osoby w zakresie uzasadniającym 
jej pobyt w domu pomocy społecznej.

Przepraszam bardzo…
(Głos z sali: Spokojnie…)
…miałem tutaj kolizję.
(Senator Władysław Komarnicki: Co się stało? 

Może trzeba pomóc?)
(Senator Czesław Ryszka: Lekarze są na sali, jakby 

co.)
Dziękuję bardzo, dam radę.
W ustawie ponadto dodaje się nowy przepis, 

zgodnie z którym w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony prawnej osób kierowanych bez ich zgody 
do domu…

(Rozmowy na sali)

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Projekt został wniesiony przez rząd. Do prezento-
wania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister zdrowia.

Nie ma nikogo z Ministerstwa Zdrowia…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Za 10 

minut będą.)
(Senator Bogusława Orzechowska: Tak szybko?)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Chyba że 

możemy przeskoczyć do pytań.)
Wobec tego przejdziemy do pytań do sprawozdaw-

cy… Czy są pytania do pani senator sprawozdawcy?
Pan senator Libicki, proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Jest to raczej pytanie do pana marszałka, bo ja 

chciałbym skierować pytanie do przedstawiciela 
ministerstwa. Nie ma przedstawiciela ministerstwa, 
więc mogę je zadać pani senator, ale ewentualnie 
z taką sugestią, żeby przedstawicielowi ministerstwa 
te wątpliwości przekazać. Jeżeli mógłbym to ująć 
w takiej formie, a pan marszałek by się zgodził, to 
wtedy bym to zrobił.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obawiam się, że jest to niepotrzebna komplikacja. 

Będzie przedstawiciel rządu i wtedy pan senator zada 
to pytanie.

(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze, to ja będę cze-
kał, aż przyjdzie przedstawiciel rządu.)

W tej sytuacji ogłaszam 10-minutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 24  

do godziny 18 minut 25)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
(Głos z sali: Ale to nie ten minister.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister zdro-
wia.

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

(Senator Waldemar Kraska: To nie zdrowie, Panie 
Marszałku, to inny punkt.)

(Senator Władysław Komarnicki: Panie Marszałku, 
to jest sport.)

Przerwa do godziny 18.30. Mamy wiadomość, że 
pan minister już jedzie.
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(podsekretarz stanu Z. Król) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Rozumiem, 
że to jest, tak jak pan powiedział, pewien projekt 
porządkujący, niemniej otrzymałem list od wybor-
cy, który jest związany z tą tematyką, ponieważ ma 
w rodzinie osobę cierpiącą na chorobę psychiczną. 
To jest dość długi i zawierający różne argumenty list. 
Niektóre wydają się mi jako laikowi dosyć trafne, 
inne nie. Pozwolę sobie panu ministrowi ten list 
przekazać z prośbą o odpowiedź na piśmie, zacy-
tuję zaś tylko jedną z tych uwag. Chciałbym, żeby 
pan minister, o ile byłaby taka możliwość, się do 
niej odniósł. Mianowicie ta pani postuluje to, aby 
z art. 38 ust. 2 ustawy usunąć wymóg, zgodnie z któ-
rym osoba przebywająca bez swojej zgody w szpitalu 
psychiatrycznym wraz z innymi uprawnionymi oso-
bami wymienionymi w wyżej wymienionym arty-
kule może żądać wypisania jej ze szpitala nie wcze-
śniej niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się 
postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie 
przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia tej oso-
by bez jej zgody w tym szpitalu. Ta pani pisze: „na 
podstawie moich własnych doświadczeń z chorobą 
psychiczną członka rodziny uważam, że rezygna-
cja z dotychczasowego 30-dniowego ograniczenia 
możliwości złożenia przez osobę chorą psychicznie 
wniosku o wypisanie jej ze szpitala może mieć ne-
gatywne konsekwencje dla skuteczności leczenia 
osób chorujących na takie choroby jak np. schizo-
frenia, w przebiegu której osoba chora często traci 
świadomość i poczucie swojej choroby i odmawia 
podjęcia leczenia”. Chciałbym, żeby pan do tego się 
ustosunkował, a niezależnie od tego pozwolę sobie 
przekazać ten materiał z prośbą o odpowiedź na 
piśmie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, myślę, że to jest przedmiot 

dość szerokiej dyskusji dotyczącej praw człowieka, 
praw obywatela, bo wobec osoby, która z przymu-

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-
dzo, proszę o spokój.)

…pomocy społecznej sąd ustanawia dla osoby, 
której postępowanie dotyczy bezpośrednio, adwokata 
lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez złożenia 
wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia 
psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku, 
a sąd uzna udział adwokata w sprawie za potrzeb-
ny. Proponowane przepisy określają również zmiany 
w zakresie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego wynikające z Narodowego Programu 
Zdrowia, a także dostosowanie upoważnień usta-
wowych zgodnie z wymaganiami konstytucyjnymi. 
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest związana z po-
trzebą wprowadzenia zmian dotyczących uprawnienia 
osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu odwy-
kowemu do złożenia wniosku o zmianę przez sąd po-
stanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia 
odwykowego, a także monitorowania pomieszczeń, 
w których przetrzymywane są osoby, co do których 
stosuje się środek przymusu bezpośredniego w posta-
ci izolacji. Zmiana dotycząca przymusu bezpośrednie-
go w formie unieruchomienia zgodna jest z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego nakazującego precyzyj-
ne ustalenie sposobu, w jaki unieruchomienie może 
być stosowane. Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii są związane z rozwiązaniami zapropo-
nowanymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Biorąc pod uwa-
gę wskazaną materię, uznaliśmy za wiodącą ustawę 
o ochronie zdrowia psychicznego. Stąd przyjęta ko-
lejność nowelizowanych ustaw. 

Ustawa dokonuje zmian, które mają charakter 
doprecyzowujący i porządkujący. Przewiduje się 
odpowiednie przepisy przejściowe i dostosowujące 
dotyczące tych regulacji. Dotychczasowe akty wy-
konawcze proponuje się zachować w mocy do dnia 
wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie 
zmienionych upoważnień.

Zaproponowane zmiany ustaw należy ocenić 
pozytywnie. W toku prac nad tym projektem… 
Ponieważ jest to projekt porządkujący, odpowiada-
jący orzeczeniom Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego, większych 
kontrowersji on nie wzbudzał. Odbywały się dyskusje 
dotyczące poszczególnych zapisów, ale projekt został 
w Sejmie przyjęty. Proszę o dalsze procedowanie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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(podsekretarz stanu Z. Król) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:

Jesteśmy przekonani, że będzie pomocna, bo to 
jest ten obszar, który porządkujemy. W tym przy-
padku, tak jak rozumiem uwagę pana senatora, doty-
czy to osoby, która jest niepoczytalna, a więc to jest 
istotne zarówno w kontekście przymusowej hospita-
lizacji, pomocy społecznej czy generalnie lecznictwa 
zamkniętego, jak i ubezwłasnowolnienia, przymusu 
bezpośredniego. Te elementy związane z przymusem 
bezpośrednim z jednej strony wychodzą naprzeciw 
orzeczeniom i dyrektywie, ale z drugiej strony dają 
również pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa 
lekarzom, pielęgniarkom i osobom, które stosują ten 
przymus. Prawdopodobnie i pan senator niejednokrot-
nie spotkał się z sytuacją nieuzasadnionych roszczeń, 
a ten monitoring, który tutaj wskazujemy, ma przed 
takimi roszczeniami personel ochronić. To są trud-
ne sytuacje. Nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, ale 
rzeczywiście dzięki tej ustawie również osoby wy-
konujące zawód medyczny, profesjonaliści medyczni 
pracujący w różnych zakładach, będą chronieni.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: dlaczego pla-

nuje się tutaj obligatoryjny udział adwokatów w każ-
dej sprawie, po prostu z mocy ustawy? To jest moje 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie: Panie Ministrze, czy jest plano-
wane zniesienie zgody sądu na umieszczenie osoby 
z otępieniem w DPS w sytuacji, gdy ona nie umie 
czy nie może wyrazić zgody? Jeśli nie będzie moż-
na takiej zgody uzyskać, to kto w imieniu tej osoby 
wyrazi zgodę?

I moje trzecie pytanie, Panie Ministrze: czy plany 
nagrywania przebiegu każdego przymusu bezpośred-
niego świadczą o totalnym braku zaufania do pra-
cowników opieki zdrowotnej? To są moje 3 pytania. 
Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Totalna to jest opozy-
cja.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Tutaj chodzi 

o adwokata z urzędu…

su jest umieszczana w zakładzie zamkniętym, do-
datkowo jeszcze stosujemy te 30 dni, pozbawiając 
ją praw obywatelskich. Na etapie prac rządowych 
Rządowe Centrum Legislacyjne wskazywało nam, 
że nie powinniśmy, że tak powiem, w ten sposób 
dodatkowo jeszcze, oprócz tego właśnie przymusu 
hospitalizacji, różnicować tych osób. Taka dysku-
sja odbyła się też w Senacie. I nasze stanowisko, 
rządowe co do tej poprawki czy co do tej zmia-
ny jest niezmienne. Chcielibyśmy utrzymać obie 
sytuacje, czyli osoby, która po skierowaniu czy 
po przeniesieniu z innego szpitala z własnej woli 
jest utrzymywana w tym lecznictwie zamknię-
tym… no, żeby ta osoba, która niesamodzielnie 
tam trafiła, miała takie same prawa. Jeśli chodzi 
o technikalia, to rozważaliśmy dość intensywnie 
podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, że prak-
tycznie tak czy inaczej to jest około 3 tygodni 
po wystąpieniu o wypisanie takiej osoby. Tak że 
w ten sposób to tłumaczymy. Oczywiście odpo-
wiemy na pismo pani, która się zgłosiła do pana 
senatora z wątpliwościami.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, nie byłem na tym posiedzeniu 
komisji, przyznaję się do tego, że nie bardzo znam tę 
ustawę, ale słuchając pana, jako przez lata dyrektor 
domu pomocy społecznej, zaciekawiłem się, czy ta 
ustawa dotyczy także sytuacji, że tak powiem, w nor-
malnych domach pomocy społecznej dla osób star-
szych. Bo moje doświadczenie uczy, że spraw tych 
osób starszych z chorobą Alzhaimera, dementyw-
nych, które tracą poczytalność, które z woli rodziny, 
która nie wie, jak do tego się zabrać, albo po prostu 
nie chce… Mówiono mi wiele razy, żeby tatę, mamę, 
dziadka, babcię uważać za chorych psychicznie. No, 
nie reguluje się tych spraw. A te osoby są z kolei nie-
bezpieczne dla otoczenia i mieliśmy ogromne proble-
my, żeby reagować. Czy ta ustawa jakoś wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom, które będą coraz częstsze? 
Najwięcej osób z zaburzeniami psychicznymi będzie 
wśród osób w bardzo późnym wieku. Te kwestie są 
niesłychanie trudne, bo z jednej strony prawa czło-
wieka, a z drugiej strony jest potrzeba ochrony praw 
innych osób. Czy ta ustawa tego dotyczy, a jeżeli tak, 
to czy będzie pomocna?
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(podsekretarz stanu Z. Król) osoby w szpitalach psychiatrycznych. Gdyby pan był 
uprzejmy odpowiedzieć na to pytanie na piśmie, będę 
panu zobowiązany.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Zbigniew Król: Na pytanie o monitoring.)

Szczególnie na pytanie o monitoring…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Oczywiście.)
…Panie Ministrze, bo najwięcej dyskutowano 

właśnie na ten temat. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję panu ministrowi za odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Zbigniew Król: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Libickiego oraz Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Ślusarza.
(Senator Czesław Ryszka: Psychiatra, psychiatra.)

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Kwestia, którą podniósł pan senator Libicki, jest 

w jakiejś mierze zawarta w poprawce nr 1, którą 
zaproponowała Komisja Zdrowia do tej ustawy. Ta 
poprawka polega na usunięciu zamiaru nowelizacji 
przepisu w paragrafie… w art. 36. Ja tutaj pięknie się 
zgadzam z panem senatorem Libickim w tej kwestii, 
że tu występuje problem, i, jak myślę, pięknie się róż-
nię z panem ministrem w tej sprawie. Mam taki pro-
blem, że dotarcie do sedna sprawy może nie wymaga 
wiedzy eksperckiej, ale stanowi pewną przeszkodę 
związaną z hermetycznością tego problemu, który jest 
zapisany w ramach tej nowelizacji. Chodzi o sytuację 
osób chorych psychicznie, które nie mają poczucia, że 
są chore, i które nie wyrażają zgody na leczenie. Te 
wszystkie 3 elementy muszą być zawarte, niemniej to 
nie jest jakaś bardzo wąska populacja, to jest bardzo 
szeroka grupa ludzi. Ja, uprzedzając pewne rzeczy, 
wspomnę o tym, że ministerstwo zaopiniowało tę 
poprawkę negatywnie i wyraziło wątpliwości, któ-
re chciałbym tutaj przedstawić i na które chciałbym 
odpowiedzieć.

Otóż są 3 argumenty. Pierwszy argument idzie 
w tym kierunku, że utrzymanie obecnego zapisu 
stworzy sytuację niezgodną z konstytucją. Ja chcę 
zwrócić uwagę na to, że obecny zapis obowiązuje już 
25 lat i nikt nie zgłosił takich zastrzeżeń do tego obec-
nego przepisu. Drugi argument jest taki, że odebranie 

(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
…a nie o to, że… Chodzi o to, żeby generalnie 

każda osoba, która jest poddana takiej restrykcji, jak 
np. umieszczenie bez własnej zgody w miejscu od-
osobnienia, w miejscu hospitalizacji, otrzymywała 
pomoc prawną. Bo np. jeśli chodzi o to, o czym tutaj 
dyskutowaliśmy, mówiąc o tych 30 dniach, to od-
wołanie jest realizowane właśnie przez sąd. Sąd, że 
tak powiem, realizuje odwołanie swoim wyrokiem 
czy decyzją. I teraz taka osoba, żeby przygotować 
określoną dokumentację, musi mieć prawnika. To na-
przeciw takim sytuacjom wyszliśmy. Zresztą odnosi 
się to jak gdyby do orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Drugie pytanie dotyczyło…
(Senator Władysław Komarnicki: …zgody sądu.)
Tak. No, ktoś musi przygotować te aspekty prawne 

dla osoby, która może być niepoczytalna, nie w pełni 
świadoma czy może również pozbawiona tych praw, 
które właśnie w ramach hospitalizacji i przymusu 
naruszamy. Jeśli chodzi o wyrażenie zgody, to nie do 
końca rozumiem, na jakim etapie ta osoba, która ma 
rozpoznane otępienie, miałaby nie móc wyrazić zgody 
albo móc wyrazić zgodę. Ta ustawa nie do końca, że 
tak powiem, tego dotyczy. W momencie, kiedy chory, 
psychicznie chory, jest w stanie zagrożenia swojego 
życia w takim sensie, że może sam, że tak powiem, 
to życie sobie odebrać, lub też stanowi zagrożenie dla 
otoczenia, stosujemy przymusowe leczenie z pełną, 
że tak powiem, specyfiką takiej hospitalizacji, łącznie 
z przymusem bezpośrednim.

Rozumiem, że to trzecie pytanie odnosiło się wła-
śnie do tego przymusu bezpośredniego…

(Senator Władysław Komarnicki: Tak. Czy plany 
nagrywania przebiegu…)

Ja tutaj wcześniej odpowiadałem panu senatoro-
wi. Nagranie, monitoring w moim przekonaniu jest 
w celu, że tak powiem, zagwarantowania bezpie-
czeństwa personelowi, bo często mamy sytuację tego 
typu, że po zastosowaniu przymusu bezpośredniego 
osoba, która już nie jest w fazie manii i tego przy-
musu bezpośredniego nie potrzebuje, nadinterpreto-
wuje zdarzenia, które się wydarzyły. I to raczej nie 
jest wyraz braku zaufania do personelu, tylko jest 
to zabezpieczenie personelu. Jest to zresztą wymóg 
z dyrektywy unijnej i on odnosi się do podobnych 
standardów w całej Europie.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Ministrze, te pytania wynikają z dyskusji 

z personelem średnim i z personelem lekarskim, 
z ludźmi, którzy od wielu lat pracują w psychiatrii, 
oraz częściowo z ludźmi, którzy mają te nieszczęśliwe 
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(senator R. Ślusarz) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o imprezach tury-
stycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 641, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 641 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie 

Ministrowie! Szanowni Państwo!
Opiniowana ustawa ma na celu wdrożenie do pol-

skiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. Ustawa określa warunki oferowania, 
sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz 
powiązanych usług turystycznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeże-
li umowy z podróżnymi są zawierane przez przed-
siębiorców turystycznych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także regu-
luje zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego.

Ta bardzo specjalistyczna ustawa była procedo-
wana… W zasadzie były tylko wątpliwości wynika-
jące z tego, że… Na posiedzeniu komisji obecni byli 
przedstawiciele zarówno Polskiej Izby Turystyki, jak 
i Związku Harcerstwa Polskiego, którzy proponowali 
pewne poprawki. Implementacja prawa europejskiego 
ma to do siebie, że kraje członkowskie w niektórych 
zapisach wprowadzają uszczegółowienia. I właśnie 
w związku z wątpliwością, która pojawiła się na po-
siedzeniu komisji… Tuż po jego zakończeniu uzy-
skano kompromis, uzgodniony z obecnym tu panem 
ministrem. Przedkładam 5 poprawek, o których była 
mowa na posiedzeniu komisji, ale w trakcie obrad nie 
było jednomyślności. Po posiedzeniu komisji odbyło 
się spotkanie, w trakcie którego uszczegółowiono 5 
zgłoszonych do ustawy poprawek. Jeśli państwo po-
zwolicie… Jest tu pan minister, który jest specjalistą 
w tej dziedzinie, i wiem, że może krótko zreferować 
coś, o czym ja mówiłbym długo.

Jeśli chodzi o sprawozdanie komisji, to chyba po-
wiedziałem wszystko. Nie było większych kontrower-
sji. Wszyscy głosowali za.

(Senator Alicja Zając: Za przyjęciem bez popra-
wek.)

Tak.
(Senator Alicja Zając: No to teraz trzeba złożyć 

poprawki w dyskusji.)
Tak. W trakcie posiedzenia komisji zgłaszano, 

że po posiedzeniu będzie jeszcze dyskusja nad tymi 
poprawkami. Już w czasie posiedzenia komisji było 
zgłoszenie, że będziemy na ten temat rozmawiać.

osobom przebywającym bez swojej zgody po wyroku 
sądu w szpitalu psychiatrycznym prawa do odwołania 
się do sądu w ciągu 30 dni – ja przepraszam, ale ja 
muszę budować takie konstrukcje, bo to jest istota 
– może stworzyć sytuację bezprawnego leczenia. Ja 
pytam: jaka tutaj bezprawność się dzieje, skoro ten 
człowiek właśnie po wyroku sądu przebywa w tym 
szpitalu? On na mocy wyroku sądu tam trafił, a więc 
tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją bezprawną.

I w końcu trzeci argument ministerstwa, że to rozwią-
zanie powinno być – pan minister użył tego argumentu 
przed chwilą – analogiczne do rozwiązań wobec osób 
ubezwłasnowolnionych, które nie mają ograniczeń czaso-
wych co do tego, kiedy mogą wystąpić do sądu o wypis. 
Myślę, że ta analogia jest trochę kulawa. Mamy do czy-
nienia z osobami, które są przymusowo leczone w trybie 
wnioskowym, a więc ten przymus ma pewne ogranicze-
nie. One przestaną być ubezwłasnowolnione po leczeniu.

Krótko mówiąc, wydaje mi się, że od strony prawnej 
te zarzuty co do poprawki Komisji Zdrowia są nietrafne. 
Ale porzucam ten, powiedzmy, bardzo specjalistyczny 
kontekst i chciałbym tę dyskusję przenieść na grunt, 
który wydaje mi się podstawowy w tej kwestii. Osoby 
chore psychicznie nie mają poczucia choroby, zwłaszcza 
w tych ciężkich chorobach. Jeżeli chcemy im pomóc, to 
stajemy przed dylematem, w jakim zakresie możemy 
je zmusić do leczenia. Musimy rozstrzygnąć kwestię 
następującą: co jest wyższym dobrem tej osoby – jej 
wolność czy jej zdrowie? I to jest istota tego problemu: 
wolność czy zdrowie? Dotychczasowe zapisy wskazy-
wały, że zdrowie jest wyższą wartością. Zmiana, która 
jest proponowana i którą Komisja Zdrowia, powiedzmy, 
chciałaby wycofać… Obecna propozycja Ministerstwa 
Zdrowia jest taka, że wolność jest ważniejsza niż zdro-
wie. Mówimy oczywiście o pewnej określonej sytuacji, 
o 30 dniach pobytu w szpitalu. Możemy w tej kwestii 
mieć różne stanowiska i ja tu wypowiem swoje zda-
nie. Ja uważam, że choroba ogranicza nam korzystanie 
z wolności. Krótko mówiąc, żeby być w pełni wolnym, 
warto być zdrowym. Wprowadzenie propozycji mini-
sterstwa moim zdaniem zwiększy ilość cierpienia osób 
chorych i zwiększy ilość cierpienia wśród rodzin osób 
chorych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję*.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

* Senator Maciej Łuczak złożył przemówienie w dyskusji do 
protokołu. Przemówienie – w załączeniu.
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we tak długo nie były zwolnione z VAT, mimo że 
sytuacja była tak absurdalna, że jak ktoś zniszczył 
żywność, to mógł sobie odliczyć VAT, a jak ją prze-
kazał jakiejś organizacji, to nie mógł. To było zgod-
ne z prawem unijnym. Naprawienie tego na gruncie 
prawa polskiego rodziło w pewnym zakresie konflikt 
z prawem unijnym, ale się na to zdecydowaliśmy. Nie 
tylko my, także inne kraje.

Proszę państwa, minęło parę lat, a Ministerstwo 
Finansów nie sygnalizuje w tym zakresie żadnych 
zagrożeń. Tak jak się spodziewaliśmy, żaden z kra-
jów, żadna organizacja, żadna firma nie zgłosiła 
w tym zakresie zastrzeżeń do Unii Europejskiej, do 
Komisji Europejskiej, ani do Trybunału. Dlatego 
uważam, że dla dobra sprawy, dla zachowania sy-
tuacji, w której organizacje pożytku publicznego, 
Kościoły i związki wyznaniowe nie są obciążone 
tak dolegliwymi obowiązkami, także związanymi 
z wydatkami finansowymi, powinniśmy jednak zro-
bić tutaj to odstępstwo. Jestem przekonany, Panie 
Ministrze, że nikt tego nie będzie kwestionował 
i że warto tą drogą pójść. Dlatego zgłaszaliśmy jako 
mniejszość te poprawki. Mam nadzieję, że na tym 
następnym posiedzeniu znajdziemy sposób na to, 
ażeby sprawić, że ta ustawa zasługiwać będzie wy-
łącznie na pochwały.

Teraz w imieniu senatorów opozycji chcę powie-
dzieć, że oczywiście ważne, że jest, że to robimy… 
Bezpieczeństwo turystów na pewno się poprawi. 
Warto to podkreślić i przyjmujemy to z satysfakcją. 
No, chciałoby się tylko, żeby to było już bez żadnego 
„ale”. Na razie, z tym niewielkim „ale”, pozostajemy, 
ale moja nadzieja rośnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń… Przepraszam, to było 

sprawozdanie mniejszości komisji.
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 widzę zgłoszeń.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sportu 
i turystyki.

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

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie wniosków 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Muszę powiedzieć, że ucieszyła mnie wiadomość, 

którą przekazał pan senator Peczkis, bo rzeczywiście 
i przedstawiciele Biura Legislacyjnego, i my, senato-
rowie będący w mniejszości, zgłaszaliśmy potrzebę 
ingerencji w zapisy ustawy w przynajmniej dwóch 
punktach.

Pierwsza kwestia dotyczyła jednoznaczności 
sformułowań. Nie wiem, co zostało później, po po-
siedzeniu komisji wynegocjowane. Ja przedstawiam 
propozycję, w której mówi się, żeby w art. 5 w ust. 2 
wyrazy „nie stanowią znacznej części”… żeby to 
uszczegółowić wzorem, o ile pamiętam, Niemiec, 
Estonii i kilku innych państw Unii Europejskiej, 
żeby zaryzykować i zapisać, że to jest 25%. Gdyby 
to szło w takim kierunku, to oczywiście z radością 
byśmy to przyjęli. Słyszę, że tak. Super. To jest bar-
dzo ważne.

Druga kwestia, która była przez nas podnoszona, 
jest tutaj rozpisana na kilka punktów. Dotyczą one 
tej samej sprawy. Chodzi oczywiście o to, co sygna-
lizowały organizacje pozarządowe, które w myśl 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie prowadzą odpłatną działalność, także 
w dziedzinie turystyki, która nie stanowi działal-
ności gospodarczej.

Chodzi o to, żeby działalność, którą prowa-
dzi harcerstwo Rzeczypospolitej, ZHP, Kościoły 
i związki wyznaniowe, mającą charakter okresowy, 
cykliczny, niesłużącą celom zarobkowym – to jest 
bardzo ważne – lecz realizacji zadań statutowych 
organizacji pozarządowych… Chodzi o to, żeby 
tego rodzaju sytuacje stąd wyłączyć. Pan minister 
mówił o tym, że to jest dosyć trudne, że zasięgali-
ście państwo opinii i że nie było na to przyzwolenia 
wyrażonego wprost, ale uważam, że ze względu na 
wagę sprawy powinniśmy w tym wypadku zgodzić 
się na pójście drogą odrębną.

Panie Ministrze, wyrażam przekonanie… Jeszcze 
raz powołuję się tu na sytuację, która dotyczyła bar-
dzo podobnej kwestii, tzn. ścisłego przestrzegania 
przepisów dotyczących równej konkurencji i pomocy 
publicznej w odniesieniu do VAT. No już czego jak 
czego, ale kwestii VAT to Unia pilnuje jak źrenicy 
oka. Prawda? Z tego powodu darowizny żywnościo-
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(wicemarszałek A. Bielan) Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw stanowi od-
powiedź na postulat zmniejszania obowiązków 
administracyjnych ciążących na przedsiębiorcach 
zajmujących się sprzedażą lub produkcją pojazdów 
mechanicznych albo badaniami technicznymi pojaz-
dów. Podmioty te występowały o wprowadzenie do 
polskiego systemu prawa tzw. profesjonalnego dowo-
du rejestracyjnego. To będzie uproszczony dokument 
umożliwiający legalne wykonywanie jazd testowych 
pojazdami mechanicznymi z wykorzystaniem jed-
nego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów – 
bez konieczności każdorazowej czasowej rejestracji 
pojazdu.

Poprawki, o których mówiłem, a które wnosi-
liśmy w przerwie pomiędzy 2 spotkaniami komi-
sji, poprawki uszczegóławiające, polegały na tym, 
żeby uniemożliwić wydawanie takiego dokumentu 
rejestracji bardzo uproszczonej, profesjonalnej, bez 
poprzedzenia tej rejestracji obowiązkowym bada-
niem technicznym, bez konieczności każdorazowego 
pojawiania się w starostwie, na uproszczonych za-
sadach dotyczących ubezpieczenia takiego pojazdu, 
tak żeby uniemożliwić tę rejestrację w odniesieniu 
do pojazdów, które już kiedyś były zarejestrowane 
i w przypadku których istniałoby pewne zagroże-
nie, że taki uproszczony dowód rejestracyjny mógłby 
stwarzać możliwość ominięcia istniejących przepisów 
o rejestracji pojazdów. Bo to implikowało niebez-
pieczeństwo, że ktoś mógłby się posługiwać takim 
uproszczonym, bardzo uproszczonym systemem reje-
stracji pojazdu np. w celu ominięcia obowiązującej na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej opłaty akcyzowej. 
No bo jeżeli ktoś wypełniałby sobie taki blankiet 
rejestracyjny samodzielnie, na podstawie pewnych 
oświadczeń, które w późniejszym czasie składałby 
do urzędu starostwa i z których by się rozliczał, to 
istniałaby ta wspomniana teoretyczna ewentualność, 
którą chcieliśmy wyeliminować. I dlatego te ewentu-
alności zostały wyeliminowane.

Postulat, który zgłosili… Na posiedzeniu komisji 
dość licznie reprezentowane były organizacje po-
zarządowe, np. był reprezentowany Polski Związek 
Przemysłu Motoryzacyjnego, byli reprezentanci 
Polskiego Związku Motoryzacyjnego, były reprezen-
tacje środowiska rzeczoznawców, były reprezentacje 
2 środowisk ubezpieczycieli. I właśnie środowisko 
ubezpieczycieli poprosiło o jeszcze jedną poprawkę, 
która w okresie przejściowym… Bo ta ustawa dotyczy 
pewnych działań, które docelowo będą realizowane na 
platformie CEPiK 2.0 cyfrowo, czyli będzie to robione 
bez udziału dokumentacji papierowej, przynajmniej 
tak to jest w zarysie docelowego działania, i stąd bar-
dzo długi okres wprowadzenia, 18 miesięcy. A w tym 
okresie przejściowym dokumentacja będzie wykony-
wana na podstawie zgłoszeń realizowanych jeszcze 

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

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 

zgłoszeń.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Ale jest 

zgłoszenie do protokołu…)
Kto?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 

Peczkis.)
Informuję, że senator Peczkis złożył swoje prze-

mówienie…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie prze-

mówienie, ale wnioski o charakterze legislacyjnym.)
Poprawki, nie przemówienie.
Informuję, że senator Peczkis złożył wnioski 

o charakterze legislacyjnym na piśmie.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Głos z sali: W trakcie posiedzenia komisji…)
Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 631, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 631 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 

Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa była rozpatrywana przez Komisję 

Infrastruktury na 2 posiedzeniach. Po pierwszym 
spotkaniu doszliśmy do wniosku, że są pewne 
drobne fragmenty, w których ustawę należy uzu-
pełnić. Spotkaliśmy się ponownie, w dniu dzi-
siejszym, i ustawa została uzupełniona o pewne 
poprawki.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czerwiński.

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

z tego, co przedstawił senator sprawozdawca, wynika, 
że bardzo dużo pracy zostało wykonane w Senacie. 
Panie Ministrze, dlaczego tak się stało? Tego rze-
czywiście jest dużo, a to jest przedłożenie rządowe. 
Gdyby to było przedłożenie poselskie, to można by 
na posłów, przepraszam, zrzucić… To pokazuje też, 
że Senat jest potrzebny. A swoją drogą… Coś musiało 
się stać wcześniej. Czy mógłby pan powiedzieć, co 
się stało?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Panie 
Senatorze…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę włączyć mikrofon.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz:

Już sobie poradziliśmy z techniką, tak że można…
(Senator Jerzy Czerwiński: Znowu dzięki pomocy 

senatorów.)
Tak jest.
To była bardzo trudna ustawa. My naprawdę wy-

konaliśmy dużo pracy w ministerstwie i wspólnie 
z senatorami doprowadziliśmy do końca, do szczę-
śliwego końca. Taka była specyfika tej ustawy. Na 
końcu poprawka dotycząca akcyzy… Chodziło o to, 
żebyśmy mieli możliwość wyłapania posiadaczy sa-
mochodów, którzy ewentualnie próbowaliby uniknąć 
zapłaty akcyzy. Dziękuję pięknie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Peczkis.
Zamykam dyskusję.

na papierze. I chodzi tu o pewne niebezpieczeństwo 
dotyczące szybkiego… niebezpieczeństwo polega-
jące na wyeliminowaniu możliwości ustalenia czy 
na trudności w ustaleniu, kto był sprawcą wypadku 
i gdzie był pojazd ubezpieczony w chwili wypadku. 
W związku z tym był postulat, żeby przysługujące na 
zgłoszenie dokumentacji 30 dni zamienić na 14 dni. 
I jedna z poprawek zgłoszonych na posiedzeniu ko-
misji faktycznie ten właśnie postulat wypełniała. Ale 
ponieważ, jak się okazało później, po dokładnym 
przeczytaniu tekstu, jeszcze w 2 innych miejscach 
ustawy ten okres, czyli 30 dni, się pojawia, chodziłoby 
o to, żeby doprecyzować, że chodzi o 14 dni, a nie 
30 dni, tak że zgłaszam dodatkową poprawkę. Tego po 
prostu na posiedzeniu komisji w trakcie dokonywania 
zmian nie wychwyciliśmy. Było zgłoszonych całkiem 
dużo drobnych poprawek, które przebudowały troszkę 
tekst. Tak że ta doprecyzowująca poprawka w pozo-
stałych 2 miejscach zamienia wyrazy „30 dni” na 
wyrazy „14 dni”. Tę poprawkę składam.

Chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podzięko-
wać obecnemu tu panu ministrowi, który w ciągu 
dosłownie 2 dni roboczych wykonał ze swoim szta-
bem ogrom prac wybiegających naprzeciw temu, 
co zaproponowali senatorowie. To była tytaniczna 
praca. Dodatkowo mogę powiedzieć, że w tych pra-
cach uczestniczyli poproszeni o to przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów. Była to więc bardzo, bar-
dzo duża praca. Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję 
państwu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie…
(Głos z sali: Mikrofon…)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Dziękuję.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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(wicemarszałek A. Bielan) Jak wiadomo, wprowadzono w Polsce przepis roz-
szerzający katalog przypadków, w których kierowca 
traci prawo jazdy, zatrzymuje mu się prawo jazdy. 
Rozszerzenie polega na tym, że – to jest znany prze-
pis – zatrzymaniem prawa jazdy i potem ostateczną 
decyzją starosty kończy się przekroczenie prędkości 
o 50 km/h w obszarze zabudowanym, a także przewo-
żenie pasażerów w pojeździe do tego nieprzystosowa-
nym, np. przewożenie większej liczby pasażerów, niż 
jest to dopuszczalne. Rzecznik praw obywatelskich 
zwrócił uwagę – i trybunał się z tym zgodził – że 
mogą zdarzyć się sytuacje szczególne, w których kie-
rowca jedzie z niedozwoloną prędkością, co grozi 
zatrzymaniem prawa jazdy, ale czyni to z powodu 
tzw. wyższej konieczności, a więc przede wszystkim 
dla ratowania życia lub zdrowia. No i wówczas poja-
wia się problem, dlatego że dotychczasowe przepisy 
nakładają na policjanta obowiązek zatrzymania kie-
rowcy prawa jazdy i przekazania go staroście. Potem 
jest cała procedura i może się to skończyć tak, że kie-
rowca otrzyma prawo jazdy dopiero po 3 miesiącach, 
a w gruncie rzeczy to, co zrobił, było koniecznością, 
sytuacja uzasadniała takie zachowanie.

W związku z tym nasza komisja po rozpatrze-
niu tej kwestii i oczywiście po skonsultowaniu tego 
z odpowiednimi resortami, także z Policją, proponuje 
takie oto rozwiązanie, żeby uzupełnić ustawę o ruchu 
drogowym, jak również ustawę o kierujących pojaz-
dami, o przepis, który mówi o tym, że nie stosuje się 
przepisu zobowiązującego do zatrzymania prawa jaz-
dy, jeżeli kierowca działał w stanie wyższej koniecz-
ności. To jest tam sformułowane troszkę bardziej, 
powiedziałbym, naukowo. Zresztą wokół tego sfor-
mułowania toczyła się pewna dyskusja. W pierwszej 
wersji, którą przygotowała Komisja Ustawodawcza, 
ten zapis był krótszy, trochę prostszy. W tej osta-
tecznej wersji przyjęliśmy propozycję Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ażeby zastosować tutaj bardziej 
rozbudowaną formułę, która mówi o tym, że to prze-
kroczenie prędkości, to naruszenie przepisu musiało 
być spowodowane dążeniem do uratowania życia lub 
zdrowia, jeśli nie można było tego osiągnąć inaczej, 
a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na 
drodze było mniejsze niż to dobro, które miało być 
ratowane. To jest trochę skomplikowana formuła, no 
ale w końcu komisja zdecydowała się przyjąć takie 
właśnie rozwiązanie. 

Jednocześnie trzeba się liczyć z tym, że policjant, 
który w tym momencie podejmuje decyzję… Tutaj 
chodziło tylko o to, aby policjant miał prawo podjąć 
taką decyzję, natomiast oczywiście może on jej nie 
podjąć. Może uznać, że wyjaśnienie kierowcy w tej 
kwestii jest mało wiarygodne czy wręcz niewiary-
godne. No i w takiej sytuacji oczywiście zatrzymuje 
on prawo jazdy. Zresztą, jak wiemy, daje wówczas 
zaświadczenie, które pozwala dojechać do celu, ale 

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa Marek Chodkiewicz: Dziękuję pięk-
nie.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowania sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wykonu-
jący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zawarty 
jest w druku nr 507, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 507 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Marka Borowskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Ponieważ nie widzę pana senatora, ogłaszam 5 mi-
nut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 18  
do godziny 19 minut 22)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wracamy do pracy.
Jest już na sali pan senator Borowski, w związku 

z tym proszę go jako sprawozdawcę o zabranie głosu.

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, Panie Marszałku, byłem w pewnym 

oddaleniu od Senatu i nie zdążyłem…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Rozumiem.)
Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Projekt ustawy, którą przedstawiam, został zaini-

cjowany przez Komisję Ustawodawczą.
Przepraszam, muszę chwilę…
(Głos z sali: Może wody?)
Woda niepotrzebna, tylko muszę chwilę odczekać.
Projekt został zainicjowany przez Komisję 

Ustawodawczą i wynika z wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który to wyrok został wydany 
mniej więcej rok temu. Sprawę tę zgłosił rzecznik 
praw obywatelskich. Chodzi mianowicie o to, że… 
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Szwajcarii, gdzie są drakońskie kary za każde prze-
kroczenie prędkości, to ta właśnie kara, nieuchronna, 
drakońska kara powoduje, że taka wolna dusza jednak 
potrafi zdjąć nogę z gazu. Czy nie uważa pan, że to, 
co jest dzisiaj przedstawiane, to jest tylko taki wybieg, 
żeby właśnie stosować te specjalne przypadki, żeby 
zostawić szansę na to, że jednak będzie można tej 
kary uniknąć?

Senator Marek Borowski:
Zawsze wtedy, kiedy się wprowadza jakieś wy-

jątki, to oczywiście jakieś ryzyko istnieje, ale nie 
sądzę, żeby w tym przypadku to ryzyko było jakieś 
znaczące. Przecież zarejestrowanie przekroczenia 
prędkości – każdego przekroczenia prędkości, a co 
dopiero o 50 km/h – pozostaje w dokumentacji i jest 
do sprawdzenia. Jeżeli policjant nie zdecydował się na 
mandat, mimo że rejestrator prędkości zarejestrował 
takie przekroczenie, to będzie musiał to wyjaśnić 
i wytłumaczyć, prawda? Czyli musi mieć mocne ar-
gumenty. No, jeżeli kierowca wiezie np. kobietę, która 
rodzi, to potem to wszystko jest do sprawdzenia, np. 
w szpitalu – gdzie, co, jak itd. Przecież tutaj chodzi 
o takie zupełnie szczególne przypadki. Albo jeżeli 
np. ktoś wiezie prywatnym samochodem ofiary ja-
kiejś katastrofy, jednak decyduje się pomóc, bo trzeba 
szybko je dowieźć do szpitala… W dyskusjach, które 
prowadziliśmy, pytaliśmy o to, jak często coś takie-
go się zdarza. Tego rodzaju przypadki zdarzają się 
bardzo rzadko, można je policzyć na sztuki, to nie są 
jakieś setki tego rodzaju zdarzeń. No, tyle tylko, że 
prawo powinno uwzględniać również takie sytuacje. 
Tak, żeby człowiek, który bardzo często z dobrej woli, 
poświęcając swój czas i nawet trochę ryzykując, po-
dejmuje się takiej, powiedziałbym, społecznej funkcji, 
potem nie ponosił konsekwencji w postaci tego, że np. 
przez 3 miesiące nie będzie miał prawa jazdy.

To, o czym pan senator tutaj mówił, to byłby już 
jakiś piętrowy przykład. To by oznaczało, że ktoś, 
komu wcześniej zabrano prawo jazdy właśnie za 
przekroczenie prędkości w takiej skali, później, jak 
się okazuje, no, wykonuje jednak bardzo pożyteczną 
robotę, znowu przekraczając prędkość, tyle tylko, że 
tym razem bez prawa jazdy. No, muszę powiedzieć, 
że tu zabił mi pan ćwieka. Co w takiej sytuacji robić? 
On już nie ma tego prawa jazdy. Tak więc myślę…

(Senator Alicja Zając: Nie powinien wsiadać za 
kierownicę.)

Oczywiście, on w ogóle nie powinien siadać za 
kierownicą. I podejrzewam, że taka sprawa prędzej 
czy później trafi do sądu i sąd będzie się tym zajmo-
wał. Nic na to nie poradzimy.

A co do kar, to jest w ogóle inny temat, bo ta zmia-
na zupełnie tego nie dotyczy. Są różne szkoły. Np. 
szkoła fińska karze procentem od zarobków. No, na 

zatrzymuje prawo jazdy i przekazuje je staroście. I tu-
taj chodziło o to, żeby potem tę procedurę skrócić, 
tzn. żeby decyzja, którą starosta ma podjąć, została 
podjęta maksymalnie szybko. Uznaliśmy, że powinno 
się to stać w ciągu 14 dni, tak żeby mógł on rozpatrzyć 
ewentualne argumenty kierowcy i podjąć decyzję, 
oczywiście taką, jaką będzie uważał za stosowną, 
ale możliwie szybką, tak aby tego kierowcy, który 
być może działał w stanie wyższej konieczności, nie 
pozbawiać prawa jazdy na dłuższy czas. Ten projekt 
został przyjęty. O ile pamiętam, nie było sprzeci-
wu wobec tego projektu i w takim właśnie kształcie 
go Wysokiej Izbie przedstawiam. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania również senatora 
Marka Borowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Peczkis, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Mam 2 pytania, Panie Senatorze. Powszechnie 

wiadomo, że zdarza się, iż osoby, które tracą w ten 
sposób prawo jazdy, niestety ponownie wsiadają za 
kierownicę. Czy państwo rozważaliście na posiedze-
niu komisji taki przypadek, że osoba, która w ten 
sposób straciła prawo jazdy i czeka na decyzję pana 
starosty, np. do 14 dni, ponownie zostaje złapana bez 
prawa jazdy? Czy państwo rozważaliście taki przy-
padek? To się zdarza po prostu. I co wtedy? Wtedy 
nasuwa się pytanie, czy ta osoba… No, ostatnio na-
wet jakiś celebryta, córka pewnego celebryty zosta-
ła w ten sposób złapana. Takie osoby nie przestają 
jeździć, dlatego że utraciły dokument. Uważają, że 
to jeżdżenie jest niezbędnie potrzebne do ich fizycz-
nego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie 
i to robią.

I drugie pytanie. Niektóre kraje idą w innym kie-
runku, idą w kierunku drakońskich kar. I ja często 
spotykałem się z takim argumentem, że Polacy to 
jest naród tak wolny, że on nigdy nie pozwoli się tak 
zakulbaczyć, nałożyć na siebie jakichś tam kar itd. Ale 
wiem od przyjaciół, którzy tak uważają, że mają taką 
swobodę duszy, że jeśli jadą do Skandynawii albo do 

(senator sprawozdawca M. Borowski)
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Zgoda, ale to jest… Jeżeli nie przyjmiemy tej ustawy 
i pozostawimy stan obecny, to ryzyko, że taki kierowca 
zostanie potraktowany jako zwykły pirat drogowy, ro-
śnie, jest większe. W przypadku przyjęcia tej ustawy ono 
maleje. Oczywiście zakłada się, że policjanci zachowają 
się, że tak powiem, przytomnie w tych wszystkich spra-
wach, ale nie widzę powodu, żeby zakładać inaczej. Tak 
jak jest domniemanie konstytucyjności ustawy, mimo 
że różnie bywa, tak samo jest, jeśli chodzi o Policję.

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

Marszałku.
(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz:
Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
W projekcie zmiany ustawy nie uwzględniono sta-

nowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
które prezentowaliśmy na ostatnim posiedzeniu. 
W ocenie ministerstwa o zaistnieniu przesłanek do 
stwierdzenia stanu wyższej konieczności powinien 
decydować wyłącznie organ kontroli ruchu drogowego, 
a w przypadku rozbieżności co do wystąpienia stanu 
wyższej konieczności powinien to rozstrzygać sąd.

My uważamy, że starosta jako organ nie powinien 
prowadzić postępowań administracyjnych i dowodo-
wych zmierzających do potwierdzenia, czy w danej 
sytuacji zaistniał stan wyższej konieczności, czy nie. 
Stanowiłoby to postępowanie niewłaściwe, ponieważ 
starosta musiałby występować jako organ quasi-od-
woławczy w postępowaniu o wykroczenia w zastęp-
stwie sądów powszechnych lub nawet oceniać ich wy-
roki. Naszym zdaniem starosta nie jest i nie powinien 
być do tego uprawniony. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 
Peczkis.)

Pan senator Peczkis.

oko wygląda nieźle. Ale to wymaga bardzo dobrego 
zinformatyzowania, bo inaczej zamieni się w jakąś 
uciążliwą procedurę. Tak na marginesie, jeżeli chodzi 
o kary, to ja myślę, że kara zabrania prawa jazdy… 
A przecież dzisiaj mamy takie przepisy, że jak ktoś 
jeździ bez prawa jazdy, to w końcu ponosi konsekwen-
cje karne, tzn. może powędrować za kratki. Tak więc 
trudno tu sobie coś więcej wyobrazić. My wiemy, 
każdy kierowca to wie, i pan, i ja, że lepiej zapłacić, 
niż dostać punkty, a punkty są. Ale my oczywiście 
tego nie robimy, tak że mówię teoretycznie.

(Senator Alicja Zając: To jest łączone: punkty 
i kasa.)

(Wesołość na sali)
(Senator Grzegorz Peczkis: My mamy immunitet.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy ja dobrze ro-

zumiem, że ta ustawa w gruncie rzeczy dotyczy tych 
wszystkich przypadków, w których występuje deficyt 
pomocy związany z masowością komunikacji? Mam 
na myśli choćby takie sytuacje, gdy w wypadkach na 
autostradach uczestniczy czasem kilkadziesiąt po-
jazdów, a dotarcie karetek pogotowia z pomocą jest 
niemożliwe po pierwsze, ze względu na ich liczbę 
na danym terenie, a po drugie, wymaga podwójnej 
drogi – dotarcia do miejsca wypadku i później ewen-
tualnego transportowania do…

Kolejne pytanie. Czy pan się nie obawia odwrotnej 
sytuacji, czyli że wobec takich wątpliwości, które są 
podnoszone w obecnym stanie, po prostu nie będzie 
udzielana pomoc?

Senator Marek Borowski:
Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, o którym pan 

senator był łaskaw wspomnieć, czyli o wypadki…
(Senator Jan Rulewski: Zbiorcze.)
…w których bierze udział wiele samochodów, wie-

le pojazdów na autostradzie, to w ogóle nie wchodzi tu 
w grę, dlatego że mówimy o zabieraniu prawa jazdy 
za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie za-
budowanym, tak że na autostradzie nie ma problemu.

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, czyli tę, czy nie 
obawiam się jakichś nadużyć…

(Senator Jan Rulewski: Mamy do czynienia z de-
ficytem pomocy.)

(senator M. Borowski)
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą obej-

mować wyłącznie zmiany zmierzające do wykonania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz ich nie-
zbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 636, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 636 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Jana Dobrzyńskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Dobrzyński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Opiniowana przez Senat ustawa ma na celu za-

pewnienie spójności regulacji zawartych w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych oraz ustawie z dnia 9 października 
2009 r. o dyscyplinie wojskowej i ustawie z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych.

W zasadzie możemy mówić o dwóch zmianach. 
Pierwsza to zmiana objęta treścią art. 1 pkt 1 ustawy 
dotyczy jednej z przesłanek wygaśnięcia mandatu 
ławnika. I druga zmiana to nowelizacja art. 70 §1 
ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Komisja w dniu 8 listopada przyjęła skierowaną 
do Senatu ustawę i wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. W zasadzie wiele dyskusji w tej sprawie 
nie było, tak że proszę Senat o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Zając.

Senator Grzegorz Peczkis:

Panie Ministrze, czy wy taką poprawkę składa-
liście, czy nie?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz:
To było nasze stanowisko przedstawione w czasie 

obrad komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie ma.)
(Senator Jan Dobrzyński: Szybko.)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
W odniesieniu do ostatniej wypowiedzi pana 

ministra… Stwierdził pan, że o stanie wyższej ko-
nieczności powinien decydować organ kontroli. Moje 
pytanie jest takie: czy organ może w każdej sytuacji, 
zwłaszcza w takiej, kiedy zachodzi potrzeba ratowa-
nia życia… Czy państwo jesteście w stanie zagwa-
rantować, że to odbędzie się w dostatecznym czasie 
i w odpowiednich warunkach, choćby nawet wtedy, 
kiedy to postępowanie miałoby miejsce post factum? 
Czy państwo moglibyście wydać obiektywną decy-
zję wobec np. braku… gwałtowności sytuacji, która 
przecież nie zakłada, że będą świadkowie, że będą 
zdjęcia, że będą wszelkie dowody? Czy jesteście to 
w stanie zagwarantować?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz:
Jeżeli można, Panie Senatorze… My uważamy, 

że w takiej samej sytuacji będzie starosta po np. za-
trzymaniu tego prawa jazdy. On też nie będzie miał 
zdjęć. On też nie będzie miał świadków. Natomiast 
pewnie będzie zwracał się do organów kontroli ruchu 
drogowego o przedstawienie dowodów i przedstawie-
nie sytuacji. Tak że my stoimy na stanowisku, żeby 
jakby uprościć tę procedurę i jednak powierzyć to 
kontrolerom ruchu drogowego. Dziękuję.
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stanu prawnego, dostosowania go do ustawy o dyscy-
plinie wojskowej. Ustawa pozwala również – co też 
jest istotne, a nie wybrzmiało w sprawozdaniu pana 
senatora sprawozdawcy – na prowadzenie racjonalnej 
gospodarki etatowej w sądownictwie wojskowym. Na 
skutek zmian prawa o ustroju sądów powszechnych 
i niedostosowania prawa o ustroju sądów wojskowych 
do tych zmian, które wprowadzono w podstawowej 
ustawie dotyczącej sądownictwa powszechnego, de 
facto nie można było dysponować kadrą sądów woj-
skowych i przydzielać etatów sędziów wojskowych 
tam, gdzie są one potrzebne w związku z określo-
nym wpływem spraw. Ta ustawa naprawia ten błąd, 
pozwala stosować te same zasady w sądownictwie 
wojskowym co w sądownictwie powszechnym. I dla-
tego też jest ustawą, która, jak się wydaje, zasługuje 
na poparcie Wysokiej Izby – i o to proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pani senator Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Chciałabym tylko dopytać pana ministra: czy ja 

dobrze zrozumiałam, że obecni sędziowie sądów woj-
skowych będą mogli orzekać w sądach cywilnych? 
Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Nie, nie, Pani Senator, być może nieprecyzyjnie 

się wyraziłem. Oczywiście sędziowie sądów wojsko-
wych… Nie jest żadną tajemnicą, że sądy wojskowe 
po zmianach dokonanych kilka lat temu nie cierpią 
na nadmiar pracy, tych spraw jest mało, dlatego jest 
możliwe – oczywiście na podstawie delegacji udzie-
lonej przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu 
z ministrem obrony narodowej – orzekanie przez sę-
dziów sądów wojskowych w sądach powszechnych. 
I to się dzieje na bieżąco. To, o czym mówiłem, doty-
czyło raczej sytuacji, kiedy sędzia sądu wojskowego, 
np. Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie, 
awansuje i pojawia się wolny etat, bo sędzia nie ma 
możliwości, żeby alokować ten etat gdzie indziej, 
np. przenieść do Warszawy, ponieważ przepisy są 
niedostosowane. W przypadku sędziów sądów po-
wszechnych ten mechanizm jest opisany, w przypad-

Senator Alicja Zając:

Ja mam takie pytanie formalne. Czy w sądach 
wojskowych również są ławnicy…

(Senator Jan Dobrzyński: Tak…)
A z jakiego grona i przez kogo oni są wybierani?

Senator Jan Dobrzyński:
Na ten temat nie rozmawialiśmy w komisji. Tutaj 

przedstawiciel rządu mógłby udzielić odpowiedzi. Ta 
zmiana uwzględnia okoliczność stosownie do art. 17 
wyżej wymienionej ustawy o dyscyplinie wojskowej. 
Tak więc gdyby żołnierz dopuścił się przewinienia, 
a byłoby to przewinienie jakiejś bardzo niskiej rangi 
i byłby to dobry żołnierz, to byłaby możliwość, aby 
tej kary uniknął.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Otwieram dyskusję…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jeszcze 

rząd.)
A, przepraszam bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Króciutko, jeżeli 
pan pozwoli, Panie Marszałku.)

Proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Z miejsca?)
Jak pan woli, może być z miejsca.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Szanowni Państwo, będzie bardzo króciutko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Stanowisko rządu jest oczywiście pozytywne, 

ponieważ ustawa, która została zaprojektowana 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest ustawą abso-
lutnie niekontrowersyjną, nie budziła żadnych wątpli-
wości ani w toku prac sejmowych, ani w toku prac se-
nackich. Ona precyzuje pewne sprawy dotyczące, tak 
jak pan senator sprawozdawca wspomniał, aktualnego 
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Komunikaty

(podsekretarz stanu Łukasz Piebiak) ności innowacyjnej, druki senackie nr 646 i 646 A, 
odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 15 listopada, 
o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2017, druki senackie nr 644 i 644 A, oraz do usta-
wy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, 
druki senackie nr 645 i 645 A, odbędzie się w dniu 
15 listopada o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Komunikat trzeci. Posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do ustawy o zmianie ustawy o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 
druk nr 641, odbędzie się jutro o godzinie 8.30 w sali 
nr 182.

I komunikat czwarty. Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na pięćdziesiątym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw, druki senackie nr 631 
i 631 A, odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 
8.45 w sali nr 179. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra, do godziny 9.00.

ku sędziów sądów wojskowych brakowało go, a ta 
ustawa usuwa m.in. tę lukę. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
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.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Komunikaty.
Komunikat pierwszy. Wspólne posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działal-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 50)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Adam Bielan i Michał Seweryński)

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

stole prezydialnym.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 

zmiany w składzie komisji senackich – druk nr 656 – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeci-
wu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

Nie słyszę sprzeciwu.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego 
Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1926–1939.

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 624, a sprawozdanie komisji – w druku nr 624 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

– zwracam się do wiceministra spraw wewnętrznych 
i administracji, który jest z nami na sali.

Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu 
Komisji Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie 
uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego 
Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1926–1939.

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 listopada roz-
patrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez 
wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do 
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jed-
nolitego załączonego projektu uchwały w 150. rocz-
nicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939.

Wysoka Izbo, w związku z przyszłorocznym ju-
bileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości, jak 
wszyscy doskonale wiemy, w parlamencie przyjęliśmy 
specjalną ustawę, na mocy której prezydent Andrzej 
Duda powołał Komitet Narodowych Obchodów 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze uroczyste po-
siedzenie komitetu odbyło się 11 września w Pałacu 
Prezydenckim. Jednakże preludium uroczystości 
jubileuszu 100-lecia mamy już praktycznie w tym 
roku, m.in. za sprawą wybitnych Polaków, którzy 
przyczynili się do odzyskania wolności, a których 
– chociaż reprezentowali różne środowiska, różne 
zawody, grupy polityczne i warstwy społeczne – łą-
czył jeden zasadniczy cel, jakim było wskrzeszenie 
państwa polskiego. W tym roku obchodziliśmy lub 
jeszcze będziemy obchodzić m.in. rocznicę 150-lecia 
urodzin gen. Mariusza Zaruskiego, pioniera polskiego 
żeglarstwa, taternika, narciarza, twórcy Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; Władysława 
Reymonta, pisarza, jednego z czołowych przedsta-
wicieli nurtu realistycznego w prozie okresu Młodej 
Polski, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie litera-
tury za 4-tomową epopeję chłopską „Chłopi”; Adama 
Stefana Sapiehy, kardynała i arcybiskupa krakowskie-
go, jednej z czołowych postaci w dziejach Kościoła 
w Polsce pierwszej połowy XX wieku, nazywanego 
Księciem Niezłomnym, który 1 listopada 1946 r. wy-
święcił Karola Wojtyłę; Leona Janty-Połczyńskiego, 
ziemianina, doktora praw, polityka, działacza spo-
łecznego, ministra rolnictwa i dóbr państwowych, 
senatora I i III kadencji w II Rzeczypospolitej, człon-
ka Naczelnej Rady Ludowej w 1918 r. – niedawno 
podjęliśmy uchwałę okolicznościową z okazji sto pięć-
dziesiątej rocznicy urodzin tego wielkiego patrioty; 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Ignacy Mościcki studiował chemię na Politechnice 
Ryskiej, następnie w Londynie kontynuował naukę 
w Technical College w Finsbury, a w 1897 roku roz-
począł studia uzupełniające z zakresu fizyki i mate-
matyki na Uniwersytecie we Fryburgu.

Pracę naukową rozpoczął na Uniwersytecie we 
Fryburgu, a od 1912 roku był profesorem zwyczajnym 
technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii 
technicznej na Politechnice Lwowskiej. W roku 1925 
został wybrany na stanowisko rektora Politechniki 
Lwowskiej, jednak tej funkcji nie pełnił, ponieważ 
jesienią 1925 roku objął Katedrę Elektrochemii 
Technicznej Politechniki Warszawskiej. Prof. Ignacy 
Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowych, po-
nad 40 patentów polskich oraz zagranicznych, a jego 
największym sukcesem naukowym było opracowanie 
przemysłowej metody otrzymywania kwasu azoto-
wego poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elek-
trycznym. Z jego inicjatywy i w wyniku jego działań 
w latach 1928–1930 zostały wybudowane Państwowe 
Zakłady Związków Azotowych w Tarnowie, a dziel-
nicę, w której powstały te zakłady, na jego cześć na-
zwano Mościcami.

Ignacy Mościcki w okresie studiów w Rydze był 
członkiem korporacji «Welecja», został członkiem 
Ligi Narodowej, a później także Związku Młodzieży 
Polskiej «Zet». W okresie studiów w Londynie dzia-
łał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym, 
współpracując od 1896 roku z Józefem Piłsudskim.

1 czerwca 1926 roku został wybrany przez 
Zgromadzenie Narodowe na urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. O jego postawie patrio-
tycznej najlepiej świadczy fakt, że gdy został prezy-
dentem, przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu 
prawa do swych wynalazków.

Urząd głowy państwa pełnił do 30 września 1939 
roku. Wówczas, będąc internowany w Rumunii, 
w celu zachowania ciągłości istnienia i działania 
struktur państwowych przekazał swoje prerogaty-
wy – na mocy Konstytucji z kwietnia 1935 roku – 
Władysławowi Raczkiewiczowi. W grudniu 1939 
roku uzyskał zgodę na wyjazd do Szwajcarii, gdzie 
spędził ostatnie lata swego życia. Zmarł 2 paździer-
nika 1946 roku na emigracji w Versoix nieopodal 
Genewy.

W 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego 
Mościckiego – i w przededniu jubileuszu stulecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach 
niewoli – Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd 
temu wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, jednemu 
z najważniejszych polityków okresu międzywojen-
nego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych 
dziejach Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję.

gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, dowódcy I Korpusu 
Polskiego w Rosji i dowódcy powstania wielkopolskie-
go; gen. Stanisława Szeptyckiego, w wojnie 1920 r. 
dowódcy 4. Armii Wojska Polskiego, ministra spraw 
wojskowych w drugim rządzie Wincentego Witosa, 
który 4 sierpnia 1923 r. rozkazem nr 126 ustanowił 
Święto Żołnierza Polskiego obchodzone 15 sierpnia; 
Marii Skłodowskiej-Curie, jedynej kobiety w historii 
uhonorowanej nagrodą Nobla w dwóch różnych dzie-
dzinach nauk przyrodniczych; i wreszcie 5 grudnia 
marszałka Józefa Piłsudskiego, uchodzącego za nie-
kwestionowanego ojca niepodległości Polski – z tej 
okazji zostało zwołane Zgromadzenie Narodowe, 
podczas którego oficjalnie zostaną zainaugurowa-
ne uroczystości rocznicowe związane z jubileuszem 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym panteonie wybitnych Polaków swoje 
miejsce ma również bohater tej uchwały, którą mam 
zaszczyt Wysokiej Izbie rekomendować w imieniu 
Komisji Ustawodawczej i w imieniu wnioskodawców. 
To prof. Ignacy Mościcki, który urodził się 1 grudnia 
1876 r. – a więc jesteśmy 2 tygodnie przed okrągłą sto 
pięćdziesiątą rocznicą jego urodzin – w Mierzanowie 
koło Gruduska, w dzisiejszym powiecie ciechanow-
skim, czyli na północnym Mazowszu.

Wysoka Izbo, oczywiście w tym panteonie boha-
terów narodowych z tego pokolenia niepodległości 
wymieniłem Polaków z rocznika 1867, ponieważ 
w tym roku przypada okrągła sto pięćdziesiąta rocz-
nica ich urodzin, ale oczywiście tych bohaterów było 
znacznie więcej – było ich wielu z innych roczników, 
młodszych, starszych; moglibyśmy tutaj cały dzień 
obradować i przypominać ich wielkie zasługi.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie trzeba.)
Dlatego ograniczę się w tym momencie do odczy-

tania tekstu projektowanej uchwały, licząc na to, że 
Wysoki Senat raczy tę uchwałę podjąć.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–
1939.

1 grudnia 2017 roku minie 150. rocznica urodzin 
prof. Ignacego Mościckiego, naukowca, wynalazcy, 
budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, 
polityka niepodległościowego, a w latach 1926–1939 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ignacy Mościcki urodził się 1 grudnia 1867 roku 
w szlacheckiej rodzinie o tradycjach patriotycz-
nych w Mierzanowie k. Gruduska na północnym 
Mazowszu. Dziadek Ignacego Mościckiego, Walenty 
Mościcki, był uczestnikiem powstania listopadowego, 
a jego ojciec, Faustyn Mościcki, oraz stryjowie, Jan 
i Kazimierz, walczyli w powstaniu styczniowym. Po 
ukończeniu szkoły realnej w Warszawie w 1887 roku 
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Pan senator w tym pytaniu właściwie sam sobie 
odpowiedział. Gdybyśmy oceniali pod względem po-
litycznym działania pana prezydenta Mościckiego – 
co oczywiście jest uprawnione i zapewne każdy z nas 
ma swoją opinię na ten temat – to być może wtedy 
wyszłyby różnice w poglądach politycznych. I po 
prostu nie byłoby możliwe, żeby ta uchwała była tak 
krótka, bo wtedy weszlibyśmy w dyskurs historyczny.

Ja specjalnie, mając świadomość tego, o czym pan 
senator mówi, konstruując czy pisząc tekst uchwały, 
skoncentrowałem się na pokazaniu postawy, środo-
wiska, rodziny patriotycznej, niekwestionowanych 
zasług w zakresie budowy przemysłu chemicznego 
w Polsce i historycznej zasługi. Bo moim zdaniem 
historyczną zasługą jest to, że na mocy konstytucji 
kwietniowej… Już nie pamiętam, na mocy które-
go artykułu można było przekazać władzę. I dzięki 
takiemu przekazaniu pan ambasador Raczkiewicz 
– któremu poświęconą wystawę tutaj… Tzn. jako 
marszałek Senatu okresu międzywojennego mógł 
on przejąć obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej 
i mogła być kontynuacja suwerennej, niezależnej 
Rzeczypospolitej, chociaż terytorium Polski nie ist-
niało, bo było podzielone między dwa państwa… 
w sumie zaborcze – no, mówiło się o czwartym zabo-
rze – czyli stalinowską Rosję i hitlerowskie Niemcy. 
Z tego punktu widzenia był to oczywiście, Panie 
Senatorze, z mojej strony zabieg świadomy.

Aczkolwiek jako historyk mogę powiedzieć, że 
Ignacy Mościcki miał dwa okresy swojej prezyden-
tury: do śmierci marszałka, czyli do 12 maja 1935 r., 
kiedy jego rola była – tak to nazwijmy – stosunkowo 
mało autonomiczna, i po 1935 r., kiedy mówiło się 
o grupie „Zamek”. „Zamek” ponieważ rezydencją 
prezydenta był Zamek Królewski w Warszawie. I to 
środowisko, jego współpracowników, określano w ten 
sposób.

Niewątpliwie był prezydentem, który wprowadził 
wiele pozytywnych rozwiązań społecznych, m.in. 
wsparcie dla rodzin wielodzietnych – był ojcem 
chrzestnym siódmych synów. To są ogólnie znane 
sprawy i już nie chciałem tego dopisywać do tekstu 
uchwały, bo ona by się znacząco wydłużyła.

Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia wyczerpały 
pytanie pana senatora. Dziękuję. (Oklaski)

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

dawcy? Nie ma.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator 

Krystian Probierz. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora Jana 
Marię Jackowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Jan Rulewski. Bardzo proszę, Panie 
Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Pani Marszałek, dobrą tradycją Senatu jest to, że 

podejmujemy różnego rodzaju uchwały, w których usi-
łujemy kogoś wyróżnić, upamiętnić, nadać szczególne 
znaczenie osobom, które umiały wiązać życie zawo-
dowe, codzienne z postawą prospołeczną, patriotycz-
ną. Myślę, że taką osobą był również prezydent Ignacy 
Mościcki, który był też, dodajmy, profesorem, tak jak jest 
tu napisane. Tylko że, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
z tej uchwały bije jednostronność. W gruncie rzeczy są 
tu zaznaczone szczególne zasługi w zakresie, powie-
działbym, nauk technicznych. To jest zgodne z prawdą, 
jednak bardzo mało jest w tej uchwale opisu postawy 
patriotycznej – aczkolwiek się o niej wspomina, ale to 
jako o funkcjonowaniu w ramach obowiązków…

No i drugie zagadnienie. Czy czasem ta pańska – 
bo, jak rozumiem, pan jest sprawozdawcą – postawa 
nie wynika z pewnego rodzaju opinii, zgodnie z któ-
rymi uważa się, że okres po 1926 r. w Polsce to okres, 
który jest odejściem od budowania wspólnoty? Bo – 
już kończę moje pytanie, nie chcę zabierać czasu – do 
1926 r. Polska przeżyła dwa cudy, tj. oczywiście cud 
wyzwolenia czy powrotu do niepodległości, ale też 
cud budowania wspólnoty. A od 1926 r. – notabene to 
trochę przypominało nasze czasy, tylko że dłużej tę 
wspólnotę budowaliśmy – odstępowano od budowania 
wspólnoty. Jak by pan w ogóle – to jest drugie pytanie – 
odpowiedział tym wszystkim krytykom twierdzącym, 
że postać Ignacego Mościckiego w zakresie działalno-
ści politycznej po 1926 r. nie jest wzorcem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo 

panu senatorowi.
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ków. Odezwał się wtedy i zapytał: czy ja mam wam to 
powiedzieć po niemiecku? I wtedy ktoś się odezwał: 
nie, godej po polsku, my wszystko rozumiemy. To 
troszkę złagodziło stosunki z pracownikami, troszkę 
je ociepliło, ale jeszcze niezupełnie.

One się naprawdę poprawiły, zmieniły o 180 stop-
ni wtedy, gdy załoga zauważyła, że pan prof. Mościcki 
wcześniej niż inni przychodzi codziennie rano do pra-
cy w kitlu roboczym, dogląda wszystkich urządzeń, 
do wszystkich pracowników zwraca się z wielkim sza-
cunkiem i siedzi po nocach z inż. Zalewskim. Załoga 
komentowała to wtedy tak: fest siedzą z Zalewskim, 
są robotni. Taka postawa prof. Mościckiego spowo-
dowała, że załoga stanęła po jego stronie.

Proszę sobie wyobrazić, że mimo sytuacji, którą 
opisałem, w ciągu 2 tygodni fabryka ruszyła. Według 
opinii poprzednich właścicieli ta fabryka nie mia-
ła prawa dalej funkcjonować, propaganda mówiła, 
że złe obchodzenie się z tą fabryką spowoduje wy-
buch, wysadzenie całej tej fabryki. No ale poprzedni 
właściciele nie przewidzieli, że będą mieli do czy-
nienia z prof. Mościckim, który da radę. Uważam, 
że prof. Mościcki powinien być zaliczony do grona 
naszych największych wynalazców, a właściwie inno-
watorów – bo teraz mówimy, że to jest czas innowacji.

Najgorsze dla tej fabryki były lata kryzysu 1923–
1924, ale prof. Mościcki dzięki swojej wiedzy potrafił 
przekonstruować, przebudować pewne urządzenia, 
które uległy zużyciu, i zwiększyć produkcję przede 
wszystkim nawozów azotowych. Jego wielkim wy-
nalazkiem była poprawiona konstrukcja pieca do pro-
dukcji karbidu. Wzrosła tym samym produkcja azot-
niaku – z 70 tysięcy t do ponad 170 tysięcy t rocznie.

Prof. Mościcki okazał się mężem opatrznościo-
wym tejże, jak o niej potocznie mówimy, fabryki 
Azotów. Jej dokładna nazwa to Państwowa Fabryka 
Związków Azotowych w Chorzowie. Praca w tejże fa-
bryce była dla pracowników zaszczytem i nobilitacją. 
Wszyscy czuli się bardzo dowartościowani i starali 
się o tę pracę. Mówiono, że praca w tej fabryce to 
taki chorzowski raj. Można mówić także o powstaniu 
tzw. szkoły prof. Mościckiego, która skupiała kilku-
dziesięciu inżynierów i chemików. Prof. Mościcki 
na swego następcę wyznaczył kolejną wielką postać 
z naszej historii. W 1923 r. dyrektorem tych cho-
rzowskich Azotów został późniejszy wicepremier, 
inż. Eugeniusz Kwiatkowski. Trzeba także dodać, 
że w 1926 r. powstał w fabryce nowy produkt – cho-
rzowska nitrofoska, która trafiła na rynek polski, zaś 
sama Polska z importera nawozów stała się w tamtym 
czasie znaczącym eksporterem.

Jeszcze parę słów – proszę jeszcze o chwilę 
uwagi – dotyczących roku 1927. Pewne, że tak po-
wiem, oznaki do dzisiaj funkcjonują. W 1927 r. pan 
prezydent Mościcki odbył wielką podróż na Śląsk 
i oczywiście zawitał do Królewskiej Huty, czyli do 

Senator Krystian Probierz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oczywiście w pełni zgadzam się z treścią uchwały, 

którą pan senator Jackowski przedstawił. Ale chciał-
bym pewne informacje z życia pana prezydenta 
Mościckiego uzupełnić. Dlaczego czuję się do tego 
upoważniony? Otóż znaczący epizod w życiu pana 
prezydenta dotyczy Królewskiej Huty, czyli miasta 
Chorzów. Jako rodowity chorzowianin nie mogę 
o tym powiedzieć. Chciałbym także zwrócić…

(Głos z sali: Nie powiedzieć.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: „Nie powiedzieć”, 

Panie Profesorze.)
Nie powiedzieć. Dziękuję za uwagę. To znaczy, 

że moi słuchacze bardzo koncentrują się na tym, co 
mówię.

(Senator Władysław Komarnicki: Jak studenci.)
Tak. Studenci nie śpią.
Chciałbym jeszcze na wstępie powiedzieć o pew-

nym ważnym szczególe – senator Jackowski już o tym 
wspomniał – o największym osiągnięciu pana prof. 
Mościckiego, syntezie azotu. Chciałbym zwrócić 
uwagę na fakt, że ten patent na pewno musiał zainte-
resować znanego nam wszystkim Alberta Einsteina. 
Wniosek patentowy był zgłoszony w Szwajcarii 
i z racji tego, że pan Albert Einstein był rzecznikiem 
patentowym, musiał on zetknąć się z tym projektem.

Chciałbym także dodać, że wielkiego znaczenia 
nabierają także patenty prof. Mościckiego dotyczące 
destylacji ropy naftowej, rozdzielania ropy i wody.

Do rzeczy. Wspólna historia pana prezydenta 
Mościckiego i Chorzowa wiąże się przede wszyst-
kim z tzw. chorzowskimi Azotami i rozpoczęła się 
w 1922 r, prawdopodobnie 4 lipca. Pan prezydent, 
profesor przejął wtedy zarząd w zakładach azoto-
wych. Zakłady te powstały w 1916 r. i były jedny-
mi z najnowocześniejszych na świecie. Pan profesor 
przybył do fabryki, zanim jeszcze Polska formalnie 
przejęła Górny Śląsk. To były czasy burzliwych po-
witań wojsk polskich, kawalerii gen. Szeptyckiego na 
Śląsku. W tych właśnie czasach profesor pojawił się 
w zakładach azotowych i przystąpił do pracy.

Z czym zetknął się pan prof. Mościcki? Otóż ze-
tknął się z totalnie unieruchomionym zakładem prze-
mysłowym. Z kadry inżynierów i chemików liczącej 
około 50 osób zostało tylko 3 inżynierów. Z kadry 
urzędników liczącej 250 osób pozostało nie więcej niż 
50 osób. Dokumentacja była zniszczona, urządzenia 
zdemontowane, brakowało sprzętu i surowców do 
dalszej produkcji.

Prof. Mościcki, jak to zostało zapisane, spotkał się 
z załogą, grupą 700–800 osób, i przedstawił plan uru-
chomienia fabryki. Jego długie wystąpienie spotkało 
się z dość ostrożnym przyjęciem. Profesor sądził, że 
być może to, o czym mówił, nie dotarło do pracowni-



92
50. posiedzenie Senatu w dniu 15 listopada 2017 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

(senator K. Probierz) po II wojnie światowej, willa ta przejmowała różne 
funkcje – było tam przedszkole, potem to był budy-
nek należący do Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
a później uległa wielkiej ruinie. W 2004 r. ta willa 
została wyremontowana, wykupiona przez prywatne-
go przedsiębiorcę, jest tam do dzisiaj lecznica, szpital. 
Ten właściciel nie wiedział, co wykupuje, ale z cza-
sem, gdy się dowiedział, stworzył w tej willi gabinet 
pamiątek po prezydencie Mościckim.

I teraz już naprawdę, Pani Marszałek, na zakoń-
czenie, osobiste refleksje.

(Senator Grażyna Sztark: Śmiało.)
Otóż na tym stadionie, o którym wspomniałem, 

uczyłem się pływać, oglądałem mecze piłki nożnej…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ja 

już nie liczę minut.)
…piłki ręcznej. I tu może państwa czy niektórych 

z państwa zdziwię, że pamiętam, gdy z tatą chodziłem 
na stadion oglądać mecze i oglądałem mecz piłki 
ręcznej, ale 11-osobowej, na dużym boisku. Dzisiaj 
to może być…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Też w to grałem.
(Senator Jarosław Rusiecki: I przeżyli? I przeżyli 

zawodnicy?)
I, proszę państwa…
(Senator Władysław Komarnicki: …Z Mościckim, 

prawda.)
…już na zakończenie powiem, że moje postępy 

w nauce w szkole podstawowej upoważniały mnie 
do złożenia dokumentów do technikum chemicznego 
właśnie na terenie Azotów bez składania egzaminów 
dodatkowych. Ale ze względów, jak dzisiaj można po-
wiedzieć, środowiskowych… Rodzina zdecydowała, 
że ze względu na tak niedobre warunki środowiska 
– mój starszy brat tam pracował i po rocznej pracy 
miał na swojej teczce tak około 1 cm pyłów powsta-
łych w tejże fabryce – będę uczęszczał do szkoły 
w innej części Chorzowa, do technikum górniczego, 
tak à propos.

A willę pana prezydenta osobiście poznałem 
w czasie zabaw sylwestrowych, na których byłem 
kilka razy, organizowanych w tejże willi. (Oklaski) 
(Wesołość na sali)

Wtedy była jeszcze w całkiem dobrym stanie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale bez alkoholu?)
No i teraz kilka refleksji już… (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo, brawo, Panie 

Profesorze.)
To na państwa wyraźne życzenie.
(Senator Władysław Komarnicki: Świetnie.)
Otóż Azoty dzisiaj… W swoim szczytowym mo-

mencie te zakłady liczyły około 3 tysięcy pracowni-
ków. W tej chwili należą do Grupy Azoty Puławy, 
w 2005 r. było tam około 100 pracowników. To jest 
wynik tego, czego wszyscy doświadczaliśmy, tej tzw. 
restrukturyzacji.

Chorzowa. Był na otwarciu wielkiej kolonii domków 
jednorodzinnych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…zlokalizowanej na pograniczu…
(Wicemarszałek Maria Koc: …minęło 10 minut.)
Już? To muszę kończyć.
(Głosy z sali: Ale nie, prosimy jeszcze…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Prosimy o dokończe-

nie, Panie Profesorze.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy chce pan dokoń-

czyć, skorzystać z przysługujących 5 minut?)
Tak, tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To wszystko jest bar-

dzo ciekawe. Kochany Panie Profesorze, prosimy 
bardzo…)

(Wesołość na sali)
No to nie mogę odmówić. (Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja tylko pilnuję po-

rządku.)
2 października 1927 r. prezydent Mościcki był 

na otwarciu chyba najnowocześniejszego jak na ów-
czesne czasy stadionu w Królewskiej Hucie – to był 
Stadion Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. 8 tysięcy widzów, 2 tysiące pod krytą 
trybuną, korty tenisowe, bieżnia lekkoatletyczna, bo-
isko do piłki ręcznej, basen o wymiarach olimpijskich. 
Tak à propos, w 1931 r. na tymże stadionie Paavo 
Nurmiego wygrał z naszym Januszem Kusocińskim; 
tylko już nie doczytałem, na jakim dystansie to było.

W tysiąc dziewięćset dwudziestym…
(Senator Stanisław Kogut: Rzut oszczepem…)
5 albo 10 km, nie jestem pewien.
W tymże roku odsłonił także pomnik powstańca 

w Królewskiej Hucie, który znajdował się wtedy koło 
gmachu poczty; teraz jest w innym miejscu.

W 1937 r. kopalnia „Król”, istniejąca na Śląsku od 
1791 r… Część pola górniczego została wydzielona 
w postaci kopalni „Prezydent Mościcki”. Ta nazwa 
„Prezydent”, już bez dopisku „Mościcki”, funkcjono-
wała też po wojnie. Wszyscy chorzowianie wiedzieli, 
o jakiego prezydenta chodzi. Pozostała po tej kopalni 
do dzisiaj wieża wyciągowa, zbudowana w nowa-
torskiej technologii z żelbetu. Prawdopodobnie… 
Złośliwi mówią, że dlatego pozostała, że były kłopoty 
z jej rozbiórką i wysadzeniem. W tej chwili jest obiek-
tem na szlaku zabytków techniki na Górnym Śląsku.

I teraz parę słów na temat willi prezyden-
ta Mościckiego w Chorzowie. Otóż powstała ona 
w drugiej połowie XIX wieku, była to willa rene-
sansowa. Tak spodobała się prezydentowi, że będąc 
w Warszawie, kazał sobie zbudować drugą taką willę. 
Czy to legenda, czy fakty… Mieszkał w tej willi na 
pewno w latach 1922–1923. W późniejszych latach, 
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(senator K. Probierz) Przystępujemy…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo!
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 632, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 632 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Jerzego Wcisłę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Proszę, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, może chwilę poczekajmy, aż se-

natorowie, którzy muszą, opuszczą salę.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ustawa, którą będę sprawozdawał, może nie bu-

dzi tak pozytywnych emocji, ale generalnie jest to 
ustawa, która i w Sejmie, i w Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej nie po-
dzieliła ani posłów, ani senatorów. W Sejmie została 
przyjęta przez prawie wszystkich posłów; w głoso-
waniu 41 posłów z różnych ugrupowań było przeciw. 
W Senacie na posiedzeniu komisji ustawa została 
przyjęta. W głosowaniu nad poprawką, o której będę 
mówił, tylko 2 senatorów się wstrzymało.

Był to rządowy projekt ustawy. Ustawa nie budzi 
zastrzeżeń legislacyjnych. Ustawa ma wejść w życie 
1 stycznia 2018 r. i jest zgodna z prawem europejskim. 
Koszty wprowadzenia zmian wynikających z przyję-
cia ustawy oszacowano na 550 tysięcy zł.

Głównym założeniem ustawy jest rezygnacja 
z planowanej w 2010 r. likwidacji obowiązku mel-
dunkowego. Ta likwidacja obowiązku meldunkowe-
go miała wejść w życie właśnie 1 stycznia 2018 r. 
Projektodawca uznał, że obowiązek meldunkowy, 
czyli informacja o adresie zamieszkania obywateli, 
jest ważnym i przydatnym narzędziem z perspekty-
wy zadań administracji państwowej i samorządowej. 
Argumentów za utrzymaniem obowiązku meldun-
kowego jest dużo. Związane są one z bezpieczeń-
stwem publicznym, z powszechnym obowiązkiem 
wojskowym, ze sprawami zabezpieczeń społecznych, 
z emeryturą czy rentą, ze sprawami dotyczącymi sta-
tystyki, obserwacji migracji, organizacji w zakresie 
edukacji, wyborów, referendów, spraw sądowych. To 
tylko przykładowe sfery, w których posiadanie mel-
dunku ułatwia zarządzanie.

Ustawa porządkuje też niektóre przepisy zwią-
zane z nadawaniem numeru PESEL i przepisy mel-

Stadionu nie ma, ale za to znajduje się tam su-
permarket, z czego bardzo jestem niezadowolony. 
Żelbetowa wieża… Już o niej wspomniałem.

(Senator Stanisław Kogut: Pani Marszałek…)
Pomnik Powstańca jest w innym miejscu, a na 

tamtym miejscu jest pomnik Gerarda Cieślika z ła-
weczką, na której można usiąść.

(Senator Stanisław Kogut: …ile można godzin?)
Jest też ulica prezydenta Mościckiego 

w Chorzowie, wokół Stadionu Śląskiego. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Gdzie jest spra-

wozdawca?)
Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz i senator Krystian 

Probierz wymieniają uścisk) (Oklaski)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak się właśnie bra-

tamy.)
Proszę o ciszę, Panie Przewodniczący.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, no ale 

emocje…) (Wesołość na sali)
Rozumiem. Tak że proszę poskromić emocje.
(Senator Leszek Czarnobaj: Mamy tak młodego…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jestem starszy, więc 

mam prawo złożyć panu profesorowi gratulacje.)
(Senator Marek Borowski: Szkoda, bo ja też chcia-

łem to zrobić.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowa-

nia nad projektem uchwały w 150. rocznicę uro-
dzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 70 – za, nikt nie był 

przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę urodzin prof. 
Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1926–1939.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Moja mama tańczyła 
z tym profesorem…) (Wesołość na sali)
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(senator sprawozdawca J. Wcisła) Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia była 
mowa o tym, że przecież w poprzedniej kaden-
cji została zmieniona ustawa, na podstawie któ-
rej z wzorca dowodu osobistego zniknęła rubryka 
z miejscem zameldowania? To wtedy wywołało 
ogromną dyskusję, jak ta zmiana –proponowana 
chyba jeszcze przez rząd Donalda Tuska, nie pani 
premier Ewy Kopacz… Była obszerna dyskusja na 
ten temat, jakie to uciążliwości wywoła dla obywa-
teli, ponieważ do tej pory, dopóki tak było, obywa-
tel przychodził do urzędu czy gdziekolwiek i miał 
w dowodzie poświadczone miejsce zameldowania, 
a po zlikwidowaniu tej rubryki w dowodzie oka-
zało się, że trzeba mieć dodatkowe zaświadczenie 
z urzędu. Zdaje się, że wnosi się też opłatę, żeby 
takie zaświadczenie uzyskać, co jest dodatkową 
komplikacją administracyjną.

W związku z tym mam pytanie. Skoro potwierdza-
my, że meldunek nie będzie zniesiony tą ustawą jako 
obowiązek ciążący na obywatelu, to czy w związku 
z tym rozważano możliwość zmiany wzorca dowodu 
osobistego, tak aby wróciła rubryka z miejscem za-
meldowania? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, w ustawie jest zapis dotyczący 
danych, które trzeba przedstawić w tych formula-
rzach, i jest tam ujęty adres pobytu, tak że ustawa 
wprowadza taki obowiązek. A na posiedzeniu komisji 
nie dyskutowaliśmy o żadnych sprawach związanych 
z wcześniejszą historią – z alternatywą w postaci ja-
kichś rejestrów czy z innymi formami rozwiązania 
problemu ewidencji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

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

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

dunkowe. Wprowadza nowe rozwiązania uprasz-
czające procedury meldunkowe – m.in. wszystkie 
czynności związane z meldunkiem będzie można 
wykonać drogą elektroniczną, będzie można do-
łączać dokumenty w formie skanów. Jeżeli urzędy 
nie będą posiadały takich dokumentów w formie 
elektronicznej, każdy będzie mógł zrobić skan 
dokumentów i przesłać go drogą elektroniczną. 
Wprowadza się też zasadę nadawania numeru 
PESEL wszystkim cudzoziemcom dokonującym 
zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Polsce, 
z wyjątkiem pobytów krótkotrwałych i tranzyto-
wych. Ustawa wydłuża okres zwolnienia cudzo-
ziemców z obowiązku meldunkowego z 14 do 
30 dni i ujednolica obowiązek meldunkowy dla 
obywateli Polski i Unii Europejskiej do 3 miesięcy. 
To są najważniejsze rozwiązania, które wprowadza 
ta ustawa.

Jedyna kontrowersja, jaka powstała podczas posie-
dzenia komisji, była związana z tym, że w poprzed-
niej ustawie były wytyczne dotyczące treści rozporzą-
dzenia do ustawy, które zakładały, że formularze będą 
wykonane w języku polskim i w języku angielskim, 
a ten zapis z projektu ustawy zniknął. Przedstawiciel 
rządu twierdzi, że to nie powoduje takiej sytuacji, że 
te formularze nie mogą być wykonane w języku pol-
skim i w języku angielskim, ale zdaniem senatorów 
lepiej byłoby, gdyby taki zapis się znalazł. Brak zapisu 
powoduje, że wprowadzenie takich dwujęzycznych 
formularzy jest w zasadzie wolą urzędnika, a nie 
wynika z przepisu, który jest obowiązujący. I taką 
poprawkę komisja przyjęła, przy czym 2 senatorów 
wstrzymało się od głosu.

To wszystko, co chciałem przekazać. W imieniu 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej rekomenduję przyjęcie ustawy zmienia-
jącej ustawę o ewidencji ludności z poprawką, o której 
mówiłem, która wprowadza obowiązek wykonania 
formularzy w języku polskim i w języku angielskim. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Zapraszam na 

mównicę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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(wicemarszałek M. Koc) trochę ślepe, nie miałoby pełnych danych dotyczących 
swoich obywateli.

Novum w tej ustawie to wprowadzenie obowiązku 
meldunkowego dla cudzoziemców, dla obcokrajow-
ców. Jeśli chodzi o ten obowiązek, to przesuwamy 
z 14 do 30 dni… Myślę, że sytuacja w Europie i na 
świecie w pewien sposób powoduje konieczność po-
siadania danych na temat przepływu osób, ich pobytu 
w Polsce, niezależnie od ich pochodzenia w sensie 
narodowości.

Wydaje mi się, że te wszystkie zmiany powinny 
pozytywnie wpłynąć na… Chodzi i o względy bez-
pieczeństwa, i o wszystkie inne rozwiązania, które 
umożliwiają samorządom kształtowanie własnej po-
lityki społecznej czy edukacyjnej. Państwo zyskuje 
wgląd, państwo może zyskać pewność co do posiada-
nego rezerwuaru obywateli na danym terenie, a dzięki 
temu może przygotować się na przypadki, w których 
państwo musi wkroczyć.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie projektu. 
Bardzo dziękuję.

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

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

Pan senator Krzysztof Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w naszych materiałach mam taką 

informację, że ustawa doprowadzi do likwidacji reje-
strów zamieszkania cudzoziemców, w których groma-
dzone były dotychczas dane o pobycie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którym na 
podstawie dotychczasowych przepisów nie nadano 
numerów PESEL. Co to oznacza?

I drugie pytanie. Czy do państwa docierały sy-
gnały o tym, że pod tymi samymi adresami – często 
są to np. 2-pokojowe mieszkania w blokach – jest 
zameldowanych albo wskazuje dane miejsce jako 
miejsce swojego pobytu kilkanaście czy kilkadzie-
siąt osób, właśnie cudzoziemców? Czy takie sygnały 
do państwa docierały i w jaki sposób na coś takiego 
reagujemy? Czy monitorujemy to? Jak to wygląda? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
I jeszcze pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo 

proszę.
A potem pan senator…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tak.)

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja tylko króciut-

ko… Tak jak powiedział pan senator sprawozdaw-
ca, który opisał krótko założenia projektu, projekt 
przywraca obowiązek meldunkowy. Można by też 
powiedzieć odwrotnie: uchyla się przepisy mówią-
ce o zniesieniu obowiązku meldunkowego w Polsce. 
Kilkakrotnie przesuwany był termin zniesienia tego 
obowiązku, a teraz następuje całkowite odejście od 
tego pomysłu. Pomysł nie sprawdza się, w polskich 
warunkach jest nie do zaakceptowania. Właściwie 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest obo-
wiązek, konieczność wprowadzania, dodawania do 
jednego z rejestrów adresu zameldowania. W Polsce 
wracamy do tego, co przed kilku laty obowiązywało 
w normalnym obiegu.

Po to, aby obywatelom było łatwiej się rejestro-
wać, wprowadzamy zmianę, dajemy nową możliwość 
rejestrowania się, czyli składania wniosku o zamel-
dowanie drogą elektroniczną. Na pewno ułatwi to… 
zmniejszy uciążliwość występującą z tego tytułu.

Były sugestie, aby zmienić nazwę „obowiązek 
meldunkowy” na inną, ale skoro jest „obowiązek 
szkolny”… Sama nazwa nie powoduje jakichś ne-
gatywnych konotacji. Myślę, że wszyscy jesteśmy 
przyzwyczajeni do tego, że dokonujemy takiego aktu. 
Nie jest to w naszej ocenie, w mojej również, zbyt 
uciążliwa sytuacja. Zresztą nie meldujemy się co-
dziennie, robimy to raz na jakiś czas. Nie wynika 
z tego obowiązku zbyt duże obciążenie dla obywatela, 
a ułatwienia, które wprowadzamy, na pewno zachę-
cą do tego, aby aktualizować swoje dane dotyczące 
zameldowania.

Dzięki obowiązkowi meldunkowemu zarówno 
samorządy, jak i państwo mają możliwość weryfiko-
wania chociażby dotacji dla samorządów. Samorządy 
mają możliwość, jak to już tu padło, kształtowania 
polityki w zakresie szkolnictwa, w zakresie umiejsco-
wienia żłobków. Na podstawie wpisywania meldunku 
do rejestru PESEL tworzy się normę przedstawiciel-
ską, na bazie której później dokonuje się podziału 
mandatów na terenie danych województw czy okrę-
gów wyborczych. To wszystko sprzyja pewnego ro-
dzaju usystematyzowaniu i wydaje się, iż bez obo-
wiązku meldunkowego państwo byłoby w zasadzie 
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Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zacznę od pytania dotyczącego likwidacji reje-

strów prowadzonych przez gminy. Tak, te rejestry 
na podstawie tej ustawy będą… no, będzie zniesio-
ny obowiązek prowadzenia ich przez samorząd na 
rzecz obowiązku wpisywania tych danych do cen-
tralnego rejestru PESEL. Oczywiście nic nie ginie, 
wręcz jakby zwiększamy pewność tych danych. Bo 
w rzeczywistości samorządy często prowadziły te 
rejestry po prostu na papierze, prowadząc zeszyt, ni-
gdzie to nie było podpięte, nie było to w żaden sposób 
skonsolidowane z państwowymi rejestrami, a nawet 
z rejestrami, że tak powiem, gminnymi. Często była 
to po prostu ewidencja papierowa, co nie pozwalało 
w żaden sposób w terenie zweryfikować faktycznego 
pobytu danej osoby, bo trzeba było wiedzieć, w ja-
kiej gminie szukać. Teraz wszystko to znajdzie się 
w rejestrze PESEL, będzie to dla tych danych rejestr 
referencyjny i każdy cudzoziemiec przebywający 
dłużej niż 30 dni na terenie Polski powinien w tym 
rejestrze się znaleźć, będzie miał nadawany numer 
PESEL, nawet jeżeli jest na terenie Polski tymczaso-
wo bez chęci pobytu na stałe czy de facto pozostania 
w Polsce. To jest ten element.

Kwestia powrotu do pojawienia się na formularzu, 
na blankiecie dowodu osobistego adresu zameldowa-
nia. Pan senator zwrócił na to uwagę. Obowiązek ten 
został usunięty w ustawie o dowodach osobistych, nie 
w tej ustawie. To był element, który poprzedni rząd 
planował wprowadzić w związku z usunięciem obo-
wiązku meldunkowego, więc usunięto też z dowodu 
osobistego taki zapis.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem technicz-
nych założeń do przygotowania dowodu z chipem. 
Jedną z danych zapisanych w chipie będzie adres za-
meldowania, a w urzędach będą odpowiednie czyt-
niki. Instytucje, które będą potrzebowały sczytywać 
takie dane, chociażby w służbie zdrowia, będą miały 
czytniki, które pobiorą tę informację.

Czy sam zapis w sensie graficznym na blankiecie 
dowodu będzie konieczny? To też jest element do 
dyskusji, ponieważ zostanie trochę mniej miejsca, 
szczerze powiem, na takie zapisanie danych, jeżeli na 
blankiecie będzie jeszcze chip, wbudowany w blan-
kiet chip. Więc to jest do rozważenia, ewentualnie od-
powiedniego umiejscowienia, być może to jest kwe-
stia rezygnacji z innych danych, aby to było czytelne.

Pojawiła się jeszcze kwestia bezdomności. Ta usta-
wa akurat nie do końca odpowiada na to zapotrzebo-
wanie. Tu bardziej trzeba uaktywnić samorządy, które 
musiałyby w jakiś sposób weryfikować tę faktyczną 
bezdomność czy chociażby ustalić, jak te osoby mo-
głyby być ewidencjonowane na swoim terenie. Czy 
domy pomocy, noclegownie byłyby odpowiednim 
miejscem, aby pod tym adresem te osoby były zewi-
dencjonowane?

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Ja bym podrążył ten temat, który poruszałem, 

pytając pana senatora sprawozdawcę. Cieszę się 
z tego, że jest odejście od tej idei, żeby zlikwidować 
meldunek. Oczywiście dusza by chciała, żeby tego 
meldunku nie było, ale z drugiej strony nie tylko 
w relacjach obywatel – państwo, urzędy państwo-
we czy agendy, czy banki to jest istotny element, ale 
również w relacjach między obywatelami, którzy np. 
zawierają umowy cywilne między sobą, a zazwyczaj 
w takich umowach podaje się adres zamieszkania. 
I kwestia weryfikacji tego adresu, która jest istotnym 
elementem ewentualnych konsekwencji tej umowy, 
ma istotne znaczenie. Dlatego mam pytanie do pana 
ministra. Czy rząd nie rozważa możliwości wprowa-
dzenia od jakiegoś momentu – ja wiem, że są koszty 
z tym związane – powrotu do wpisania rubryki „miej-
sce zamieszkania” we wzorcu dowodu osobistego, co 
by po prostu ułatwiało obywatelom życie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
I pan senator Włosowicz. Bardzo proszę.
A potem poprosimy pana ministra o odpowiedzi.

Senator Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o osoby bezdom-

ne. W lutym bieżącego roku został przeprowadzony 
spis osób bezdomnych, w wyniku którego okazało 
się, że w kraju są 33 tysiące osób bezdomnych. Są 
oczywiście różnego rodzaju szacunki innych insty-
tucji, które mówią, że może ich być nawet o rząd wię-
cej, do 300 tysięcy, jednak oficjalne dane z badania 
przeprowadzonego w nocy bodajże z 8 na 9 lutego 
mówią o 33 tysiącach osób. Ta bezdomność jest różnie 
definiowana, m.in. też tak, że bezdomny to ktoś, kto 
jest zameldowany, ale w budynku, który nie nadaje 
się do zamieszkania. Gdyby pan minister może się 
odniósł do tego, czy ta ustawa, ta kwestia meldunko-
wa w jakikolwiek sposób wpłynie na problem osób 
bezdomnych… Jak to by się przedstawiało?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Dziękuję.
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(sekretarz stanu S. Chwałek) Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Ministrze, jeszcze chwileczkę.
Pan senator Jackowski, pan senator Słoń, a potem 

oddam głos panu ministrowi.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie uszczegóławiające 

kwestię tego zapisu. Pan wspomniał, że trwają prace 
nad wykorzystaniem elektroniki, czyli tych chipów, 
i że będą czytniki. No ale wiele instytucji, które dzia-
łają w obiegu gospodarczym, nie będzie miało do-
stępu do takiego czytnika. No, nie wiem, czy banki 
będą go miały, czy nie. Nie wiem też, czy jakieś inne 
przedsiębiorstwa będą go miały, no a przede wszyst-
kim obywatele na pewno nie będą mieli dostępu do 
takiego czytnika. Czy w związku z tym nie warto by-
łoby jednak rozważyć powrotu do wpisywania adresu 
zameldowania na blankiecie dowodu, tak żeby każdy, 
kto ten dowód będzie okazywał, mógł w bardzo pro-
sty sposób ujawnić swój adres stałego zameldowania 
w relacjach i z instytucjami państwowymi, i z innymi 
obywatelami? To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Czy w tym chipie zapisane będą 
dane… Czy będzie możliwość wprowadzenia tam 
danych, o których istnieniu obywatel nie będzie po 
prostu wiedział? Czy w takim chipie zakodowane 
będą tego rodzaju dane? Bo to by wzbudziło mój 
oczywisty niepokój.

I trzecia kwestia. Czy przy tym elektronicznym 
sposobie meldowania… Jak rozumiem, robi się to dro-
gą e-mailową, ale zasady meldunku nie ulegają zmia-
nie, tzn. musi być zgoda właściciela lokalu, zarządcy 
lokalu, wspólnoty mieszkaniowej czy administracji, 
jeżeli dany lokal jest własnością komunalną. No, po-
wiedzmy w ten sposób: musi być zgoda właściciela 
lokalu na dokonanie meldunku jakiejkolwiek osoby 
w danym lokalu mieszkalnym. Tak czy nie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Krzysztof Słoń i potem już 

pan minister.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Na chwilkę wracam do pytania dotyczącego tego 

nadmiernego zagęszczenia w niektórych lokalach. 
Rzeczywiście, Panie Ministrze, ma pan rację. Tu cho-
dzi o względy bezpieczeństwa, a nawet o poczucie 
bezpieczeństwa u współmieszkańców, np. lokatorów 
danego bloku. Tu już nawet nie chodzi o to, że ci 
cudzoziemcy są tam tylko na papierze zameldowani, 

Było jeszcze pytanie dotyczące…
(Senator Krzysztof Słoń: …tych wielu osób, cu-

dzoziemców pod jednym adresem.)
Tak. No, pojawiają się oczywiście takie in-

formacje. Jakby nie ma zakazu, w pewnym sen-
sie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę osób 
zameldowanych. Pewne normy pojawiają się np. 
w przypadku przekazywania czy otrzymywania 
mieszkań socjalnych. Jeżeli gmina daje mieszkanie 
socjalne, to mieszkanie to musi spełniać kryterium 
odpowiedniej powierzchni na 1 osobę, ale w dru-
gą stronę to niekoniecznie działa. Oczywiście jest 
to element, który warto by było przeanalizować, 
warto zastanowić się, czy rzeczywiście nie wpro-
wadzić ograniczeń. Mam wrażenie, że mogłoby to 
trochę ingerować w wolność w postaci posiadania 
nieruchomości, no, zameldowanie osób nie oznacza 
przebywania tych osób w danym miejscu, ale jest 
to sytuacja, która budzi wątpliwości chociażby pod 
kątem bezpieczeństwa, bo to są takie elementy, które 
mogą sugerować, iż faktyczne cele meldunku tych 
osób są innego rodzaju.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pani senator Barbara Borys-Damięcka, potem pan 
senator Jackowski i senator Słoń.

Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.
Przedstawię pytania od wielu osób, które z nimi 

się do mnie zgłaszają. Ja przenoszę je niejako na po-
siedzenie tej Izby. Co mają zrobić te osoby, które 
zmieniały dowód osobisty, z różnych powodów, i już 
nie mają w dowodzie adresu zameldowania? Nie mają 
adresu zameldowania, nie mają adresu pocztowego. 
Napotykają one w tej chwili wiele trudności, np. przy 
odbiorach przesyłek na podstawie awiza czy przy 
dostarczaniu wezwań sądowych itd., bo są błędy. 
Pytanie brzmi: czy w związku z tym w oczekiwaniu 
na wejście w życie ustawy, nad którą w tej chwili pro-
cedujemy, te osoby powinny dokonać zmiany dowodu 
osobistego z prośbą o wpisanie w tym dowodzie adre-
su zamieszkania, czy obecnie wystarczy PESEL? One 
takowy w tych dowodach posiadają, ale to wydłuża 
czas sprawdzania, czy obywatel odbierający przesyłkę 
na podstawie awiza rzeczywiście mieszka pod adre-
sem figurującym na wezwaniu czy na kopercie, czy 
gdzie indziej. Jak mają zachować się te osoby w tej 
chwili, zanim ustawa wejdzie w życie i ureguluje tę 
sprawę? Dziękuję.



98
50. posiedzenie Senatu w dniu 15 listopada 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

(senator K. Słoń) nie zawsze jest. Szczególnie w kontaktach między 
osobami fizycznymi jest to troszkę utrudnione i nieraz 
spotykamy się z taką sytuacją, gdy ktoś się cieszy, że 
ma stary dowód, bo ma tam jeszcze zapisany adres 
zameldowania, a w nowym już nie.

(Senator Krzysztof Słoń: I dzieci.)
I dzieci.
(Senator Jan Maria Jackowski: I przebieg pracy 

zawodowej.)
No, to już niekoniecznie, raczej nie powinien mieć 

takiego dowodu.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Książeczkowy.)
Tak. W każdym razie myślę, że przywrócenie tego 

zapisu na blankiecie jest do rozważenia i będziemy 
nad tym poważnie się zastanawiali.

Wracając do kwestii chipu i zawartości, informa-
cji, powiem, że to jest związane z parametrami tech-
nicznymi samego chipu i możliwością gromadzenia 
w nim danych. To z pewnych oczywistych względów 
będzie dosyć mała jednostka, jeśli chodzi o gabaryty. 
Oczywiście technologia idzie do przodu i myślę, że 
z każdym rokiem nawet na małej powierzchni będzie 
można umieścić coraz większą liczbę danych, ale 
w chwili obecnej raczej nie przypominam sobie, żeby 
była mowa o jakichś danych, o których obywatel nie 
będzie wiedział. Będą to takie dane, które będą mogły 
tam zapisać różne instytucje, ale zarazem dane, które 
pomagają obywatelowi w kontakcie z instytucjami, do 
jakich się zwraca. Bo taka jest idea, żeby ujednolicić 
ten system i żeby wszyscy mogli rzeczywiście… Ja 
myślę, że i banki w jakimś momencie będą zaintere-
sowane tym, aby móc korzystać z tego, zresztą cały 
czas upominają się o dostęp do różnego rodzaju baz 
państwowych, aby móc sprawniej funkcjonować, co 
też w różny sposób pomaga bądź niekoniecznie po-
maga obywatelom, w zależności od punktu widzenia.

I kwestia, o której pan senator wspominał, czyli 
zagęszczenia. Myślę, że to też jest do rozważenia, na-
leży przyjrzeć się tej sytuacji, szczególnie ze względu 
na bezpieczeństwo wewnętrzne, ale nie tylko. Myślę, 
że też sami zarządcy nieruchomości powinni być za-
interesowani tym, żeby wiedzieć, ilu ludzi faktycznie 
tam mieszka, bo od tego często są uzależnione opłaty, 
chociażby za śmieci, za windę itp. Tak więc faktycz-
nie jest to pewien problem i deklarujemy, że mu się 
przyjrzymy. Oczywiście trzeba będzie do tego wyko-
rzystać samorządy, aby współpraca w tym zakresie 
była bardzo dobra.

(Senator Krzysztof Słoń: Podatki…)
Kwestie podatkowe. To oczywiście inna ustawa, 

w tych przepisach nie było możliwości zmian. To wy-
nika też z konieczności współpracy z Ministerstwem 
Finansów i oczekiwań Ministerstwa Finansów. W tej 
chwili, jak dobrze wiemy, składamy deklaracje 
o opłacaniu podatków tam, gdzie jest nasze miejsce 

ale o to, że tam jest ogromna rotacja. W wielu przy-
padkach występuje bardzo duża rotacja. Niektórzy 
tak jakby chcą potwierdzić, że mają prawo w danym 
lokalu przebywać, i to budzi uzasadnione obawy po-
zostałych mieszkańców o to, skąd nagle w ich blo-
ku tak duża rotacja tych osób, tych cudzoziemców. 
I cieszę się, że pan minister zwrócił na to uwagę i że 
będzie to w jakiś sposób sprawdzane.

A moje pytanie dotyczy też kwestii podatkowych. 
Czy przy okazji zmian w tej ustawie braliście państwo 
pod uwagę sytuacje związane z podatkami, z płatno-
ścią podatków? Niebawem zacznie się znowu walka 
gmin o to, żeby uświadamiać obywatelom, żeby pła-
cili podatki tam, gdzie przebywają, a nie tam, gdzie są 
zameldowani, albo tam, gdzie są zameldowani, a nie 
tam, gdzie przebywają. Czy nie nadszedł czas, żeby 
to wreszcie w jakiś sposób ujednolicić, np. w taki 
sposób, żeby podatek był płacony tam, gdzie jest mel-
dunek? Bo samo przebywanie, nawet czasowe… Ono 
oczywiście może w interpretacji organów podatko-
wych uprawniać do tego, żeby płacić w tym miejscu 
podatek, ale często rodzi to wiele nieporozumień. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, odpowiem po kolei. 

Pani Senator, otóż można powiedzieć tak: szkoda, że 
obowiązek wpisywania adresu na blankiecie dowodu 
osobistego w ogóle został uchylony. W związku z tym 
nie ma nawet możliwości poproszenia o to, żeby on 
się znalazł na nowym blankiecie czy na blankiecie 
używanym przy wymianie dowodu. Niestety, zgod-
nie z przepisami jest to niemożliwe. I to jest też po-
wiązane z tym pytaniem pana senatora dotyczącym 
tego, czy to przywrócimy. No, myślę, że to jest do 
rozważenia jeszcze. Ostateczna decyzja co do kształ-
tu nowego blankietu dowodu z chipem i tego, co by 
się tam jeszcze mogło znaleźć, jeśli chodzi o zapis 
graficzny, nie jest przesądzona. Ten element jest do 
omówienia, ale myślę, że po tej dyskusji mogę stwier-
dzić, że widać, iż jest taka potrzeba. Bo jeżeli pani 
senator i pan senator zwracają na to uwagę, odnosząc 
się do opinii czy pytań obywateli, to znaczy, że jest 
to potrzebne. Oczywiście istnieje możliwość weryfi-
kacji tego po numerze PESEL. W zasadzie ten numer 
powinien wystarczyć obywatelom, ale wiemy, że tak 
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(sekretarz stanu S. Chwałek) Druga dotyczy sprawy, która być może jest mar-
ginalna, ale czasami się pojawia – ja sam się kiedyś 
z tym spotkałem; był nawet dość sążnisty artykuł 
na ten temat – a mianowicie tego, czy kod pocztowy 
jest elementem adresu. Adres jest pewnego rodzaju – 
nie wiem, jak to nazwać – określeniem urzędowym. 
Proszę zauważyć, że adres jest sytuowany, określany 
poprzez akty urzędowe, zaś kod pocztowy poprzez 
akt jednej ze spółek, formalnie rzecz biorąc. Prawda? 
A to może się przecież łatwo zmienić – nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby nastąpił nowy podział terenu 
i zmiana kodów. Pytanie jest takie. Z tego, co tutaj 
jest – tu nie chodzi o przepisy tej ustawy, tylko ustawy 
matki – wynika, że kod pocztowy jest elementem ad-
resu. Czy tak rzeczywiście jest i czy tak powinno być?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo. A potem 

pan senator Jan Maria Jackowski.
Teraz pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, pan słusznie odpowiada tu na róż-

ne wątpliwości dotyczące dowodu osobistego w wersji 
obecnej bądź rozszerzonej o chip. Ja czytałem wypo-
wiedzi pana koleżanki, czyli minister Streżyńskiej, 
która ma zupełnie inną koncepcję. Nie orientuję się 
w tym dokładnie – to jest dopiero projekt – ale dowo-
dem osobistym chyba miałaby być komórka, telefon 
komórkowy. To byłoby zatem coś więcej niż dowód 
z chipem, bo komórka daje znacznie większe możli-
wości. Czy jest jakaś harmonizacja tych prac? No, dwie 
różne wypowiedzi padają ze strony rządu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym się tylko upewnić… Pan minister 

na końcu powiedział tak jednym zdaniem, że zasady 
się nie zmieniają, że właściciel lokalu musi wyrazić 
zgodę na zameldowanie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tak, tak.)

…osoby w tym lokalu, którego jest właścicielem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Tego tematu nie dotykamy.)

To się absolutnie nie zmienia. Dziękuję bardzo. 
Jak mam to potwierdzenie, to już nie mam pytań.

zamieszkania, a nie zameldowania, bo to niekoniecz-
nie jest tożsame.

Fakt jest faktem, że – tak jak wspomniał pan sena-
tor Słoń – jest tendencja samorządów do nawoływania 
swoich mieszkańców, aby meldowali się, aby płacili 
podatki tam, gdzie faktycznie korzystają chociażby 
z infrastruktury. Jesteśmy też świadomi tego, że czę-
sto jest to po prostu lenistwo mieszkańców, obywateli 
czy niechęć do odwiedzin w urzędzie, stąd też moż-
liwość rejestracji elektronicznej. I to nie będzie reje-
stracja przez e-mail, bo byłoby to, jak myślę, raczej 
nieprofesjonalne, tylko oczywiście za pomocą ePUAP 
i profilu zaufanego. Jeżeli ktoś ma profil zaufany, 
za pomocą systemu ePUAP może złożyć wniosek 
w formie elektronicznej i to jest pewna droga, dająca 
gwarancję danych. No i oczywiście zostaje upraw-
nienie właściciela do wyrażenia zgody na meldunek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Tak, Jerzy 

Czerwiński.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

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

Mam 2 zupełnie różne pytania.
Pierwsze dotyczy przepisów przejściowych tej 

ustawy, w szczególności związanych z możliwością 
prowadzenia w formie kartotecznej rejestru zamiesz-
kania cudzoziemców. On będzie likwidowany. No 
i teraz tak: skoro prowadzony jest w formie karto-
tecznej, to, jak rozumiem, ta likwidacja musi polegać 
na samym końcu na wpalcowaniu tego do elektro-
nicznego.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Na wpisaniu.)

To po pierwsze.
Po drugie, czy art. 2, opisujący to, co ma się stać 

z rejestrami zamieszkania cudzoziemców, jest kom-
pletny? Proszę zauważyć, że można wygasić taki re-
jestr, jeśli zostanie on zamknięty czy po prostu jego 
dane przestaną być aktualne. Przekazuje się go wte-
dy do archiwum, albo po 10 latach do archiwum… 
Pytanie, a co wtedy, kiedy on nie jest zamknięty 
i upływa te 10 lat. Co ma gmina wtedy zrobić z takim 
rejestrem? Nie wiem, czy jasno się wyrażam. No bo 
chyba trzeba go jakoś zamknąć – tak zrozumiałem. 
To jest jedna kwestia.
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:

Myślę, że można by się nad tym zastanowić…
(Senator Jerzy Czerwiński: Może warto to prze-

myśleć.)
Oczywiście możemy się nad tym zastanowić. Do 

tej pory ta kwestia nie była podnoszona jako problem 
czy podawana w wątpliwość. Powiem szczerze, że 
nawet w ramach wewnątrz- i międzyresortowych 
uzgodnień nie było takich uwag. Samorządy również 
tego nie podnosiły w trakcie swoich prac. Być może 
pochylimy się nad tym elementem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Panie Ministrze, bardzo panu dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek: 
Bardzo dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Zapisał się pan senator Jan Maria Jackowski. 

Ponieważ go nie ma…
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest?
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, 

zapisałem się, więc jestem.)
Panie Senatorze, gdzie pan był?
(Senator Jan Maria Jackowski: Rozmawiałem 

z panem ministrem Czaputowiczem.)
Rozumiem.
Zapraszam pana na mównicę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie! Drodzy Przedstawiciele Rządu!
Ta ustawa jest oczywiście ustawą o charakterze 

technicznym. Bardzo dobrze, że jest procedowana. 
Rozwiązania, które rząd proponuje, m.in. możliwość 
elektronicznego meldowania się, uporządkowania 
kwestii związanych z obowiązkiem meldunkowym 
i racjonalizacji przepisów do, powiedzmy, życia, to 
jest oczywiście krok w dobrym kierunku.

Ja chciałbym w moim krótkim wystąpieniu zwró-
cić uwagę na konsekwencje pewnej niefrasobliwości 
z przeszłości, kiedy ogłoszono doktrynę o likwidacji 
meldunku. Mówię tu o działalności dwóch poprzed-
nich rządów, pani premier Kopacz, ale przede wszyst-
kim pana premiera Tuska.

Oczywiście z punktu widzenia społecznego, 
z punktu widzenia wygody życia, pewnej swobody 

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Sebastian Chwałek:
Panie Senatorze, ja to czytam w ten sposób. Jest 

10-letni okres, w ciągu którego trzeba zamknąć ten re-
jestr i przekazać do archiwum. W tym czasie dane muszą 
być wprowadzone do nowego rejestru… to znaczy nie 
do nowego, tylko należy je umiejscowić w odpowied-
nich kategoriach w ramach systemu PESEL. Przekazanie 
papierowych dokumentów, bo one nie mogą, że tak po-
wiem, jak to czasami bywa w mediach pokazywane, 
wylądować gdzieś na śmietniku… One muszą być zar-
chiwizowane. I jest przepis mówiący o konieczności 
oddania ich do archiwum, tak aby nie było wątpliwości, 
co z tym zrobić. Jeżeli one były prowadzone w takiej 
formie zeszytowej, to mogą, że tak powiem, przeleżeć 
przez najbliższe 30 lat w szufladzie jakiegoś biurka, ale 
wolelibyśmy, żeby się znalazły w bezpiecznym miejscu, 
tak jak wszystkie dane wrażliwe, bo to są dane wrażli-
we obywatela. Tak to należy czytać – w tym okresie to 
wszystko musi być, powiedziałbym, zamknięte.

Kwestia dowodów w telefonie komórkowym. To jest 
ułatwienie, jest to jeden z elementów odwzorowania 
danych dowodowych, no ale to nie jest: zamiast. Bo 
możemy sobie wyobrazić, że nie ma prądu, nie ma za-
sięgu masztu, a więc, że tak powiem, jest po dowodzie 
osobistym. Jak mówię, to jest jedno z ułatwień, tak jak 
np. w przypadku bankowości elektronicznej i płacenia 
komórką. Odwzorowania danych z dowodu osobiste-
go… Oczywiście trzeba zbudować odpowiedni, bez-
pieczny system, aby te dane były pewne, bo możemy 
sobie wyobrazić problemy techniczne, które by mogły 
uniemożliwić, że tak powiem, dawanie wiary informa-
cjom zawartym na wyświetlaczu telefonu komórkowego.

To chyba wszystkie pytania…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze o kodzie pocz-

towym.)
A tak, kod. Kod jest elementem adresu. Fakt, że 

kody się czasami zmieniają, jak np. nowa poczta otrzy-
muje adres czy nowe osiedle otrzymuje nowy kod, co 
często ma miejsce. No ale to w dokumencie niższego 
rzędu, bo chyba w formie rozporządzenia wydawane są 
adresy… Spółka, czyli de facto Poczta Polska, współ-
pracuje przy ustalaniu kodów adresowych.

Senator Jerzy Czerwiński:

Mam takie pytanie, Panie Ministrze. Czy powinno 
tak być, że kod pocztowy, który jest niezależny od 
organów administracji, jest elementem adresu?
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(senator J.M. Jackowski) danych, przetwarzanie danych, dostęp do danych. 
Zalecam tu wyjątkową – podkreślam: wyjątkową – 
ostrożność.

Wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną: jest 
obywatel X, który cierpi na przewlekłą chorobę. Tę 
informację oczywiście można będzie pozyskać, ma-
jąc dostęp do jego karty zdrowia, która też zapewne 
będzie zachipowana. Co będzie w sytuacji, kiedy 
pracodawca uzyska taką informację? Wtedy będzie 
mógł powiedzieć, pomyśleć sobie, że ten pracownik 
nie rokuje nadziei, bo jest przewlekle chory. Taki 
pracownik może być w jakiś sposób dyskryminowa-
ny, pomijany przy awansach, może być ograniczana 
jego ścieżka… Może wręcz pojawić się działanie 
zmierzające do zwolnienia tego pracownika, bo jest 
on pracownikiem z punktu widzenia pracodawcy, 
nazwijmy to, nieefektywnym.

I takich różnych case’ów można byłoby przyta-
czać dużo, stąd wydaje mi się, że muszą być bardzo 
jasno określone kryteria, jeśli chodzi o dostęp do tych 
informacji. Niestety obsługują to i mają dostęp do 
tych danych ludzie, którzy nie zawsze są w pełni od-
powiedzialni. My wszyscy, jak jesteśmy w tej Izbie, 
jesteśmy zalewani, nawet w prywatnych skrzynkach 
mailowych, różnego rodzaju reklamami, które… 
przez handlowanie różnymi bazami danych. Też 
dostaję takie informacje: 3,5 miliona maili, możesz 
wykupić abonament do celów działalności. Ociera 
się to o granice prawa, jest to pozaprawne. Jest to 
obszar wymagający wyjątkowo dużej staranności, 
przemyślenia i ostrożności.

Panie Ministrze, powiem szczerze: ja w tych spra-
wach jestem konserwatystą. Dla mnie dokument, któ-
ry jest dokumentem fizycznym, a nie bajtowym, nie 
cyberprzestrzennym, jest dokumentem – mówię to 
jako praktykujący historyk… Jest to źródło, jest to 
znakomity element, który przez pokolenia jakoś słu-
żył. Różne glejty królewskie w średniowieczu, różne 
upoważnienia… Można by z tej trybuny wygłosić całą 
historię dokumentów tożsamości, ale oczywiście nie 
jest to moim celem. Moim celem jest zwrócenie uwagi 
na te niebezpieczeństwa, które kryją się za nowymi 
technologiami, za dość powszechną możliwością się-
gania do naszych danych przez osoby niepowołane.

No i sprawa kluczowa. Czy ten chip będzie połą-
czony z systemem GPS i czy na podstawie tego chipa 
będzie można wskazać, w którym miejscu w prze-
strzeni dany dokument się znajduje, ergo: znajduje 
się również jego właściciel? To jest pytanie, które 
wymagałoby jasnej i precyzyjnej odpowiedzi.

Reasumując, powiem tak: jestem jak najbardziej 
za tą ustawą, która porządkuje…

Starałem się zwrócić uwagę na pewne aspekty, 
a w sprawie wpisania w blankiecie dowodu… Jeżeli 
chodzi o przywrócenia rubryki „miejsce stałego po-
bytu”, bo to, zdaje się, tak się nazywało, to apelował-

poruszania się obywateli, poczucia takiej swobody… 
Zgadzam się z tym, że w tamtych realiach zmiana 
miejsca stałego zameldowania wiązała się z wymianą 
dokumentu tożsamości, co oczywiście pociągało za 
sobą konieczność oczekiwania, a potem podawania 
w bankach i we wszystkich instytucjach nowego nu-
meru dowodu tożsamości. Było to dosyć skompliko-
waną kwestią. Oczywiście pojawiały się argumenty 
za tym, żeby tę sytuację uprościć, ale już wówczas 
w debacie, jeszcze w poprzedniej kadencji, zwraca-
łem uwagę na fakt, jakie mimo wszystko będzie to 
rodziło uciążliwości dla obywateli. I praktyka tych… 
Nie pamiętam, kiedy ta ustawa była… Jakieś 4 albo 
5 lat temu.

Uciążliwości związane ze zmianą zasady poświad-
czania przez okazywanie dowodu tożsamości miejsca 
stałego zameldowania właściciela dokumentu są jed-
nak spore i wiążą się z kosztami. Przypomnę, że jest 
cały szereg instytucji, które domagają się aktualnego 
zaświadczenia o miejscu zameldowania. Nie wystar-
czy, że ktoś sobie raz wyrobi tego typu zaświadczenie 
i będzie z tego dokumentu korzystał, powiedzmy, 
przez rok. To się wiąże z opłatą, którą należy wnieść 
w urzędzie gminy, żeby stosowne zaświadczenie uzy-
skać. Dlatego sądzę, że…

Dobrze, że jest tutaj z nami pan minister Chwałek, 
który, jak rozumiem, z ramienia rządu nadzoruje 
prace nad tymi kwestiami w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i ma istotny wpływ na 
kierunek myślenia w tym zakresie. Dziękuję bardzo, 
Panie Ministrze, za deklarację, że rząd weźmie pod 
uwagę owoce tej dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że 
podobną troską kierowała się przedstawicielka opo-
zycji, pani senator Borys-Damięcka, co pokazuje, że 
problem obiektywnie istnieje. W związku z tym wy-
rażam nadzieję, że w nowym blankiecie… Ja wiem, 
że to jest proces długotrwały, że to wymaga czasu. 
Mimo wszystko ten zapis w dowodzie powinien być 
umieszczony w taki sposób, żeby… Jak to technicznie 
będzie rozwiązane? To już jest sprawa wtórna i nie 
chciałbym się na ten temat wypowiadać.

Skoro jednak mówimy o technologii, to chciałbym 
zwrócić uwagę na sprawę chipów. Panie Ministrze, 
chipy to jest temat, powiedziałbym, wyjątkowo de-
likatny ze względu na prawo do prywatności, ze 
względu na dane wrażliwe, które będą zakodowane 
w tym chipie, i na cały szereg innych elementów. To 
znaczy ja ufam, że oczywiście w tych pracach będzie 
dochowana wszelka staranność i będą takie zabez-
pieczenia elektroniczne, żeby osoba niepowołana nie 
mogła sięgnąć do tych danych, jednak niestety już 
afera Snowdena – już nie będę wymieniał innych – 
pokazała czy dała współczesnym ludziom wiele do 
myślenia na temat tego, co to znaczy gromadzenie 
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Jest z nami pan minister Jacek Czaputowicz.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jacek Czaputowicz: Tak.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Czaputowicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym do sprawozdania senatora sprawoz-

dawcy dodać tylko taką kwestię, że jest to efekt dzia-
łania administracji i rządu, który porządkuje nasze 
relacje z OBWE. Do tej pory kwestia immunitetów 
i przywilejów funkcjonariuszy OBWE pracujących 
w Warszawie opierała się na uchwale Rady Ministrów 
z dnia 2 maja 1991 r. Tymczasem od wejścia w życie 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r. powinna być inna podstawa prawna. W związ-
ku z tym była konieczność zawarcia porozumienia 
z organizacją po to, żeby dać podstawy prawne jej 
funkcjonowania w Warszawie. Polsce zależy na tym, 
aby organizacje międzynarodowe lokowały swoje 
przedstawicielstwa w Warszawie, dlatego ważne było 
unormowanie tego stanu prawnego. Kwestia nie jest 
dyskusyjna, jeśli chodzi o meritum, a pewne zanie-
dbania poprzednich władz, 20-letnie, zostały w tym 
momencie nadgonione. Dziękuję bardzo.

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

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

Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ustawa jest oczywista… zna-

czy ratyfikacja jest oczywiście oczywista. Jednak ja 

bym do rządu o to, żeby w dalszych pracach nad no-
wym dokumentem uwzględnić tę argumentację, która 
została tu w toku dyskusji przedstawiona. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuje, że lista mówców została wyczerpną.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie w sprawie statu-
su Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 
w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 638, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 638 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Rafała 
Ślusarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ślusarz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Przypadło mi w udziale przedstawie-

nie Wysokiemu Senatowi ustawy o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie w sprawie statusu tej or-
ganizacji w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 
w Warszawie w dniu 27 czerwca 2017 r.

Treść ustawy sprowadza się w zasadzie tyl-
ko do wyrażenia zgody Wysokiej Izby na doko-
nanie ratyfikacji porozumienia przez prezyden-
ta. Porozumienie przyznaje osobowość prawną 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 
Przyznaje przywileje i immunitety w odniesieniu do 
osób, obiektów, aktywów i dokumentów. Reguluje 
też kilka dodatkowych kwestii, takich jak używanie 
flag i stosowanie szyfrów.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej w dniu 8 listopada 2017 r. usta-
wa nie wzbudziła ani pytań, ani kontrowersji, nie 
było również zastrzeżeń legislatora. W związku 
z tym rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tej 
ustawy.
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(senator J.M. Jackowski) ci funkcjonariusze będą mogli czuć pewne, że tak 
powiem, zagrożenie czy będą mogli być niepewni 
swojego oddziaływania. Dlatego przyznanie tych im-
munitetów i przywilejów umacnia podstawy prawne 
i pewność działania samej organizacji. Organizacja 
do tego dążyła. Były nawet dyskusje, nieoficjalne, 
o przeniesieniu siedziby do innego państwa. To, że 
rząd Prawa i Sprawiedliwości je przyznaje, a nie zro-
bił tego wcześniej żaden inny rząd, świadczy o tym, 
że nie ma żadnych obaw, w swojej ocenie, co do stan-
dardów przestrzegania praw człowieka w Polsce. 

Nie mam dokładnych danych dotyczących tego, 
ilu funkcjonariuszy pracuje w Warszawie. Składka 
na rzecz organizacji to około 5,5 miliona zł rocz-
nie z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
One przede wszystkim są przeznaczone na zapew-
nienie tej organizacji siedziby. Samo OBWE funk-
cjonuje na obszarze państw członkowskich OBWE. 
Analizuje – zwłaszcza biuro, o którym mówimy dzi-
siaj, funkcjonujące w Warszawie, Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka – właśnie stan 
przestrzegania praw człowieka.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Czerwińskiego, chciałbym powiedzieć, że rzeczywi-
ście OBWE także przygotowuje raport – jest on, o ile 
dobrze pamiętam, ciągle w fazie dyskusji i projektu – 
na temat standardów przestrzegania praw człowieka. 
Z tego, co wiem, wynika, że raport ten powtarza pew-
ne tezy, które się pojawiają także w raportach innych 
organizacji międzynarodowych. Ale uważamy, że ta 
organizacja jest do tego powołana. Polska jest w dialo-
gu z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi 
się prawami człowieka, a więc, obok OBWE, także 
Radą Europy, Komisją Europejską czy Organizacją 
Narodów Zjednoczonych. Prezentujemy swoje stano-
wisko i bynajmniej nie analizujemy funkcjonowania 
tych organizacji i możliwości funkcjonowania na te-
renie Polski pod kątem tego, jakie stanowisko wobec 
Polski zajmą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań do pana ministra nie ma.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-

nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o dialogu politycznym i współpracy między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

bym chciał się dowiedzieć, czy to jest tak, że tylko 
ci przedstawiciele OBWE, którzy są akredytowani 
w Warszawie, będą korzystali z immunitetu, czy też 
w ogóle wszystkie osoby związane z OBWE mają 
z automatu ten immunitet. I w obu przypadkach 
prosiłbym o wskazanie liczby osób, których może 
ten immunitet dotyczyć. Ilu takie przedstawicielstwo 
OBWE, mniej więcej, nie chodzi mi o dokładny stan 
etatowy, ale o rząd wielkości… Ilu jest tych dyplo-
matów i pracowników OBWE, którzy w Warszawie 
będą pracować? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

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

mam pytanie: czy OBWE włączyło się w tę ostatnio 
obserwowaną wśród niektórych instytucji europej-
skich – no, powiedzmy wprost – pewnego rodzaju 
nagonkę na rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ogól-
ności… Czy w szczególności ten komitet, który 
jest… Ta organizacja, która się mieści również u nas, 
w Warszawie…

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Panie Ministrze, oddaję panu głos. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Czaputowicz:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, odpowiada-

jąc na pytanie pana senatora Jackowskiego… 
Przedstawicielstwo ODIHR, czyli Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie, 
jest największą instytucją międzynarodową ulokowa-
ną na terenie naszego kraju. Porozumienie reguluje 
kwestię przyznania osobowości prawnej i zdolności 
prawnej OBWE i jej instytucjom, czyli, jak można 
powiedzieć, chodzi tu o całą organizację, przyzna-
nie OBWE oraz jej funkcjonariuszom na terytorium 
Rzeczypospolitej przywilejów i immunitetów oraz 
określenie zakresu tych przywilejów. Chodzi o to, 
by funkcjonariusze międzynarodowi czuli się bez-
piecznie, działając w zakresie praw człowieka. Może 
zachodzić podejrzenie, że gdy państwo przyjmujące 
nie będzie przestrzegać praw człowieka, to wówczas 
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(wicemarszałek M. Koc) I po trzecie, handel i współpraca w zakresie handlu 
– to jest część IV. W tej części ujednolicono umow-
ne, związane z WTO podstawy handlu między Unią 
Europejską a Kubą. Znajdują się tam ponadto postano-
wienia dotyczące ułatwień w handlu oraz współpracy 
w zakresie eliminowania barier technicznych w han-
dlu, współpracy technicznej w zakresie własności 
intelektualnej, bezpieczeństwa żywności, zrówno-
ważonego rozwoju i inwestycji.

W części V zostały zawarte postanowienia insty-
tucjonalne. Przewidziano utworzenie wspólnej rady, 
która będzie nadzorować i monitorować wypełnianie 
celów umowy, a także utworzenie wspólnego komi-
tetu odpowiedzialnego za wypełnianie postanowień 
umowy. Ta wspólna rada będzie się zbierała co 2 lata 
i oceniała stan pracy tego forum.

Jest to pierwsza umowa dwustronna między Unią 
i jej państwami członkowskimi a Kubą. Otwiera ona 
możliwości wsparcia modernizacji kubańskiej gospo-
darki i kubańskiego społeczeństwa. I w opinii komisji, 
jak również mojej, jako sprawozdawcy, a także zgod-
nie z opinią przedstawioną przez pana ministra jest 
to pozytywna umowa. W związku z tym w imieniu 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
wnioskuję do Wysokiej Izby o poparcie załączonego 
projektu uchwały, czyli poparcie ustawy. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos? Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Czy pan minister Jacek Czaputowicz pragnie za-
brać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Jacek Czaputowicz: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos w tej spra-
wie? Nie.

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

się do głosu.

strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 639, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 639 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator 
Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Senator, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej ustawę o ra-ę o ra- o ra-
tyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej 
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 
2016 r.

Komisja w dniu 8 listopada 2017 r. rozpatrywała 
ustawę i proponuje poparcie załączonego projektu 
uchwały, czyli przyjęcie ustawy. Dlaczego? Ponieważ 
umowa dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej w or-
ganizacjach międzynarodowych, a także spraw regu-
lowanych właśnie w ustawach, w związku z czym 
podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 
w ustawie. Taką ustawę przyjął Sejm.

Wspomniana umowa opiera się na kilku fila-
rach. Po pierwsze, dialog polityczny. Zawarte tam 
postanowienia obejmują w szczególności kwestie 
ochrony praw człowieka, zwalczania nielegalne-
go handlu bronią strzelecką i lekką, rozbrojenia 
i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, 
zwalczania terroryzmu, poważnych przestępstw 
o międzynarodowym znaczeniu, jednostronnych 
środków przymusu politycznego i gospodarczego, 
zwalczania produkcji, przemytu i używania nie-
dozwolonych środków odurzających, zwalczania 
handlu ludźmi, dyskryminacji rasowej, ksenofo-
bii i związanej z nią nietolerancji, a także kwestie 
zrównoważonego rozwoju.

Po drugie, współpraca i dialog w zakresie 
polityki sektorowej – to jest część III umowy. 
Postanowienia te obejmują szeroki zakres obsza-
rów przyszłej współpracy, w tym kwestie polityczne 
i prawne sprawowania rządów, prawa człowieka, 
wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo obywateli, 
migrację, kwestie społeczne, ochronę środowiska, 
kwestie gospodarcze, rozwojowe, również na szcze-
blu niższym niż krajowy, a także sprawy integracji 
współpracy regionalnej, jeżeli chodzi o Karaiby 
i Amerykę Łacińską.
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(wicemarszałek M. Koc) po prostu przyznali pewne przywileje, nie zawsze 
finansowe.

Ale jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy zo-
stali jakby troszeczkę w cieniu. Być może dlatego, 
że słabo się upominali o swoje prawa, być może 
dlatego, że po prostu ich głos był mniej słyszalny. 
Myślę, że zajęcie się tą grupą ludzi, właśnie oso-
bami deportowanymi do pracy przymusowej, jest 
naszym moralnym obowiązkiem. Powinniśmy po 
prostu pamiętać o wszystkich skrzywdzonych, także 
o tych, tym bardziej że ci ludzie deportowani do pra-
cy przymusowej w III Rzeszy i osadzeni w obozach 
pracy, także w Związku Radzieckim, nie żądają zbyt 
wiele. To są na ogół osoby bardzo wiekowe, powy-
żej siedemdziesiątego roku życia, a zwykle mający 
znacznie więcej lat. Ich głównym oczekiwaniem 
jest to… Nie będziemy im przyznawać pieniędzy, 
nie będziemy im przyznawać gratyfikacji finanso-
wych. Nie będziemy tym nawet obciążać państwa. 
Nie chcą naszego państwa tym obciążać. Po prostu 
przyznamy im możliwość korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych poza kolejnością. To jest główny powód 
tego, że ten projekt ustawy jest w tej chwili przez 
nas rozpatrywany. Ta grupa ludzi – mówię o de-
portowanych do pracy przymusowej – ma bardzo 
niewielkie świadczenia finansowe, rzędu 10–210 zł, 
w zależności od czasu pracy przymusowej, przy 
czym jest tu ten górny pułap 210 zł ze względu na 
to, że zalicza się tylko 20 miesięcy. Ale, jak mówię, 
nie wchodzimy w kwestie finansowe.

W projekcie, który państwu przedstawiamy 
w druku nr 542 S, są 4 zmiany obecnej ustawy. 
Pierwsza dotyczy pewnej możliwości, do wykorzy-
stania właśnie przez osoby deportowane, tj. prawa 
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza 
kolejnością. Druga to jest prawo czy też możliwość 
udzielania tym osobom ambulatoryjnych świadczeń 
specjalistycznych bez skierowania. Te 2 zmiany 
mieszczą się w zmianie ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych, dokładnie o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
A 2 następne zmiany to jest prawo pierwszeństwa 
w zakresie środowiskowej opieki socjalnej, w tym 
uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej 
oraz takie, powiedziałbym, miękkie prawo, a właści-
wie możliwość udzielania deportowanym do pracy 
przymusowej pomocy w zakresie ułatwień komu-
nikacyjnych, mieszkań, kultury, zdrowia, oświa-
ty przez samorządy. Te 4 uprawnienia, jak widać, 
nie mają, że tak powiem, żadnego tła finansowego. 
Gdyby zostały przez Wysoką Izbę uchwalone i po-
tem w takim kształcie przyjęte przez Sejm, to na 
pewno zadośćuczyniłyby oczekiwaniom tej grupy 
osób, tak jak mówię, praktycznie bezkosztowo.

Obecnie te osoby w większości należą do 
Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez 

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pienięż-
nym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku nr 542, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 542 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 3 

połączonych komisji nad projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługują-
cym osobom deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Ja w dalszym ciągu wypowiedzi będę się posługiwał 
krótszą nazwą: osoby deportowane.

Proszę państwa, tak to już jest, że Polska ma 
bardzo burzliwą i ciekawą historię, ale nie zawsze 
ciekawość to jest cecha pozytywna. W związku z tą 
burzliwością, z dziejami, które Polska przechodziła, 
szczególnie w poprzednim stuleciu, w naszym kraju 
żyją ludzie, którzy po prostu zostali skrzywdzeni. 
Na ogół była to krzywda, której doznali ze strony 
najeźdźców, czy to militarnych, czy też obcych ideolo-
gicznie, okupujących Polskę, chcących Polskę znisz-
czyć. W przeciwieństwie do tych najeźdźców my jako 
państwo polskie staramy się tym grupom ludzi do-
znane krzywdy, doznane upokorzenia wynagrodzić.

Taką grupą ludzi są np. kombatanci i osoby repre-
sjonowane w czasie II wojny światowej. Taką gru-
pą ludzi są działacze opozycji antykomunistycznej. 
Myśmy na tej sali zajmowali się m.in. tymi grupami, 
myślę, w sposób godny i na tyle, na ile państwo pol-
skie stać – ale zgodnie z pierwszą zasadniczą zasadą, 
że tych ludzi trzeba docenić – myśmy tym ludziom 
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(senator sprawozdawca J.Czerwiński) ustawie inny tytuł niż ten, który jest przywoływany 
w tamtej ustawie. Łącznie zmieniamy 3 akty praw-
ne, z czego głównym aktem jest oczywiście ustawa 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. To tyle na 
temat sensu, celu i potrzeby wprowadzenia tej ustawy.

Jeśli zaś chodzi o kwestię dyskusji na posiedzeniu 
połączonych komisji, to była ona naprawdę bardzo 
ciekawa i długa. Nie było właściwie głosów kwe-
stionujących sens i potrzebę uchwalenia tej ustawy. 
Większość problematyki, która była podnoszona 
w trakcie dyskusji, wiązała się bardziej z szeroko ro-
zumianą służbą zdrowia. Naprawdę było to ciekawe. 
Dobrze, że Komisja Zdrowia w tym uczestniczyła. 
Od kwestii możliwości uzyskiwania świadczeń bez 
kolejki przeszliśmy w trakcie dyskusji do ogólnych 
kwestii związanych ze służbą zdrowia. Jak mówiłem, 
nie było w trakcie dyskusji głosów kwestionujących 
potrzebę uchwalenia tej ustawy. W trakcie dysku-
sji wypowiadały się też dwie osoby reprezentujące 
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę, i to w taki sposób, który wywołał wzru-
szenie u senatorów.

Proszę państwa, proszę o uchwalenie projektu tej 
ustawy właśnie po to, aby m.in. te osoby, które były 
na posiedzeniu komisji, choć oczywiście były one 
tylko reprezentantami tej kilkudziesięciotysięcznej 
rzeszy osób uprawnionych, miały satysfakcję z fak-
tu, że Rzeczpospolita Polska widzi ich problemy, 
docenia ich postawę w trakcie II wojny światowej 
– bo głównie o ten okres chodzi – i troszczy się 
o ich potrzeby nawet gdy są w tak sędziwym wieku. 
Te osoby na pewno poczują się docenione. Może 
nigdy nie skorzystają z uprawnień, które będą im 
przysługiwały, czego im oczywiście życzę – oby 
miały jak najmniej wizyt u lekarza – ale już sama 
świadomość tego, że takie uprawnienie posiadają, 
że Rzeczpospolita się nad nimi pochyliła, będzie 
na pewno i dla nas, i dla tych osób, i dla narodu 
korzystna.

I na koniec, Pani Marszałek, chciałbym prosić 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu. Dlaczego? Bo będę musiał złożyć po-
prawkę natury legislacyjnej, w której wprowadzamy 
jeszcze zmiany w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, tak aby ta ustawa była komplet-
na pod względem legislacyjnym. No, Senat pełni 
w pewnym sensie funkcję nauczyciela Sejmu i źle 
by było, gdyby z Senatu wyszedł lekko niekomplet-
ny projekt ustawy. W Sejmie nie powinno być do 
niego żadnych uwag i m.in. po to jest ta poprawka. 
Dziękuję.

III Rzeszę, posiadają legitymacje wydane przez to sto-
warzyszenie. Ale po to, aby móc korzystać z upraw-
nień proponowanych w ustawie, musimy mieć… To 
znaczy taka osoba powinna mieć legitymację wy-
daną przez urząd administracji. I dlatego w projek-
cie ustawy proponujemy, aby taką legitymację wy-
dawał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych na wniosek tej osoby – bo to też 
ważne – która była deportowana do pracy przymu-
sowej.

Jeszcze jedno chciałbym tu zaznaczyć. Urząd do 
spraw kombatantów ma rejestr tych osób, ponieważ 
wcześniej musiał wydać decyzję, na podstawie której 
są wypłacane te dodatki, o jakich wcześniej mówiłem. 
Dlatego ten proces powinien przebiegać stosunkowo 
bez większych utrudnień, bez większych zahamowań. 
Tak jak powiedziałem, to będzie tylko kwestia złoże-
nia wniosku przez osobę uprawnioną – i w te sprawy 
na pewno zaangażuje się stowarzyszenie, o którym 
mówiłem – a z drugiej strony kwestia sprawdzenia 
w tym rejestrze, czy ta osoba rzeczywiście jest upraw-
niona, i wydania odpowiedniej legitymacji. Dlatego 
koszty tej ustawy zgodnie z oceną skutków regulacji 
zamykają się w bardzo niewielkiej kwocie, a miano-
wicie w kwocie 362 tysięcy. Jest tak, jeśli szacuje-
my, że osób deportowanych jest jeszcze w naszym 
kraju około 81 tysięcy i że około 60 tysięcy spośród 
nich zwróci się o możliwość wydania legitymacji 
poświadczającej uprawnienia, o których wcześniej 
mówiłem. Wtedy łączne koszty to będą 362 tysiące. 
Jak powiedziałem, w zakresie kosztów ponoszonych 
przez państwo to są…

(Głos z sali: Grosze.)
…minimalne środki, a z uwagi na zasadę słusz-

ności i sprawiedliwości na pewno warto te koszty 
ponieść. I powinniśmy je ponieść.

Ustawa przewiduje wydanie jednego aktu wyko-
nawczego – cedujemy to na ministra do spraw zabez-
pieczenia społecznego – w którym pan minister okre-
śli wzór tej legitymacji. Oczywiście chodzi o to, żeby 
wzór tej legitymacji odpowiadał zasadom właściwej 
identyfikacji osoby, która będzie się nią posługiwała.

W ustawie ze względu na jej tytuł… Niestety, 
musimy zmienić tytuł. Dlaczego mówię „niestety”? 
Poszerzamy zakres przedmiotowy ustawy, w związ-
ku z tym zmiana tytułu jest konieczna. A ta zmiana 
tytułu powoduje, że do aktów zmienianych musimy 
jeszcze dołączyć ustawę o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. W tej ustawie jest zapis, który 
zwalnia świadczenie pieniężne otrzymywane do tej 
pory – i które oczywiście dalej będzie otrzymywa-
ne przez osoby deportowane do pracy przymusowej 
– z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, 
i ze względu na to powinniśmy nadać tej docelowej 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuje.
Pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Pan senator sprawozdawca mówił, że w spotkaniu 

połączonych komisji uczestniczyli przedstawiciele 
stowarzyszenia osób deportowanych. Ja chciałabym 
zapytać, jak duża grupa osób należy do tego stowa-
rzyszenia i skąd pozyskują one wiedzę o naszych 
ustawowych ustaleniach, zwłaszcza że jest to grupa 
osób starszych i często pochodzących z małych miej-
scowości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:

Czy są jeszcze jakieś kategorie, grupy osób, któ-
rym powinniśmy wynagrodzić pewne, powiedział-
bym, zaszłości dziejowe, pewne krzywdy, których 
doznali? Przypuszczalnie są. Myśmy o tym nie roz-
mawiali na posiedzeniu komisji. Myślę, że w kwestii 
odpowiedzi kompetentny będzie tutaj przedstawiciel 
urzędu do spraw kombatantów. Wiem, że są prowa-
dzone prace – mówię to na podstawie wcześniejszych 
dyskusji – jeśli chodzi o pracujących przymusowo 
górników. Ja nie potrafię dokładnie określić kategorii 
takich osób. Jeśliby takie grupy były, to na pewno 
trzeba do nich podejść podobnie jak tutaj, tzn. z wy-
rozumiałością. I trzeba zrobić to jak najszybciej.

Ja o tym nie mówiłem w swoim wystąpieniu 
wstępnym, ale tych osób ubywa. Jest ich po prostu 
coraz mniej. W ciągu roku ubywa średnio 10–20% 
takich osób. Takie są szacunki tego stowarzyszenia, 
które ma bezpośredni ogląd sytuacji. Dzieje się tak po 
prostu z racji biologicznych, bo to są wiekowi ludzie. 
Tym bardziej więc powinniśmy się spieszyć. Jeśli 
są inne grupy osób… Myślę, że tutaj… One się nie 
zgłaszały, przynajmniej do mnie. Gdyby do państwa 
senatorów zgłaszali się przedstawiciele takich grup… 
Inicjatywa powinna być tutaj po stronie urzędu do 
spraw kombatantów. On ma pełny ogląd sytuacyjny, 
tak bym to określił.

Kwestie dokumentacyjne. Ja tego nie mówiłem. 
Aż tak dokładnie nie opisywałem ustawy. Otóż my 
pozostawiamy przywilej uzyskiwania świadczenia. 
Żeby można było uzyskać świadczenie… Wcześniej 
przeprowadzona była pewna opisana w ustawie pro-
cedura. Opisuje ją art. 4. Uprawnienie jest odnoto-

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pozostać na mównicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców, którym jest również pan senator Jerzy 
Czerwiński.

Czy ktoś pragnie zabrać głos?
Pan senator Jan Żaryn, proszę bardzo.
Potem pani senator Alicja Zając.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam dwa pytania: jedno krót-

kie, drugie dłuższe. Krótkie brzmi tak: czy podczas 
prac komisji zastanawiano się nad tym, jaka jeszcze 
kategoria osób, Polaków pokrzywdzonych przez 
różne totalitaryzmy, które przetoczyły się przez 
ziemie polskie, powinna zostać objęta takim, rzecz 
jasna należnym, świadczeniem? To jest pierwsze 
pytanie.

A drugie pytanie będzie dłuższe. Mianowicie 
powiedział pan, że w dużej mierze stroną, która 
będzie decydowała o zakwalifikowaniu osoby do 
świadczenia, będzie urząd do spraw kombatantów, 
który ma odpowiednie kwalifikacje i listy, choćby ze 
względu na współpracę ze Stowarzyszeniem Polaków 
Represjonowanych przez III Rzeszę. Oczywiście, 
jeśli chodzi o stronę niemiecką, że się tak w skró-
cie wyrażę, to zasób archiwalny jest m.in. w gestii 
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, konkretnie 
w Archiwum Akt Nowych. Rzecz jasna ta ustawa 
wiąże się z całą procedurą dotyczącą odszkodowań za 
pracę przymusową, która stanowiła niegdyś element 
umowy polsko-niemieckiej.

Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że nie wszy-
scy zgłaszali się na mocy tamtej decyzji, w związku 
z tym dzisiejsza procedura, która niejako pozosta-
wałaby tylko i wyłącznie na poziomie lat dziewięć-
dziesiątych, może się okazać procedurą wykluczającą 
tych, którzy zmieniliby zdanie w sprawie tego, że 
świadczenie zdrowotne należy się bez konieczności 
poszukiwania odszkodowania u Niemców za pobyt 
w obozie pracy.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie…)
Jeszcze bardziej skomplikowana jest sprawa doty-

cząca strony sowieckiej. To jest osobny temat.
Pytanie. Czy w związku z tym podczas posie-

dzenia komisji zastanawiano się, jak wzmocnić 
urząd do spraw kombatantów w możliwościach 
wypełnienia zadania, dokonania pewnego rodzaju 
aktu sprawiedliwości, który się za tym wszystkim 
kryje?
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(senator J. Czerwiński) członkami stowarzyszenia… Odwrotnie: nie wszy-
scy uprawnieni są członkami stowarzyszenia, to jest 
mniej więcej 1/3. I tak jak powiedziałem, w ciągu 
roku jest ubytek rzędu 10%, tak szybko te osoby od-
chodzą. Dlatego właśnie najbardziej im zależy na 
kwestiach związanych z ochroną zdrowia, opieką 
społeczną, a mniej na uprawnieniach finansowych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: Nie, dziękuję.)
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Alicja Zając: Nie.)
(Senator Władysław Komarnicki: Nie ma.)
Nie ma?
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: 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.)
Nie. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Ja bym prosił przedstawiciela urzędu do spraw 

kombatantów o odpowiedź na pytanie, które…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie ma przedsta-

wiciela.)
A, nie ma?
(Senator Jan Rulewski: Jest, jest.)
Jest?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jest pan dyrektor.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ale ja nie wiem, kto będzie kompe-

tentny, w związku z tym jest prośba, żeby to panowie 
rozstrzygnęli, który z panów będzie kompetentny.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dobrze, to proszę 

zadać pytanie, a potem panowie zdecydujecie, kto 
na nie odpowie.)

Dobrze.
Pytanie dotyczy tego, o co pytałem pana senato-

ra Czerwińskiego. A mianowicie: jaki będzie tryb 
związany z pozyskiwaniem tegoż świadczenia dla 
osób, które do tej pory z różnych powodów nie były 

wywane czy też komunikowane w postaci decyzji 
dotyczącej osoby uprawnionej.

Te osoby wiedzą, to jest oczywiste, że mają takie 
uprawnienie. Wie o tym także urząd do spraw kom-
batantów. To oznacza, że można zastosować przepis 
przejściowy. Jest to przepis materialny. On ciągle 
jest jakby w obiegu i będzie w obiegu w przyszło-
ści. Chodzi o możliwość występowania przez osoby 
uprawnione o taką decyzję, czyli decyzję o przyzna-
nie świadczenia, która będzie połączona z decyzją 
o wydanie legitymacji upoważniającej do korzystania 
z usług opieki zdrowotnej bez kolejności. W samej 
ustawie zaś jest przepis przejściowy, tj. art. 3, mówią-
cy o tym, co z tymi osobami, które w tej chwili już 
posiadają decyzję. O tym, co oni muszą zrobić, mając 
tę decyzję, to uprawnienie, które być może im przyzna 
– mam nadzieję, że przyzna – ustawa na podstawie 
tego projektu. A muszą tylko złożyć wniosek o wy-
danie legitymacji. Czyli tak naprawdę osoby, które 
już w tej chwili dostają świadczenie – to też ważne, 
bo być może część tych osób nas słucha – będą wy-
stępować tylko z wnioskiem o wydanie legitymacji. 
I wniosek tych osób będzie realizowany, powiedzmy, 
w sposób uproszczony, tzn. po prostu przez sięgnię-
cie do rejestru znajdującego się w urzędzie do spraw 
kombatantów, w którym spisane są osoby mające pra-
wo do świadczenia pieniężnego. I taka legitymacja 
będzie im wydawana. Być może jednak znajdą się 
osoby niepobierające świadczenia pieniężnego, które 
też będą chciały skorzystać z tego uprawnienia. One 
powinny, ale już w trybie materialnego przepisu, obo-
wiązującego w dalszym ciągu w tej chwili, czyli na 
podstawie art. 4 ustawy matki, wystąpić o przyznanie 
świadczenia, a przy okazji przyznania świadczenia 
zostanie im wydana legitymacja. Tak że ten tryb nie 
jest zamknięty. Ten tryb nie jest zamknięty, bo jest 
i przepis materialny dotyczący przyszłości, i przepis 
przejściowy, dotyczący tych, którzy takie uprawnie-
nie już posiadają.

Co do sposobu udowadniania i możliwości zwią-
zanych z udowodnieniem uprawnień, które powinny 
przysługiwać… No, o tym mówi art. 1 i art. 2 tej 
ustawy. Ja tu nie chcę się o tym wypowiadać, bo to 
już jest kwestia wykonawcza. Myślę, że ktoś z urzędu 
do spraw kombatantów powie o tym, jakie ewentualne 
dokumenty mogą być honorowane. Pewnie inna bę-
dzie dokumentacja, jeśli chodzi o kwestię III Rzeszy, 
a inna, jeśli chodzi o kwestię Związku Radzieckiego. 
Zgadzam się z panem senatorem, że w tym drugim 
przypadku uzyskanie dokumentacji może być utrud-
nione. Ale to są już, jak mówię, kwestie wykonawcze.

Było pytanie, ile jest osób w stowarzyszeniu. 
Zgodnie z tym, co mi tłumaczono, w tej chwili jest 
ponad 20 tysięcy osób, i to nie wszyscy będący 
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(senator J. Żaryn) Tak, bez trybu. Właśnie.
Pani senator pytała, jak się te osoby dowiedzą 

o uprawnieniach, które uzyskują, jeśli je uzyska-
ją. Proszę państwa, to stowarzyszenie jest bardzo 
sprawne. To jest plik korespondencji, który dostałem 
od poszczególnych oddziałów tego stowarzyszenia. 
Mam nadzieję, że nie będzie tu większych problemów 
przynajmniej w tym zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wraz z grupą senatorów Klubu Parlamentarnego 

Platformy Obywatelskiej uważamy, że, po pierwsze, 
wrażliwość pana senatora Czerwińskiego jest jak naj-
bardziej trafna, zgodna z naszymi wyobrażeniami, po 
drugie, że prezentowana przez niego inicjatywa speł-
nia wszelkie warunki nie tylko legislacyjne, ale też 
umiejscawia tę grupę… niejako w grupie przepisów, 
z których korzystają właśnie osoby objęte represjami 
w okresie działalności „Solidarności” i wcześniej. 
Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, od dawna 
prezentujemy ten pogląd.

Argumentem jest tu też to, że dotyczy to wą-
skiej grupy, nawet garstki ludzi, którzy za czasów 
III Rzeczypospolitej doczekają się nie tylko uznania 
materialnego – choć rzeczywiście trudno tu mówić 
o uznaniu materialnym, skoro to świadczenie, bar-
dzo delikatnie waloryzowane, wynosi raptem około 
200 zł – lecz także… Istotną wartością tej inicjaty-
wy jest rzeczywiście to, co pan senator podkreślił, 
czyli – trzeba to powiedzieć – pewien przywilej… 
Bo gdy 200 zł trudno uznać za przywilej, bo to jest 
tylko uzupełnienie skąpych środków na m.in. pomoc 
medyczną, to już przyznanie pierwszeństwa w kolej-
kach do służby medycznej jest istotnym przywilejem, 
ponieważ dotyczy zdrowia, a w dalszej kolejności, 
jak myślę, również życia, zwłaszcza że mówimy tu 
o osobach w podeszłym wieku, które, jak można 
przypuszczać, cierpią na pewien syndrom, zespół 
chorób typowych dla tego wieku.

To nie jest polemika. Pan senator sprawozdawca 
powiedział, że to nie wywoła kosztów. Otóż na po-
siedzeniu komisji nie tyle koszty były przedmiotem 
dyskusji, ile realność tego przywileju, jak najbardziej 
należnego i z racji wieku, i z racji cierpień, podwój-
nych cierpień, bo z czasu III Rzeszy bądź Związku 
Sowieckiego, ale i tych późniejszych, niedostrzega-
nych w okresie PRL. Ale to wywoła koszty… Moim 
zdaniem ten przywilej nie może być kosztem tych 

objęte dotychczasowymi przywilejami ustawowymi? 
Ponieważ bez wątpienia kwestia zdrowotna jest tak 
istotna dla tej kategorii osób, zapewne trzeba przewi-
dzieć, że będą się zgłaszały nowe osoby, które z kolei 
nie były zainteresowane świadczeniami finansowymi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Na pytanie odpowie pan minister, tak?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli chodzi 

o tryb uzyskiwania tego statusu, to on się nie zmienia. 
Te osoby, które mają wydaną decyzję szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
o uzyskaniu odpowiedniego statusu, zachowują swo-
je uprawnienia. Osoby, które nie miały ustalonego 
tego typu statusu, mogą, tak jak do tej pory, wystąpić 
o wydanie takiej decyzji na wniosek.

Projekt ustawy nie zakłada zmian, jeżeli chodzi 
o zakres podmiotowy, o kryteria, na podstawie któ-
rych można będzie uzyskać stosowny status. Mamy 
tu po prostu do czynienia z rozszerzeniem rozwiązań 
zawartych w ustawie o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych i w usta-
wie o pomocy społecznej. Zostaje tu uwzględniona 
grupa osób, które do tej pory z takich szczególnych 
uprawnień nie korzystały. Tak bym odpowiedział na 
to pytanie.

Jeżeli chodzi o dowody, na podstawie któ-
rych można będzie korzystać z tych świadczeń, 
to takim dowodem będzie legitymacja wydawana 
przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, czy 

mogę jedno zdanie jeszcze?)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam, Panie Marszałku, że w takim dziw-

nym trybie, ale nie dokończyłem…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bez trybu.)
(Głosy z sali: Bez trybu.)
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(senator J. Rulewski) W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie ko-
munikatów.

Senator Sekretarz Waldemar Sługocki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Komunikat. 10 minut po ogłoszeniu przerwy w ob-

radach 3 komisje – Komisja Ustawodawcza, Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisja Zdrowia – odbędą w sali nr 176 wspólne po-
siedzenie w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, druk nr 542. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godzi-
ny 12.30.

O godzinie 12.00 nastąpi otwarcie wystawy 
„«Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szy-
ją w przyszłość wyciągniętą» – Bolesław Leśmian 
(1877–1937)”.

Po przerwie przystąpimy do rozpatrzenia projek-
tu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława 
Leśmiana. W przypadku braku wniosków legisla-
cyjnych głosowanie nad tym punktem odbędzie się 
bezpośrednio po jego rozpatrzeniu. Później przejdzie-
my do wszystkich pozostałych głosowań. Dziękuję 
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 15  
do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Panowie senatorowie sekretarze są już na swoich 

miejscach.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława 
Leśmiana.

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

rozmów.
(Głos z sali: Ciii…)

innych osób, które już od wielu lat ustawiają się – i są 
w podobnej sytuacji zdrowotnej – w tych kolejkach. 
Ta dyskusja dotyczyła tego, czy ten przywilej będzie 
realny, czy nie utworzy się druga kolejka lub, nie 
daj… – przepraszam, nie będę wzywał nadaremnie 
– nie odbędzie się to kosztem istniejącej kolejki, a do 
tego zarówno pan senator sprawozdawca, jak i my 
wszyscy nie chcemy dopuścić. Dlatego istotne jest 
tutaj wezwanie służby zdrowia, osobiście ministra, 
do tego, aby w ramach swoich możliwości użył róż-
nych środków organizacyjnych i finansowych w celu 
realizacji tego słusznego rozwiązania. 

Podpowiadam, choć może już jest za późno, że 
w ministerstwie właściwym do spraw kombatantów 
pozostała dość duża kwota, bo ponad 40 milio-
nów zł, niewykorzystana do tej pory na pomoc dla 
środowisk objętych ustawą o opozycji antykomu-
nistycznej i osobach prześladowanych. Ja myślę, 
że jest jeszcze czas – ten rząd pokazuje, że może 
nawet przeskakiwać czas, a niekiedy i przepisy 
ustawy budżetowej, mówię tu o górnikach – żeby 
tym osobom pomóc. Chodzi o to, żeby nie pozo-
stało przekonanie, choćby w małej grupie opinio-
dawczej, że oto dajemy przywileje, nie gwarantując 
ich realizacji. Innymi słowy, żeby nie utworzyła 
się druga kolejka. I dlatego apeluję do rządu, żeby 
zajął się stanowiskiem Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, która w tym tygodniu 
uchwaliła stanowisko, by pozostające w dyspozycji 
pana ministra środki w wysokości 40 milionów zł 
wzmocniły to, do czego nas tutaj już przekonał se-
nator Czerwiński. My będziemy zgodnie głosować 
za tą ustawą. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Czerwiński.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie.)
Dziękuję.
Senator Czerwiński złożył wniosek o wyznacze-

nie komisjom terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czy-
tania projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę takiego głosu.
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(wicemarszałek M. Seweryński) egzystencjalnych i religijnych, a dopiero później z do-
świadczeń osobistych poety.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, któż z nas nie 
zna soczystych wierszy Bolesława Leśmiana, two-
rzonych piękną, nienaganną polszczyzną, tworzonych 
z językową maestrią, stawiającą Leśmiana obok naj-
większych polskich poetów? Jest to poezja tworzona 
z językową maestrią, ale też z rozmachem, swobodą, 
śmiałością, co warunkuje użycie licznych symboli, 
metafor, archaizmów, paradoksów, a przede wszyst-
kim neologizmów, z których Leśmian słynął, a które 
od jego nazwiska nazwane zostały leśmianizmami. 
Bolesław Leśmian, ze swobodą operując językiem 
polskim, jednocześnie przestrzegał surowych zasad 
konstrukcji sylabotonicznej, dzięki którym wiersze 
tego poety są rytmiczne i bardzo melodyjne.

Za życia Bolesława Leśmiana ukazało się kil-
ka zbiorów jego wierszy: „Sad rozstajny”, „Łąka”, 
„Napój cienisty”, a pośmiertnie opublikowana zo-
stała „Dziejba leśna”. W tych zbiorach były takie 
wiersze jak „W malinowym chruśniaku”, „Dwoje 
ludzieńków”, „Com uczynił, żeś nagle pobladła?”, 
„O zmierzchu”, „Nad ranem”, „Wiersz księżycowy”, 
„Ty pierwszej mgły dosięgasz”, „Szczęście”, „Ćmy” 
i wiele innych – w większości przez krytykę jemu 
współczesną wiersze te były przyjęte chłodno lub 
też fatalnie.

Mówiąc o twórczości Bolesława Leśmiana, nie 
sposób nie wspomnieć o jego pięknych, oryginal-
nych baśniach spisanych prozą, które w dzieciń-
stwie kształtowały naszą wyobraźnię, przenosiły nas 
w świat fantazji nieograniczonej i niezwykle intrygu-
jącej. Są to „Klechdy sezamowe”, „Klechdy polskie” 
czy „Przygody Sindbada Żeglarza”.

Bolesław Leśmian za życia był niedoceniony jako 
poeta. Niedoceniony, niezrozumiany, izolowany przez 
środowisko literackie właśnie ze względu na to nie-
zrozumienie jego poezji, ale też bywało, że z powodu 
jego pochodzenia, bo przecież urodził się w rodzinie 
żydowskiej, chociaż zasymilowanej. Uważany był 
za epigona Młodej Polski, oczywiście niesłusznie, 
bo – jak powiedział pan profesor Mikołaj Sokołowski 
na otwarciu wystawy – był prekursorem nowocze-
snych nurtów poezji. Ale nie tak postrzegano jego 
twórczość, nie widziano w nim poety oryginalnego 
i wybitnego.

Inny wybitny poeta, nam współczesny, Jarosław 
Marek Rymkiewicz, w swojej „Encyklopedii 
Leśmiana” napisał: „Bolesław Leśmian był najwięk-
szym poetą polskim XX w. Kiedy żył, zawistni kole-
dzy poeci wyśmiewali się z niego i jego wierszy, a on 
dokonał rzeczy, których nikt przed nim nie dokonał. 
Trzeba to wreszcie wyraźnie powiedzieć – w dziejach 
naszej literatury narodowej jego miejsce jest obok 
największych: obok Jana Kochanowskiego, Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego”.

Witam obecnego na posiedzeniu pana prof. 
Mikołaja Sokołowskiego, dyrektora Instytutu Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk, oraz pozosta-
łych gości.

Przypominam, że projekt uchwały został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Jest on zawarty w druku 
nr 612, a sprawozdanie komisji – w druku nr 612 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Marię Koc, o przedstawienie sprawoz-ę Koc, o przedstawienie sprawoz- Koc, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Dyrektorzy! Szanowni Państwo!
Przed chwilą nastąpiło otwarcie wystawy po-

święconej Bolesławowi Leśmianowi, a teraz mam 
zaszczyt przedstawić państwu projekt uchwały upa-
miętniającej tego wielkiego poetę w sto czterdziestą 
rocznicę jego urodzin i w osiemdziesiątą rocznicę 
jego śmierci.

Bolesław Leśmian urodził się 22 stycznia 1877 r. 
w Warszawie. Jego rodzina przeniosła się do Kijowa 
i tam spędził on młodość, tam też studiował prawo 
na Uniwersytecie św. Włodzimierza. Z zawodu był 
notariuszem, ale trzeba powiedzieć, że nie lubił swo-
jej pracy. Czuł się przede wszystkim poetą. Kochał 
poezję, literaturę, filozofię, a swój zawód, można po-
wiedzieć, wykonywał bez serca. Było to przyczyną 
ogromnych kłopotów finansowych w drugiej czę-
ści jego życia, w ostatnich latach jego życia. Kiedy 
prowadził notariat w Zamościu, niezbyt dokładnie 
nadzorował swoich współpracowników i w biurze do-
szło do defraudacji dużej kwoty pieniędzy, a Leśmian 
musiał oddać kilkadziesiąt tysięcy złotych. To dopro-
wadziło go do ruiny i niestety zmarł on w biedzie. 
Szanowni Państwo, zanim jednak Leśmian trafił do 
Zamościa, mieszkał w Warszawie, podróżował, był 
w Niemczech, we Francji. W Paryżu poznał swoją 
żonę, malarkę Zofię Chylińską, ale trzeba powie-
dzieć, że nie była to jedyna kobieta w jego życiu, 
ponieważ w późniejszym okresie poeta związał się 
z lekarką Dorą Lebenthal i przez ponad 20 lat kochał 
dwie kobiety, nie umiejąc i nie chcąc z żadnej z nich 
zrezygnować.

Niewątpliwie bogate życie uczuciowe miało 
wpływ na twórczość poety, bo przecież jest on au-
torem najpiękniejszych wierszy miłosnych i ero-
tycznych w polskiej literaturze, choć oczywiście nie 
tylko o tym pisał. Trzeba powiedzieć, że ta ogromna 
apoteoza miłości w poezji Leśmiana wynika przede 
wszystkim z głębokich przemyśleń filozoficznych, 
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(senator sprawozdawca M. Koc) Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie obecnie 
oddać hołd temu Wielkiemu Polakowi i uczcić jego 
pamięć w 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej kieruje apel do 
szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby 
w swojej działalności popularyzowały postać, twór-
czość oraz idee Poety.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę o podjęcie 
tej uchwały.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców, którym jest również pani 
senator Maria Koc, pani marszałek.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się jako pierwszy pan senator 

Żaryn.
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Zapewne wszyscy, jak tutaj siedzimy, możemy 

powiedzieć sobie, że ta wielka i wspaniała postać, 
Bolesław Leśmian, oraz jego poezja wpłynęły na 
nasze postrzeganie rzeczywistości, a także na po-
strzeganie odpowiedzi na fundamentalne pytania do-
tyczące, co tu dużo mówić, sensu życia każdego z nas 
indywidualnie, bo poeta ten wnikał bardzo głęboko 
w ludzką egzystencję. Ale także wszyscy, jak tutaj sie-
dzimy, wiemy, że rzeczywiście należał do tych, którzy 
współtworzyli polską kulturę i rzecz jasna do dzisiaj 
są w niej obecni. I o tym chcę chwilę powiedzieć.

Cytowano tutaj Jarosława Rymkiewicza, wielkiego 
polskiego pisarza współczesności, który zanurzony 
głęboko w historię, bo przecież sam o historii pisywał 
nieraz, postawił Leśmiana obok Kochanowskiego, 
Mickiewicza, Słowackiego. Można powiedzieć, że 
wyższego rankingu już nie ma. Podobnie rzecz, czyli 
jego twórczość i jego samego, traktował inny wielki pol-
ski twórca, Jacek Trznadel, który we wstępie do opubli-
kowanego w 2016 r. „Kalendarium Leśmianowskiego” 
napisał: „Układaniu tego kalendarium towarzyszyła 
myśl, że obcuję z poetą, który wyraził tak wiele z ludz-
kich uczuć i myśli. Znaczy to, że czytając jego utwory, 
może lepiej rozumiemy życie. To duże słowa, ale tak 
właśnie patrzę na poezję Leśmiana”. 

Jego ulubionym miejscem w Warszawie była ka-
wiarnia Mała Ziemiańska. Tam przy swoim stoliku 
spotykali się bardzo często skamandryci, którzy wte-
dy wiedli prym w życiu literackim naszej ojczyzny. 
Nie zdarzyło się, aby skamandryci kiedykolwiek za-
prosili Leśmiana do swojego stolika. Można powie-
dzieć… Przed chwilą rozmawiałam z autorem książek 
o Leśmianie i on powiedział, że to właściwie Leśmian 
powinien ich zaprosić, bo to on był tym wielkim, 
tym największym i najwybitniejszym, ale w tamtych 
czasach, kiedy żył, było inaczej.

W 1933 r. wybrany został do Polskiej Akademii 
Literatury. Zmarł w Warszawie 5 listopada 1937 r. 
Pochowany jest na Powązkach.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przedsta-
wić projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana.

Projekt tej uchwały został przedstawiony na po-
siedzeniu Komisji Ustawodawczej. Zyskał jednogło-
śne poparcie, więc mam zaszczyt przedstawić teraz 
państwu tenże projekt.

„Na rok 2017 przypadają aż dwie rocznice zwią-
zane z nazwiskiem Bolesława Leśmiana – 140. rocz-
nica urodzin i 80. rocznica śmierci Poety (urodził się 
22 stycznia 1877 r., zmarł 5 listopada 1937 r.). Jego 
twórczość zaliczana jest do najznakomitszych do-
konań w literaturze polskiej. O wartości jego poezji 
decyduje maestria artystyczna, nie tylko wykorzy-
stująca w najlepszy sposób możliwości polszczyzny, 
lecz także poszerzająca jej granice w stopniu, jaki 
niewielu artystów słowa potrafiło osiągnąć w dzie-
jach kultury polskiej; Leśmian stawiany jest obok tak 
wybitnych poetów polskich jak Jan Kochanowski czy 
Adam Mickiewicz.

Mistrzostwo w operowaniu językiem polskim, 
tak ważne dla konsolidacji narodowej tożsamości 
po odzyskaniu przez kraj niepodległości, łączył 
Bolesław Leśmian z najgłębszą problematyką filo-
zoficzną, dotykającą podstawowych, uniwersalnych 
kwestii egzystencjalnych i antropologicznych, roz-
wijanych także w tekstach o charakterze eseistycz-
nym. Ta przenikliwość poznawcza, daleka od her-
metyczności, zdecydowała o niezwykłym uznaniu 
dla Leśmiana, podziwianego nieprzerwanie przez 
kolejne wykształcone i poszukujące mądrości poko-
lenia. Zarówno pochwała piękna języka polskiego, 
jak i zachęta do głębokiego namysłu to potrzeby 
elementarne także dzisiaj, w warunkach dyktatu 
kultury masowej, sprzyjającej zanikowi dbałości 
o jakość mowy i myśli.

Bolesław Leśmian był czołowym przedstawicie-
lem polskiej literatury dwudziestolecia międzywo-
jennego. W 1933 r. został uhonorowany godnością 
członka Polskiej Akademii Literatury.
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(senator J. Żaryn) my Bolesławowi Leśmianowi, że odrzuciliśmy kil-
ka miesięcy temu inną uchwałę, uchwałę dotyczącą 
tego, żeby był obchodzony rok Bolesława Leśmiana. 
Takie zadośćuczynienie ze strony Senatu, ze strony 
Wysokiej Izby Bolesławowi Leśmianowi się należało.

Rok 1867 obfitował w narodziny wielkich 
Polaków… 5 listopada zmarł Bolesław Leśmian… 7 
listopada urodziła się Maria Skłodowska-Curie, a 5 
grudnia urodził się marszałek Józef Piłsudski. Ja po-
kochałam Leśmiana dzięki mojej polonistce w liceum 
ogólnokształcącym, już nieżyjącej pani Kononowicz, 
która była wspaniałą polonistką, wspaniałym czło-
wiekiem. W latach, w których ja uczyłam się w li-
ceum, 1968–1972, w programie z poezji Leśmiana 
był tylko znany wszystkim wiersz pt. „W malinowym 
chruśniaku”. Ale pani profesor zawsze zachęcała nas 
do poszerzania swojej wiedzy i czytania więcej, niż 
przewidywała to lista szkolnych lektur. Pamiętam, 
jak zachęcała nas do czytania erotyków Leśmiana. 
Dzisiaj pewnie młodzież by się śmiała, z jakimi wy-
piekami my czytaliśmy te piękne wiersze – bo to 
naprawdę piękna poetycka erotyka.

(Senator Jan Maria Jackowski: O, o, o!)
(Senator Jan Dobrzyński: Erotyka?)
Erotyka, tak.
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Senator, erotyka?)
(Rozmowy na sali)
Chciałabym państwu… Myślę, że w latach sześć-

dziesiątych, a może jeszcze w latach pięćdziesiątych 
nie wolno chyba było za bardzo drukować utworów 
Leśmiana. Ja mam tutaj taki tomik z rodzinnego zbio-
ru, który ma ponad 50 lat, i tu nigdzie nie ma daty wy-
dania. Wydany jest przez jakieś… nie jest też napisane, 
jakie wydawnictwo go wydało. Ale są wszystkie wier-
sze – na stronach pożółkłych, zniszczonych, wytartych, 
bo ja ten tomik zabieram ze sobą zawsze na wakacje 
i wszystkie swoje letnie urlopy zaczynam od słów: 
„Niedostępna ludzkim oczom, że nikt po niej się nie 
błąka, W swym bezpieczu szmaragdowym rozkwitała 
w bezmiar łąka”. To mnie wprowadza w nastrój lata, 
w nastrój uspokojenia, w nastrój odpoczywania.

Ale jest też i inny wiersz, który jest takimi słowa-
mi, o jakich to Paul Eluard w jednym z swoich wierszy 
pisał: „Il y a des mots qui font vivre” – są słowa, które 
pozwalają żyć. Jest taki wiersz Bolesława Leśmiana 
pod tytułem „Szewczyk”. I ostatnia zwrotka to takie 
moje motto w różnych trudnych momentach życia.

„Dałeś mi, Boże, kęs istnienia,
Co mi na całą starczy drogę –
Przebacz, że wpośród nędzy cienia
Nic ci, prócz butów, dać nie mogę.
W szyciu nic nie ma, oprócz szycia,
Więc szyjmy, póki starczy siły!
W życiu nic nie ma, oprócz życia,
Więc żyjmy aż po kres mogiły!”.
Dziękuję bardzo. Ukłony dla was. (Oklaski)

Warto także te słowa zapamiętać, bo one właśnie 
wpisują się w to, co jest pewnym fenomenem naszej 
kultury narodowej. Mianowicie z jednej strony polska 
kultura narodowa jest związana z budowaniem tego, 
co nas wyróżnia, i tego, co nas konsoliduje – polska 
wspólnota narodowa wymaga takiej wielkiej wysokiej 
kultury, ponieważ w naszej historii nieraz się zdarzało, 
że nie mieliśmy własnego państwa i to właśnie dzięki 
kulturze narodowej byliśmy nadal Polakami – a jed-
nocześnie, z drugiej strony, od I Rzeczypospolitej po 
dziś polska kultura narodowa jest niesamowicie we-
wnętrznie różnorodna, zindywidualizowana. I na tym 
polega ten nasz polski fenomen, którym możemy się 
chwalić na całym świecie, a który także powodował, 
szczególnie w XIX wieku, gdy państwa nie było, że 
byliśmy tak atrakcyjni poprzez to umiłowanie wolno-
ści, czyli umiłowanie też różnorodności efektów tejże 
wolności, efektów w postaci polskiej kultury. 

I warto dziś podkreślić, że właśnie to pochodze-
nie żydowskie Bolesława Leśmiana, czyli właśnie ta 
różnorodność, z której wypływają najwięksi polscy 
twórcy, daje efekt w postaci tego fenomenu polskiej 
kultury. Pochodzenie nie staje się wadą, tylko bogac-
twem, doświadczeniem, które wpisuje się przez wieki 
w tą wielobarwność polskiej kultury, polskiej kultury 
wyrastającej od I Rzeczypospolitej, od wschodu aż 
po zachód, na zasadzie kontrastu i jednocześnie na 
zasadzie wzajemnego wzbogacania się. Stąd, siłą rze-
czy, tym bardziej jestem zwolennikiem tego, byśmy 
tę uchwałę podjęli. Jestem zwolennikiem tego nie 
tylko dlatego, że ja także wyrastałem na tejże poezji 
– a wspaniały wiersz o Dusiołku, jak wiadomo, do 
dziś każdy z nas po tysięcznej lekturze będzie tak 
samo mocno przeżywał, bo jest to jeden z najpięk-
niejszych wierszy, które przecież nas wszystkich, jak 
tutaj siedzimy, indywidualnie dotyka. Zatem bardzo 
się cieszę, że możemy tę uchwałę podjąć, i bardzo się 
cieszę – myślę, że wszyscy się cieszymy – że mamy 
taką bogatą i wielką polską kulturę także dzięki 
Bolesławowi Leśmianowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę mi wybaczyć, że moje wystąpienie przy tej 

okazji będzie bardzo… może nie bardzo, ale trochę 
osobiste. Na początku powiem, że bardzo się cie-
szę – myślę, że wszyscy odetchniemy z ulgą – że 
tą dzisiejszą uchwałą chociaż trochę zadośćuczyni-
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Głosowanie. Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza.
Zatem przystępujemy do głosowania nad przedsta-

wionym 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?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 79 było za, 1 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2017.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 644 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 

ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie, państwo senatorowie 

wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nikt się nie 
zgłasza.

A zatem 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 Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 56 – za, 25 – przeciwko, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława 
Leśmiana.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wnio-
sku?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Głosowanie trwa, coś się zacięło…
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam wyniki głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy opowiedzieli się 

za podjęciem tej uchwały. (Głosowanie nr 2)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci 
Bolesława Leśmiana.

Proszę pana prof. Mikołaja Sokołowskiego o po-
dejście do stołu prezydialnego w celu odebrania tekstu 
uchwały.

(Rozmowy na sali)
(Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: zmiany 
w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie jest zawarty w druku nr 656.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczoraj-
szym rozpatrzyła wniosek pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego, w którym wnosi on o skreślenie 
go z listy członków Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz o przyjęcie go w poczet członków 
Komisji Obrony Narodowej. Komisja rozpatrzyła 
ten wniosek pozytywnie, przygotowała stosowną 
uchwałę i wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
tej uchwały. Dziękuję.

(Senator Jan Dobrzyński: Jaki jest powód, Panie 
Senatorze?)

(Senator Stanisław Kogut: Przestań.)
Proszę pytać…
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(wicemarszałek M. Seweryński) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie 

był przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych 
rynków rolnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 60 – za, 24 – prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2017.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 645 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy 

bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan senator Leszek Czarnobaj chce zabrać 

głos?
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych popartym 
przez komisję o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 57 – za, 25 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dzia-
łalności innowacyjnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytor ialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 eliminuje sprzeczność w przepisach 

dotyczących pierwszej karty pobytu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 79 – za, 1 – przeciw, 4 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 79 – za, nikt nie był 

przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 12)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 wskazuje prawidłowo, na czym 

polega zmiana dokonywana w przepisie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za. (Głosowanie 

nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 ujednolica terminologię ustawy 

oraz uwzględnia, że zawiadomienie może być dorę-
czone szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie 
tylko za pośrednictwem poczty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 14 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działal-
ności innowacyjnej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 646 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Kazimierza 
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym połączone komisje, Komisja 

Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu, przyjęły w głosowaniu wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wyniki głosowa-
nia: 18 senatorów było za, 5 – przeciw, 1 wstrzymał 
się od głosu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan senator wnioskodawca Mieczysław 

Augustyn chce jeszcze zabrać głos? Nie.
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 popartym przez 
połączone komisje wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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(wicemarszałek M. Seweryński) Głosowało 83 senatorów, 81 – za, nikt nie był 
przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 dodaje zmianę będącą konsekwen-

cją zdefiniowania w ustawie o cudzoziemcach pojęcia 
„mobilność”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 12, 23, 25, 28, 29 i 30 nale-

ży głosować łącznie. Poprawki te zmierzają do tego, 
aby przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 
2018 r., wchodziły w życie po upływie 30 dni od dnia 
głosowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 14 zmienia oznaczenie przepisu, 

uwzględniając…
(Głos z sali: Nr 13, Panie Marszałku.)
Poprawka nr 13 ujednolica terminologię analo-

gicznych regulacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Teraz poprawka nr 14, która zmienia oznaczenie 

przepisu, uwzględniając, że ustawa z dnia 27 paź-
dziernika 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, 
ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziem-
cach dodaje do ustawy o cudzoziemcach identycznie 
oznaczony przepis.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 5. 

Uwzględnia ona, że przestępstwo składania fałszy-
wych oświadczeń jest innym typem przestępstwa niż 
przestępstwo składania fałszywych zeznań.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 2 senato-

rów wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. 
(Głosowanie nr 15)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 uzupełnia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 rozszerza zakres odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie 
nr 17)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 dostosowuje terminologię ustawy 

o cudzoziemcach do terminologii ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 uwzględnia, że art. 139g dodawany 

do ustawy o cudzoziemcach, dotyczący zezwolenia na 
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, może być 
stosowany do zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
korzystania z mobilności długoterminowej wyłącznie 
odpowiednio.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 29)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 20 koreluje art. 400b dodawany 

do ustawy o cudzoziemcach z przepisami ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych po zmianach dokonanych 
w tym akcie ustawą z dnia 27 października 2017 r. 
o podstawowej opiece zdrowotnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, nikt nie był prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 21 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 skreśla bezprzedmiotowy przepis 

zmieniający. Modyfikacji, która miała być dokona-
na usuwanym przepisem, dokonano ustawą z dnia 
7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz 
niektórych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 23 została już przegłosowana – łącz-

nie z poprawkami nr 12, nr 25, nr 28, nr 29 i nr 30.
Poprawka nr 24 koreluje treść wyliczenia z wpro-

wadzeniem do wyliczenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawką nr 25 głosowaliśmy łącznie z po-

prawkami nr 12 i 23, 28,29 i 30.
Poprawka nr 26 wskazuje jednoznacznie, że prze-

pis odnosi się do liczenia okresu pozostawania da-
nych w wykazie, a nie do wprowadzania danych do 
wykazu.

Kto jest za?

Głosowało 84 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-
ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 24)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 koryguje błędne odesłanie, 

uwzględniając, że przepisy, do których się odsyła, 
mogą być stosowane wyłącznie odpowiednio.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 16 skreśla przepis, który nie ma war-

tości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 17 dokonuje zmiany przepisu mery-

torycznego, która jest konsekwencją znowelizowania 
delegacji ustawowej w zakresie ustalania wysokości 
zryczałtowanych dziennych kosztów pobytu cudzo-
ziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cu-
dzoziemców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, nikt nie był prze-

ciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 18 koreluje terminologię ustawy o cu-

dzoziemcach z terminologią ustawy o Narodowym 
Banku Polskim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 19 uwzględnia, że wezwania do od-

bioru depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy 
o likwidacji niepodjętych depozytów, nie doręcza się, 
ale wywiesza się je na tablicy informacyjnej w sie-
dzibie przechowującego depozyt.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek M. Seweryński) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 54 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianą…

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy naprawdę musi 

być klimatyzacja?)
(Rozmowy na sali)
Głosowało…
(Głos z sali: Panie Marszałku, powinien zostać 

zgłoszony wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.)
Przepraszam, błąd polegał na tym, że nie powie-

działem, że przyjmujemy ustawę bez poprawek.
(Głos z sali: Ale nikt nie zgłosił takiego wniosku.)
Nikt nie zgłosił tego wniosku.
(Senator Kazimierz Wiatr: To ja zgłoszę.)
Głosujemy zatem nad przyjęciem ustawy bez po-

prawek.
Podaję wyniki głosowania, bo takie głosowanie 

się odbyło.
(Senator Kazimierz Wiatr: Wniosek musi być.)
Tak?
Dwie minuty przerwy.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, ja 

zgłaszam…)
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Pan senator 

Wiatr się zgłasza, Panie Marszałku.)
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 18  

do godziny 13 minut 20)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
Głos ma pan senator Wiatr. Proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, zgodnie z regulaminem zgła-

szam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.
(Senator Alicja Zając: Której?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, wobec tego przystępujemy do 

głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.
(Senator Wiesław Kilian: Ale której ustawy?)
Przypomnę, że mówimy o punkcie dziewiątym, doty-

czącym ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 34)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 27 uwzględnia, że rozporządzenie 

wydane na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o cudzo-
ziemcach nie może być utrzymane czasowo w mocy 
po raz drugi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 28, 29 i 30 zostały już przegłosowane 

łącznie z poprawkami nr 12, 23 i 25.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem uchwały. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej po-
prawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez komisję poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał…
Przepraszam, poprawka, nad którą będziemy gło-

sować, ma na celu pozostawienie w przepisie upoważ-
niającym do wydania aktu wykonawczego upraw-
nienia do sporządzania dwujęzycznych formularzy 
meldunkowych.

Teraz pytam: kto jest za?
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(wicemarszałek M. Seweryński) być zgłoszone wcześniej niż po upływie 30 dni od 
uprawomocnienia się postanowienia sądu w przed-
miocie przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 25 – za, 53 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 przesądza, że wyrażenie zgody 

przez przedstawiciela ustawowego na przyjęcie osoby 
małoletniej do domu pomocy społecznej, nawet jeśli 
osoba ta pozostaje pod władzą rodzicielską, będzie 
wymagać uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie; znajduje się ono w druku nr 641 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek nr 2, 3, 

4, 5 i 7, a odrzucenie pozostałych poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.

Wobec wniosku pana senatora Wiatra przystę-
pujemy do głosowania nad przyjęciem ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się…
(Głosy z sali: Nie działa)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jacek Włosowicz: Zróbmy przerwę.)
Chwileczkę.
(Głosy z sali: Już działa.)
Dobrze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 66 – za, 16 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za podję-

ciem uchwały. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu powrót do aktualnie 

obowiązującej regulacji, zgodnie z którą żądanie wy-
pisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przeby-
wającej w takim szpitalu bez swojej zgody nie może 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, 1 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do ujednolicenia termino-

logii w ramach ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 poprawia czytelność przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Przyjęcie 

tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką 
nr 6. Proszę to powiedzieć.)

Tak jest.
Dodaję, że odrzucenie poprawki nr 5…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Przyjęcie.)
Przyjęcie poprawki nr 5 będzie oznaczało…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Odrzucenie 

poprawki nr 6.)
…że odrzucamy poprawkę nr 6.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem tej poprawki. (Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Głosujemy nad poprawką nr 7, która zmierza do 

zapewnienia należytej precyzji odesłania sformuło-
wanego w ustawie – Prawo konsularne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 76 – za, nikt nie był prze-

ciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach tury-
stycznych.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 
senator sprawozdawca, pan Mieczysław Augustyn, 
chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad przyjęciem ustawy bez poprawek, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, żaden nie głosował za, 

wszyscy byli przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 43)

Wobec wyników głosowania przystępujemy teraz 
do głosowania nad poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby definicja po-
jęcia „przedsiębiorca turystyczny” nie obejmowała 
swoim zakresem prowadzenia działalności odpłatnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 56 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 doprecyzowuje regulację, wska-

zując, że do utworzenia imprezy turystycznej nie 
dojdzie w przypadku, jeżeli wartość dodatkowych 
usług turystycznych będzie wynosiła mniej niż 25% 
łącznej wartości połączonych usług turystycznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do ujednolicenia termino-

logii w ramach…
(Głosy z sali: Poprawka nr 3.)
Przepraszam, poprawka nr 3 precyzuje przepis do-

tyczący powiązania usług turystycznych, wskazując, 
że nie dojdzie do utworzenia powiązanych usług tury-
stycznych w przypadku, kiedy wartość dodatkowych 
usług, o których mowa w przepisie, będzie wynosiła 
mniej niż 25% łącznej wartości połączonych usług 
turystycznych.

Kto jest za?
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(wicemarszałek M. Seweryński) Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 została już przegłosowana łącznie 

z poprawkami nr 1 i 6.
Poprawka nr 4 uwzględnia, że w kodeksie karnym 

typizuje się dwa różne przestępstwa: złożenie fałszy-
wych zeznań oraz złożenie fałszywego oświadczenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 została już przegłosowana łącznie 

z poprawkami nr 1 i 3.
Poprawka nr 7 została już przegłosowana łącznie 

z poprawkami nr 2 i 10.
Przystępujemy do głosowania na poprawką nr 8, 

która przesądza, że umowę ubezpieczenia krótko-
terminowego może zawrzeć podmiot uprawniony na 
okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyj-
nego, nie krótszy jednak niż 30 dni, w odniesieniu 
do pojazdów do jazd testowych, które nie są zareje-
strowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 – za, 52 – przeciw, 3 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka nr 9 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 została już przegłosowana łącznie 

z poprawkami nr 2 i 7.
Poprawka nr 11 wprowadza wymóg zamieszcze-

nia w wykazie pojazdów używanych w ruchu dro-
gowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu 
rejestracyjnego danych o dacie i numerze dokumentu 
potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju 
albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku 
zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświad-

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono 
w druku nr 631 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja rekomenduje przyjęcie wszystkich po-

prawek z wyłączeniem poprawki nr 8 oraz poprawki 
nr 13. Wyłączenie poprawki nr 13 wynika z przyjęcia 
poprawki nr 12 poprawiającej poprawkę wcześniej 
przyjętą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca?
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie, 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.

Nad poprawkami nr 1, 3 i 6 należy głosować łącz-
nie. Poprawki te przesądzają, że przedmiotem decyzji 
o profesjonalnej rejestracji pojazdów może być tylko 
pojazd niezarejestrowany wcześniej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawek. (Głosowanie nr 51)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 2, 7 i 10 zmierzają do zapewnienia 

spójności terminologicznej między ustawą zmienianą 
a ustawą zmieniającą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawek. (Głosowanie nr 52)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 507 S.

Komisje proponują ponadto, żeby Senat upoważnił 
pana senatora Marka Borowskiego do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 77 – za, nikt nie był 

przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 61)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
poparł projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Marka Borowskiego do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 68 – za, 1 – przeciw, 13 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie w sprawie statu-
su Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 
w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

czenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy w ro-
zumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem poprawki. (Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Przyjęcie poprawki nr 12 wykluczy głosowanie 

nad poprawką nr 13.
Poprawka nr 12 skraca z 30 do 14 dni liczony 

od dnia wezwania termin do przekazania poświad-
czonych kopii albo wydruku wykazu pojazdów 
używanych w ruchu drogowym z wykorzysta-
niem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, 
uwzględniając taką zmianę również w przepisie 
nakazującym informować starostę o niedotrzy-
maniu tego terminu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 58)

Poprawka uzyskała poparcie.
Poprawka nr 14 zapewnia spójność między przepi-

sem przejściowym oraz przepisem o wejściu w życie 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 77 – za, 2 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 59)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za przyję-

ciem ustawy. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami.
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(wicemarszałek M. Seweryński) wiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obec-
nym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania; 
znajduje się ono w druku nr 542 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone 3 komisje jednomyślnie poparły oby-

dwie złożone poprawki i wnoszą o ich przyjęcie wraz 
z tekstem jednolitym projektu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i za-
razem wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłosił.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad poprawkami, według kolejności prze-
pisów projektu, a następnie nad przyjęciem projektu 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 
Poprawki nr 1 i 2 wprowadzają w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych niezbędną konse-
kwencję zmiany tytułu nowelizowanej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, 73 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem pro-

jektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Jerzego Czerwińskiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 66)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy 
o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie 
statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego 
w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o dialogu politycznym i współpracy między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy o dialogu politycznym i współpracy mię-
dzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, 
sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i zobo-
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(wicemarszałek M. Seweryński) rego popłyną nowe standardy dyskusji o sprawach 
Rzeczypospolitej, dyskusji, w której poszanowana 
będzie godność każdego z jej uczestników, w której 
używane będą wyłącznie argumenty ad rem i nigdy 
już nie padnie argument ad personam.

Załączam list prof. Jadwigi Puzyniny.
Podpisane: Jerzy Fedorowicz.
Panie Marszałku, przekazuję moje oświadczenie 

i dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pan senator Libicki ma głos.

Senator Jan Filip Libicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie senatorskie kieruję do ministra 

zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła.
Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 29 czerwca 2017 r., na czterdziestym czwar-

tym posiedzeniu Senatu, złożyłem do pana oświad-
czenie senatorskie w sprawie kryteriów wyboru ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udziele-
nie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie dotyczą-
cym ciągłości udzielania świadczeń przez oferentów. 
Na moje oświadczenie senatorskie odpowiedzi udzie-
lił pan minister Marcin Czech pismem z dnia 28 sierp-
nia 2017 r., opatrzonym znakiem PR.070.29.2017.MM, 
IK: 1008901.

W odpowiedzi tej stwierdzono, że w przypadku, 
gdy dotychczasowy podmiot leczniczy będący spółką 
cywilną ma zostać rozwiązany, nowo utworzony pod-
miot leczniczy, którym ma być spółka komandytowa, 
aby spełnić kryterium ciągłości, powinien przejąć 
prawa i obowiązki wynikające z umowy o udzie-
leniu świadczeń opieki zdrowotnej w drodze cesji 
najpóźniej ostatniego dnia jej realizacji. Tymczasem 
w przedstawionym przez mnie przypadku nie jest 
możliwe uzyskanie stosownej cesji.

W związku z tym pozwoliłem sobie zwrócić się 
o dodatkowe ekspertyzy. W opinii na ten temat, o któ-
rą zwróciłem się do Biura Spraw Senatorskich i którą 
załączam do niniejszego oświadczenia, stwierdzono, 
iż jeżeli przeniesienie praw i obowiązków nastąpi 
jedynie na skutek zmian organizacyjno-prawnych 
bez zmian lokalizacji i zakresu świadczeń oraz przy 
dotychczasowym zatrudnieniu, to nie powinno być 
problemu z uzyskaniem stosownej zgody dyrektora 
NFZ na takie przeniesienie.

W związku z tym bardzo proszę Departament 
Prawny Ministerstwa Zdrowia o ustosunkowanie się 
do przytoczonego przeze mnie fragmentu opinii Biura 
Spraw Senatorskich.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił se-
natora Jerzego Czerwińskiego do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że porządek obrad kolejnego posie-
dzenia, planowanego na dni 5 i 6 grudnia, zostanie 
państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos?
(Senator Jan Filip Libicki: Tak.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja byłem zapisany.)
Pan senator Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Przepraszam cię, byłem zapisany.
(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze.)
Ja króciutko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć oświadczenie senatorskie do 

marszałka Senatu RP w sprawie przestrzegania zasad 
etyki w debacie publicznej.

Szanowny Panie Marszałku!
Prof. Jadwiga Puzynina, przewodnicząca Zespołu 

Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN, złożyła na 
moje ręce apel o uwzględnienie w debacie publicznej 
zasad etyki słowa, opartych na poszanowaniu god-
ności wszystkich uczestników życia politycznego 
i społecznego.

Składam to oświadczenie na ręce osoby, która jest 
w stanie w zdecydowanie większym zakresie niż ja 
wpłynąć na popularyzacje zawartych w nim treści.

W pełni podzielam pogląd pani profesor Jadwigi 
Puzyniny, uznanego autorytetu polskiej polonisty-
ki. Niech Senat będzie inicjatorem i źródłem, z któ-
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(senator J.F. Libicki) rowali i mordowali swoich przeciwników politycz-
nych, deportowali i wypędzali z domów całe narody, 
prowokowali głód i szerzyli kłamliwą propagandę, 
docierając z ideologią bolszewicką także do lewico-
wych środowisk wolnego świata. Według badań hi-
storyków w latach 1917–1991 z rąk komunistów zgi-
nęło blisko 100 milionów ludzi, w tym 65 milionów 
w Chinach i 20 milionów w Związku Sowieckim. 
Z rąk komunistów ginęli także Polacy, w tym ponad 
110 tysięcy w latach 1937–1938 w ZSRR oraz ponad 
150 tysięcy w latach okupacji sowieckiej w okresie II 
wojny światowej. W latach powojennych, do 1956 r., 
kolejne dziesiątki tysięcy polskich patriotów zginęły 
w walce bądź w wyniku wyroków sądów komuni-
stycznych w kraju.

Przypominamy dziś to tragiczne wydarzenie, by 
jednocześnie potępić ideologię i politykę rządów ko-
munistycznych skierowanych przeciwko Bogu i czło-
wiekowi. Panowanie komunistów zaważyło na losach 
kilku pokoleń ludzi, którzy zostali pozbawieni prawa 
do godnego życia. Niech będzie ono przestrogą dla 
następnych pokoleń.

Warszawa, 15 listopada 2017 r. Dalej są podpisy 
26 senatorów Rzeczypospolitej.

Przekazuję dokument, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze złożyć 

oświadczenie? Nie.
Informuję, że… Nie ma komunikatów? Nie.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Niniejszym pozwolę sobie panu marszałkowi 
tekst tego oświadczenia razem z tą opinią przekazać. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Szanowny Panie Marszałku!
Chciałbym przeczytać oświadczenie złożone przez 

26 senatorów. Oświadczenie dotyczy tak ważnego 
i zarazem tragicznego wydarzenia w polskiej i świa-
towej historii, że nie można rocznicy tego wydarze-
nia nie tylko nie zauważyć, ale także przejść nad nią 
obojętnie, zarówno ze względu na tragedię, z jaką 
ludzkość musiała się zmierzyć w wyniku zaistnienia 
rewolucji bolszewickiej i komunizmu, jak i z racji 
tego, iż skutki, czasem być może mniej widoczne na 
pierwszy rzut oka, tamtego tragicznego doświadcze-
nia są obecne także i dziś w naszej rzeczywistości. 
I tak będzie zawsze, gdy jakakolwiek grupa ludzi 
będzie próbowała na siłę wprowadzić rzekomą szczę-
śliwość w przestrzeń publiczną z pogwałceniem pod-
stawowych praw boskich i ludzkich.

To był wstęp ode mnie pochodzący. A teraz już 
samo oświadczenie 26 senatorów Rzeczypospolitej 
w setną rocznicę rewolucji bolszewickiej w Rosji.

W listopadzie 2017 r. minęła setna rocznica 
wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji, jednego 
z najtragiczniejszych wydarzeń w historii świata, 
w wyniku którego władzę zagarnęła partia komu-
nistyczna oparta na ateistycznej ideologii marksi-
stowskiej i totalitarnej praktyce rządzenia. W cią-
gu kolejnych dziesięcioleci komuniści opanowali 
znaczną część Europy, w tym Polskę, a także wiele 
innych krajów. Wszędzie tam, gdzie zdobyli władzę, 
zakładali obozy pracy i więzienia, w których tortu-

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 55)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn . + + - - + + - - - ? ? . + + + + + + +
  4 A. Bielan . . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  6 P. Błaszczyk . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + - - + + - - - + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski + + - - - + - + - - + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 B. Borys-Damięcka + + + - - + + - - - - ? + + + + + + + +
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + . +
  16 L. Czarnobaj + + + - - + + - ? - + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska . + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz + + + - - + + - - - ? ? + + ? + + + ? +
  25 P. Florek + + + - - + + - - - + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda . + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + ? - - + ? - - - + + + + + + + . + +
  32 M. Grubski + + + - - + + - ? - + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  34 J.M. Jackowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  37 W. Kilian + + + - - + + - ? - + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina + + + - - + + - - - + + + + + + + + + +
  39 B. Klich + + + - - + + - - - + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  41 M. Koc + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + - - + + - ? - + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  45 M. Kopiczko . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 W. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  47 J.F. Libicki . + + - - + + - ? - + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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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 70 81 83 83 84 84 84 84 84 84 84 82 81 82 82 83 84 81 83 84
  Za 70 81 79 56 57 84 82 60 58 58 79 79 81 82 80 83 83 81 81 84
  Przeciw 0 0 1 25 25 0 1 24 14 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 3 2 2 0 1 0 12 0 4 3 0 0 2 0 1 0 2 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

50. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 listopada 2017 r.
Wyniki głosowań130

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  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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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  55 A. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + + + + ? - +
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  58 J. Obremski + + + + + + + + + . + + + + + + - + + .
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  63 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? - +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  71 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + . + + + + + + + - +
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  75 J. Rulewski . + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  77 S. Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  79 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  80 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  84 L. Staroń + + + + + + ? + + ? + + + + + + ? + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + . + + + + + + ? - +
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + ? + + ? + ? + + + + + + + + + - +
  91 A. Warzocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 J. Wcisła . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  94 J. Włosowicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  96 A. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
 
  Głosujących 82 84 84 84 84 82 84 84 84 83 81 84 84 83 84 84 84 84 82 82
  Za 82 84 84 83 84 82 82 84 83 81 81 84 84 82 84 84 26 79 66 82
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 16 0
  Wstrzymało się 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  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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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  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 81 83 81 83 83 83 82 75 83 82 82 83 83 81 79 82 82 81 82 79
  Za 25 80 80 0 26 81 80 75 83 82 76 83 83 81 79 27 82 81 80 77
  Przeciw 53 1 1 83 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 2
  Wstrzymało się 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 2 0
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    61 62 63 64 65 66 67
  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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    61 62 63 64 65 66 67
  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 81 80 82 81 81 74 75
  Za 81 77 68 81 80 73 75
  Przeciw 0 0 1 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 3 13 0 1 1 0
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować zmiany omawianych ustaw, które nowelizują przede wszystkim przepisy 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W tym przypadku ustawodawca postanowił 
wprowadzić regulacje, które wzmocnią ochronę prawną osób ubezwłasnowolnionych i małoletnich.

Proponowane zmiany spowodują, że przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą 
jej przedstawiciela ustawowego, będzie wymagało zezwolenia właściwego sądu opiekuńczego. W ten sposób 
ustawodawca chce uniknąć sytuacji, jakie już miały miejsce, że doszło do ubezwłasnowolnienia; przedstawiciel 
ustawowy umieścił taką osobę w domu pomocy społecznej, nie prosząc jej nawet o wyrażenie swojego stano-
wiska w tej sprawie. Co więcej, jeżeli przedstawiciel ustawowy będzie zamierzał umieścić osobę pełnoletnią 
ubezwłasnowolnioną całkowicie, wyrażającą swoje zdanie lub osobę, która ukończyła szesnasty rok życia, będzie 
musiał uzyskać od niej zgodę na umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. Osoba umieszczona w domu 
pomocy społecznej będzie podlegała kontroli stanu zdrowia psychicznego w takim zakresie, w jakim została 
w nim umieszczona. Ustawodawca wskazał termin badań – odbywają się raz na 6 miesięcy. Wydaje się, że 
dobrał ten termin w sposób obiektywny i tak, że nie powoduje krzywdy osoby przebywającej w domu pomocy 
społecznej. Wzmocnienie ochrony prawnej wobec osoby przyjmowanej do domu pomocy społecznej lub szpitala 
psychiatrycznego ma zostać zapewnione poprzez obowiązkowe ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy 
prawnego dla takiej osoby. Ponadto skierowania dotyczące umieszczenia danej osoby w domu pomocy społecznej 
bądź w szpitalu psychiatrycznym będą podlegały sądowej kontroli. Wszystkie wskazane zmiany omawianej 
ustawy po ich wprowadzeniu dadzą gwarancję ochrony praw procesowych oraz zapewnią ochronę praw osób 
kierowanych bez ich zgody do domu pomocy społecznej lub wobec których stosuje się przymus bezpośredni.

Ustawodawca postanowił dokonać również nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii. W nawiązaniu do wskazanych ustaw ustawodawca doprecyzował zasadę stosowania przymusu bez-
pośredniego w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, tym samym dając im większą ochronę prawną. 
Dzięki omawianej nowelizacji osoba, wobec której stosuje się przymus bezpośredni w postaci izolacji, będzie 
miała prawo do wypowiedzenia się w kwestii rodzaju zakładu odwykowego, do którego została skierowana, 
czy monitorowania pomieszczeń, w których przebywa. Ponadto ustawodawca zaproponował zmianę sposobu 
funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przyznając jej członkom upraw-
nienie do przetwarzania danych osobowych osób nadużywających alkohol oraz danych osobowych członków 
rodzin osób nadużywających alkohol. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest sprawniejsze i łatwiejsze 
realizowanie zadań związanych z procedurą poddania się leczeniu odwykowemu.

Ustawodawca dokonał również modyfikacji zasad sporządzania i przekazywania Radzie Ministrów, a na-
stępnie Sejmowi, informacji na temat realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Sprawozdanie będzie przekazywane co 2 lata.

Ogólnie rzecz biorąc, ustawodawca postanowił dokonać zmian o charakterze doprecyzowującym i porząd-
kowym, które zostały spowodowane wydaniem orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz 
Trybunał Konstytucyjny.

Mając na względzie dobro osób, o których była mowa wcześniej, jestem za wprowadzeniem omawianych 
zmian.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Fedorowicza

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Wielce Szanowna Pani Premier!
Pod koniec września br. na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie dwóch wicepremierów w Pani rządzie 

poinformowało o tym, iż podniesiony zostanie dwukrotnie limit, do którego można liczyć 50-procentowe koszty 
uzyskania przychodu dla twórców.

Wicepremier Piotr Gliński informował wówczas: limit dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dzien-
nikarzy, naukowców zostanie zwiększony dwukrotnie. Wicepremier Mateusz Morawiecki dodał: cieszę się, że 
idziemy w ślady marszałka Piłsudskiego, bo to on zwolnił artystów i nadał im ulgi, preferencje. My tworzymy 
przestrzeń dla artystów, żeby mieć jak najwięcej kreatywnej sztuki, która przekłada się na kreatywną gospo-
darkę. To, co zabraliśmy oszustom, oddajemy wam, artystom – podkreślał.

Całe środowisko przyjęło tę zapowiedź z ogromnym zadowoleniem i nadzieją, iż faktycznie tak się stanie, 
tym bardziej że zapowiedź ta padła z ust osób będących jednocześnie ministrami odpowiadającymi za podatki 
i kulturę. Propozycja taka znalazła się w przyjętym przez rząd i przesłanym do parlamentu projekcie zmiany 
ustawy o podatku od osób fizycznych (druk sejmowy nr 1878). Tymczasem w trakcie prac sejmowej komisji 
finansów, z poparciem przedstawiciela rządu, projekt ten uległ radykalnym zmianom, w wyniku których nie 
tylko nie zostały podniesione ulgi podatkowe dla niektórych twórców, ale nawet zostały one obniżone. Jest to 
działanie całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami rządu.

Dotychczas podstawowym aktem prawnym definiującym korzystanie przez twórcę z praw do ulgi było 
prawo autorskie. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, również jest przedmiotem 
prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

W wyniku obecnej zmiany prawo do 50-procentowych kosztów uzyskania ograniczono do przychodów uzy-
skiwanych z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, 
urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów 
komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Jak podkreślają eksperci z zakresu prawa podatkowego na liście rodzajów działalności objętych podwyż-
szonymi kosztami nie ma wielu kluczowych zawodów twórczych i innowacyjnych: copywriterów, inżynierów 
i projektantów, specjalistów IT – poza programistami – a także analityków, przedstawicieli szeroko rozumianej 
branży doradczej, którzy są autorami wszelkiego rodzaju analiz, raportów, opracowań czy planów funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Nie ma na tej liście tłumaczy, na co zwrócili mi uwagę przedstawiciele tego zawodu, 
którzy są wprost wymienieni w prawie autorskim jako twórcy (ich działalność jest objęta prawem autorskim).

Jednocześnie w ustawie pojawia się pojęcie twórcy z zakresu literatury pięknej. Literatura piękna jest to typ piśmien-
nictwa (także dzieł ustnych), do którego zalicza się wszystkie teksty o dominującej funkcji estetycznej języka. W praktyce 
badaczom bardzo trudno jest określić ten właśnie typ ze względu na liczne gatunki pograniczne z literaturą użytkową.

Wobec powyższego zwracam się do Pani Premier z następującymi pytaniami:
1. Co spowodowało, iż rząd wycofał się z wcześniejszych deklaracji dotyczących zwiększenia limitu, 

do którego można liczyć 50-procentowe koszty uzyskania przychodu dla wszystkich twórców? Ile wyniosą 
oszczędności budżetu państwa w wyniku tej zmiany?

2. Dlaczego niektórzy twórcy korzystający z praw autorskich na podstawie odrębnych przepisów zostaną 
w ogóle pozbawieni możliwości korzystania z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów?

3. Do kogo i na podstawie jakich obiektywnych kryteriów należała będzie ocena tego, czy dany utwór zaliczony 
zostanie do kategorii „literatura piękna” i jego twórca będzie mógł korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu?

4. Z kosztów uzyskania przychodu w jakiej wysokości będą mogły korzystać osoby wykonujące zawód 
tłumacza po wejściu w życie opisanych powyżej zmian? Czy tłumaczowi i innym osobom dokonującym opra-
cowania cudzego utworu również będą przysługiwały koszty uzyskania przychodu na poziomie 50%?

5. Czy w pojęciu dziennikarstwa mieszczą się również teksty umieszczane przez autorów, w tym przez tzw. 
blogerów, na stronach internetowych?

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Fedorowicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

W dobie malejącego bezrobocia ważnym elementem niwelującym brak rąk do pracy jest przywracanie na 
otwarty rynek pracy osób dotkniętych dysfunkcjami. To zadanie z sukcesem wypełniają zakłady aktywności 
zawodowej. Niestety istnieje zagrożenie dotyczące bilansowania się ich działalności. Powodem takiego stanu 
rzeczy, na co zwracają uwagę zarządzający zakładami aktywności zawodowej, jest zamrożona od 9 lat kwota 
finansowego wsparcia przekazywana przez PFRON. Problemem jest to, że od 2008 roku algorytm niezmiennie 
wynosi 18,5 tys. na jednego zatrudnionego, chociaż od tego czasu wysokość najniższej pensji wzrosła o 77%. 
W praktyce dotacja nie pozwala na pełne pokrycie wspomnianych kosztów. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest rozważana zmiana algorytmu.

Jan Maria Jackowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkańcy Pomorza są zaniepokojeni w związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie planów 

połączenia spółek należących do Grupy Kapitałowej Lotos oraz Grupy Kapitałowej Orlen. Stosowny apel 
o wstrzymanie wszelkich prac zmierzających w tym kierunku uchwalił Sejmik Województwa Pomorskiego.

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., nie przewiduje konieczności konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce, 
co utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że krajowy sektor naftowy nie wymaga strategicznych interwencji. 
Ewentualna konsolidacja grupy Lotos oraz grupy Orlen może spowodować sytuację, w której inwestorzy oraz 
akcjonariusze mniejszościowi tych spółek będą postrzegać polski rynek kapitałowy jako ryzykowny, podlega-
jący dużym wpływom polityki państwa, a nie rynkowym uwarunkowaniom. Konsolidacja grupy Lotos i grupy 
Orlen może doprowadzić w konsekwencji do powstania monopolu w sektorze paliw płynnych w kraju, co może 
wpłynąć niekorzystnie na ceny produktów pochodnych od ropy naftowej, a także może okazać się niezgodne 
z polityką Unii Europejskiej w zakresie konkurencji.

Grupa Lotos ma bardzo duże znaczenie dla całej gospodarki województwa pomorskiego. Pozbawienie jej 
niezależności może doprowadzić do marginalizacji gospodarczej Pomorza. Realizacja strategii działań ryn-
kowych w sektorze paliwowym przez grupę Lotos ma istotne znaczenie dla niej samej, ale również, co nie 
jest bez znaczenia, sytuacji pomorskich podmiotów gospodarczych kooperujących z całą grupą Lotos. Grupa 
Lotos oraz spółki z grupy kapitałowej odgrywają dużą rolę w obszarze działań społecznych obejmujących 
partnerską współpracę, wspieranie uczelni wyższych oraz mecenat kultury i sportu na terenie województwa 
pomorskiego. Istotne znaczenie dla gospodarki Pomorza ma szeroki zakres kooperacji grupy Lotos z wieloma 
pomorskimi firmami, w tym w zakresie outsourcingu usług, co w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego całego województwa.

Sejmik Województwa Pomorskiego zwraca uwagę, że należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych (podatek CIT), trafiające do budżetu województwa pomorskiego w związku z działalnością przed-
siębiorstw z grupy Lotos, wyniosły: w roku 2011 – 25 650 798 zł; w roku 2012 – 248 899 zł; w roku 2013 – 
7 289 768 zł; w roku 2014 – 12 016 720 zł; w roku 2015 – 6 735 731 zł; w roku 2016 – 8 143 929 zł, a w trzech 
kwartałach roku 2017 – 16 845 811 zł.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy istnieją plany, czy toczą się już 
prace lub analizy, w sprawie konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce, a jeżeli tak, to kto je realizuje i na 
jakim są etapie.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie mieszkańcy gminy Żukowo zaniepokojeni informacją o wykreśleniu z listy dużych 

projektów w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” zadania pod nazwą „Obwodnica Metropolii 
Trójmiejskiej”, w ramach którego planowana jest budowa obwodnicy Żukowa.

Budowa obwodnicy metropolitalnej jest istotna dla rozwoju regionu Pomorza i Kaszub. Obecne natężenie 
ruchu kołowego tranzytowego, turystycznego i lokalnego na terenie gminy Żukowo powoduje nieustanne zakor-
kowanie miejscowości. Obciążenie ruchem na dwóch drogach krajowych nr 7 i 20 krzyżujących się w mieście 
Żukowo na poziomie 25–30 tysięcy pojazdów na dobę przewyższa obciążenie wielu dróg ekspresowych w kraju. 
Sytuacja taka, poza negatywnym wpływem na atrakcyjność inwestycyjną i mieszkaniową gminy Żukowo, ma 
również negatywny wpływ na środowisko.

Proszę o informację, czy ministerstwo monitoruje trwające postępowania sądowe dotyczące budowy 
Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. 

Czy rozważane są rozwiązania mogące wpłynąć na rozładowanie ruchu w tym rejonie Pomorza np. poprzez 
przyśpieszenie budowy drogi ekspresowej S6? 

Czy podczas aktualizacji listy dużych projektów w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i środowisko” 
brane są pod uwagę obiektywne wskaźniki odnoszące się do wpływu istniejących szlaków komunikacyjnych 
na życie mieszkańców regionów, których dotyczą?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Burmistrz miasta Władysławowo zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w związku z wpro-

wadzaniem nowych regulacji prawnych, tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uprosz-
czeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa.

Szykowane zmiany prawne mają bezpośredni związek z sytuacją gminy Władysławowo, w której od 16 lipca 
2015 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wymusza zmiany planistyczne dotyczące studium gminy 
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu wprowadzenia ustaleń decyzji lokalizacyjnej 
nr 023/76 z dnia 21 maja 1976 r., wydanej przez członków Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Przedmiotowa decyzja wprowadza liczne ograniczenia na terenie miasta Władysławowo, jednak od 40 lat 
nie była uwzględniana w dokumentacji planistycznej gminy, którą w uzgodnieniu i za aprobatą organów woj-
skowych przyjmowano w legalnej procedurze planistycznej.

W ramach omawianych projektów prawnych dąży się do znacznego ograniczenia obowiązującego stanu 
prawnego, wynikającego z miejscowych planów zagospodarowania, co bezpośrednio wpłynie na zatrzymanie 
lub całkowite pozbawienie mieszkańców procesów inwestycyjnych. Ma to bezpośredni wpływ na zaplanowaną 
w rejonie jednostki strefę gospodarczą gminy, w której kształtują się nowe zakłady produkcyjne dające zatrud-
nienie mieszkańcom oraz gwarantujące dywersyfikację dochodu gminy.

W świetle przedstawionych informacji nasuwa się zasadnicze pytanie o koszty wdrożenia nowych regulacji 
prawnych (ustawa, a w jej następstwie rozporządzenie), których adresatem z ramienia Skarbu Państwa będzie 
wojewoda pomorski.

Przedstawiciele gminy Władysławowo nigdy nie kwestionowali i nie kwestionują zasadności dążenia do 
poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego. W tym przypadku jednak sposób, w jaki dąży się do uzyskania 
tego celu, bez patrzenia na skutki, zmusza do stanowczego sprzeciwu. Co do zasady wszystkie instytucje 
odpowiedzialne za obronność kraju wypełniały ten obowiązek na przestrzeni 40 lat, nie wskazując przy tym 
na tak daleko idące ograniczenia terenów wokół jednostki wojskowej K-4610 Poczernino. Stanowiąc nowe 
regulacje prawne dla przyszłych ograniczeń, należy rozważyć wszelkie konsekwencje społeczno-gospodarcze 
oraz wyważyć koszty uzyskania celu.

W związku z powyższym proszę o informację, czy sytuacja w gminie Władysławowo jest znana Panu 
Ministrowi oraz czy ministerstwo monitoruje jej rozwój, szczególnie w kontekście projektu ustawy o zmianie nie-
których ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. 
Czy ministerstwo uwzględni w projekcie ustawy uwagi zgłoszone przez Urząd Miejski we Władysławowie?

Proszę o życzliwe przyjrzenie się sprawie oraz wzięcie pod uwagę w procesie legislacyjnym wpływu, jaki 
nowe przepisy mogą mieć na życie mieszkańców Władysławowa.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z zapowiedzią resortu edukacji narodowej z września 2017 r., planowane są stopniowe podwyżki 

dla nauczycieli, tj. o 15% w ciągu 3 lat, kolejno od 1 kwietnia 2018 r. W licznych rozmowach z pedagogami 
pojawia się jednak zaniepokojenie, że obiecane nakłady finansowe na wynagrodzenia stanowią jedynie temat 
zastępczy dla reformy oświaty, który wywołuje zauważalne głosy niezadowolenia ze strony nauczycieli i za-
powiedzi protestów. W związku z tym zwracam się z prośbą o przekazanie informacji, co obecnie stanowi 
formalny gwarant dla zapowiadanych podwyżek. Czy przedstawiona propozycja podwyżki płac dla nauczycieli 
i pedagogów o 5% w skali roku jest propozycją ostateczną, mimo że postulaty ZNP to minimum 10%?

Zauważa się również wątpliwości dotyczące specjalnego dodatku dla dyplomowanych nauczycieli w kwocie 
500 zł, który w istocie nie trafi do wszystkich, a jedynie do tych o wyróżniających wynikach. Dlaczego szcze-
gółowy harmonogram pojawi się dopiero w kwietniu przyszłego roku?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się grupa nauczycieli, którzy zwrócili uwagę na zapisy zawarte 

w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, a konkretnie w art. 42.
Obecnie artykuł ten w ust. 6 określa, że organ prowadzący dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 

nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia 
ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, tj. dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Tak sformułowany zapis doprowadził do tego, że jest bardzo duży rozrzut w liczbie godzin (tzw. pensum) 
dyrektorów. Sprawdziłam, że w różnych miejscowościach dyrektorzy tej samej wielkości szkół czy przedszkoli 
mają bardzo zróżnicowane pensum. I nie chodzi tu o 1 czy 2 godziny, ale o prawie drugie tyle.

W Węgrowie, gdzie pracują nauczyciele, którzy się do mnie zwrócili, sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż 
organ prowadzący okazał się bardzo „życzliwy”. Ale czy sprawiedliwy? Dyrektor szkoły liczącej 40 oddziałów 
i 950 uczniów ma takie samo pensum jak dyrektor szkoły 15-oddziałowej, gdzie jest 350 uczniów. Kierownik 
świetlicy, z której korzysta 70 uczniów, ma to samo pensum co kierownik świetlicy przyjmującej 350 uczniów.

W rozmowie z panią K. Więcławek, wizytator Kuratorium Oświaty z oddziału w Siedlcach, dowiedziałam 
się, że pensum dyrektora największej szkoły w Siedlcach jest wyższe od pensum dyrektora szkoły podstawowej 
w Węgrowie. Takich przykładów z terenu mojego okręgu senackiego mogłabym podać jeszcze kilka. Prezes 
stowarzyszenia edukacyjnego „Innovatione” Jerzy Mantur, były wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 
stwierdził, że w jego województwie sytuacja wygląda tak samo, a najbardziej zróżnicowane jest pensum dy-
rektorów przedszkoli.

Czy w przypadku szkół publicznych w całym kraju nie powinny obowiązywać te same zasady? Sposób, 
w jaki teraz funkcjonuje oświata, to wynik poczynań rządu PO – PSL. Wielokrotne zmienianie przez poprzednią 
ekipę rządową prawa oświatowego doprowadziło do ogromnej dowolności w funkcjonowaniu placówek i za-
trudnionych w nich nauczycieli. Sytuacja w oświacie jest daleka od przestrzegania zasad porządku prawnego 
i szeroko pojętej sprawiedliwości.

Ostatnio wiele się mówi o konieczności nowelizowania ustawy – Karta Nauczyciela. Uważam, że jest to dobry 
moment, aby przywrócić dawny porządek prawny i ujednolicić zasady obowiązujące w placówkach publicznych.

Ten sam artykuł w ust. 7 określa, że organ prowadzący ustala tygodniowy wymiar godzin pracy dla na-
uczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Około 5 lat temu w związku z tym 
zapisem rozpoczęła się w całej Polsce akcja wśród samorządowców, którzy podnosili pensum z 20 godzin do 
nawet 30 lub 35. W ten sposób zmniejszali wydatki ponoszone na cele oświatowe. Obecne stanowisko MEN 
jest takie, że należy ujednolicić pensum nauczycieli i ustalić je na poziomie 22 godzin. Dla wielu nauczycieli 
z terenu powiatu węgrowskiego będzie to oznaczało zwiększenie pensum, gdyż po długiej i burzliwej batalii, 
wspieranej przez radnych miejskich i powiatowych PiS, udało się tam utrzymać istniejącą od 1989 roku wyso-
kość tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych.

Dlaczego trudno będzie się zgodzić z takim zwiększeniem pensum? Otóż nauczyciele pedagodzy, psycholodzy 
i logopedzi zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będą nadal mieć to samo pensum, czyli 
20 godzin tygodniowo. Natomiast osoby pracujące z takimi samymi dziećmi, mającymi takie same problemy, 
częstokroć prowadzące główną terapię, będą mieć podniesione pensum. Prawodawca (MEN) w 1998 roku 
w rozporządzeniu o trudnych i uciążliwych warunkach pracy pozbawił szkolnych terapeutów odpowiedniego 
dodatku. Dodatek za pracę z dzieckiem niepełnosprawnym mają logopedzi pracujący w poradni, w szkole 
specjalnej, ale nie w szkole ogólnodostępnej.

Uważam, że jest to krzywdzące, bo obecność dzieci niepełnosprawnych w naszych szkołach jest już zjawi-
skiem całkowicie powszechnym. Kształcą się one w oddziałach integracyjnych. To kształcenie, tzw. włączające, 
jest dla nich dobrodziejstwem, gdyż uczą się funkcjonowania w świecie ludzi zdrowych. Jednocześnie dzieci 
uczą się wrażliwości na problemy drugiego człowieka. I właśnie terapia, która jest prowadzona z tymi dziećmi 
w szkołach masowych, przynosi najlepsze efekty.
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Pracujący w szkołach masowych logopedzi pracują w mniej komfortowych warunkach niż w poradni. 
Prowadząc zajęcia rewalidacyjne, muszą pracować w hałasie, który panuje podczas przerw między lekcjami, 
pracują bowiem w systemie 60-minutowym. Obecne rozwiązanie prawne obniża realne wynagrodzenie pra-
cującego w szkole masowej pedagoga, psychologa oraz logopedy. Już w chwili obecnej brak jest chętnych psy-
chologów do pracy w szkole masowej, ponieważ znajdują oni zatrudnienie w poradniach i innych instytucjach, 
które zapewniają wyższe wynagrodzenie.

Pani Minister w swoich wystąpieniach wielokrotnie mówiła o tym, że wymienionych specjalistów trzeba 
zatrudniać w każdej szkole publicznej, aby propagować ideę kształcenia włączającego. Jestem tego samego 
zdania. Niestety obawiam się, że do szkół trafią nieliczni.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na początku listopada bieżącego roku zwrócił się do mnie pan Pietro Rogacien, prezes Fondazione del 

Museo Memoriale del 2°Corpo d’Armata Polacco in Italia, fundacji dbającej o pamięć o żołnierzach polskich 
walczących we Włoszech, z prośbą o pomoc dotyczącą zablokowania prywatyzacji drogi publicznej w rejonie 
Albanety, obszarze historycznych walk bitwy o Monte Cassino.

Publiczna droga na Albanecie łączy trzy pomniki 2 Korpusu Polskiego: pomnik 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich, pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz pomnik 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. Wzniesiono 
je w miejscach, w których toczyła się bitwa o Monte Cassino i w których wielu polskich żołnierzy oddało życie 
„za wolność naszą i waszą”. Obecny dzierżawca terenów na Albanecie złożył wniosek o zmianę klasyfikacji 
drogi z publicznej na prywatną. Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że jeżeli prywatyzacja dojdzie 
do skutku, niemożliwy będzie swobodny i darmowy dostęp do pomników. Autor wniosku o prywatyzację już 
wcześniej, w grudniu 2015 r., znieważył pamięć poległych, organizując na terenach bitwy o Monte Cassino 
komercyjną imprezę pod nazwą „wioska świąteczna” i żądając opłat za wstęp na Albanetę.

Prywatyzacja drogi byłaby niezgodna z włoskim prawem, które nie pozwala zmieniać statusu drogi z publicz-
nego na prywatny, jeśli sprzeciwia się temu wyraźny interes publiczny. Istnienie interesu publicznego w tym 
przypadku zostało niedawno potwierdzone przez sąd administracyjny regionu Lacjum, który w orzeczeniu 
nr 191/2017 jednoznacznie uznał, że droga na Albanecie jest drogą publiczną m.in dlatego, że prowadzi do 
pomników 2 Korpusu Polskiego. Również Ministerstwo Dóbr Kultury, Działalności Kulturalnej i Turystyki, 
które otoczyło ścisłą ochroną cały obszar bitwy o Monte Cassino (D.M. n. 81/2016), uznało ostatnio, że pomniki 
2 Korpusu Polskiego na Albanecie oraz wszelkie inne obiekty o znaczeniu historycznym, w tym lokalne drogi, 
są nieruchomościami stanowiącymi publiczne dobra kultury w rozumieniu prawa włoskiego i jako takie winny 
być swobodnie dostępne.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o interwencję i podjęcie działań w celu zapewnienia 
nienaruszalności obecnej sytuacji prawnej dotyczącej obszaru walk bitwy o Monte Cassino.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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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 zgłosili się państwo M. i K.S., którzy przedłożyli mi postanowienia sądo-

we dotyczące sprawy o pobicie pana K., w której występował jako pokrzywdzony – postanowienie o sygn. 
akt II K 673/15, wydane przez Sąd Rejonowy w Piasecznie dnia 14 marca 2017 r. oraz postanowienie o sygn. 
akt X Ka 791/17 wydane przez sąd okręgowy dnia 7 sierpnia 2017 r. W odczuciu pokrzywdzonego postanowienie 
wydane przez sąd okręgowy jest niesprawiedliwe i krzywdzące.

Pan S. został pobity w 2012 r. na dożynkach, na które był zaproszony jako reprezentant swojej wsi O.  
W wyniku tego pobicia miał pękniętą kość jarzmową, złamany nos w dwóch miejscach, inne stłuczenia twa-
rzoczaszki – taką obdukcję wystawił biegły lekarz. Sprawa trafiła do sądu z wniosku prokuratora. Świadkowie 
zajścia, według relacji pokrzywdzonego, zeznawali, zmieniając swoje zeznania co najmniej dwa razy, co zawarte 
jest w aktach sprawy o sygn. II K 673/15. Sąd nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonego i jego małżonki oraz 
opiniom dwóch niezależnych od siebie biegłych lekarzy powołanych przez sąd, którzy byli przesłuchiwani 
w dwóch terminach i zeznawali na korzyść pana K. na podstawie wyników obdukcji i badań wykonanych 
w szpitalu.

Sąd, w toku postępowania, dał wiarę świadkom, którzy swoje zeznania dwukrotnie zmieniali. Świadkowie 
byli znajomymi i krewnymi oskarżonego. Wszystkie te fakty znajdują się w aktach sprawy o sygn. II K 673/15 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Sprawa apelacyjna, którą wniósł pełnomocnik pokrzywdzo-
nego, zakończyła się niekorzystnie dla pokrzywdzonego. Sąd odwoławczy w Warszawie utrzymał zaskarżony 
wyrok w mocy. Ponadto adwokat oskarżonego wystawił oskarżonemu faktury na bardzo duże kwoty – pierwsza 
faktura opiewa na kwotę 5 tysięcy 400 zł, a druga na kwotę 12 tysięcy 456 zł.

Pan S. jest rolnikiem i nie stać go na takie opłaty, a także na kasację w tej sprawie, która wydaje się z góry 
przegrana w tej sytuacji niesprawiedliwości. Pan K. jest w tej sprawie stroną pokrzywdzoną, musi jednak za 
pobicie i ból zapłacić dość znaczną kwotę. 

Bardzo proszę Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez prokuraturę.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach października bieżącego roku do mojego biura senatorskiego zwróciło się dwóch rolników 

z terenu powiatu (…) z prośbą o pomoc. Dwaj panowie, P.S. i J.M., hodowcy bydła mięsnego, przedstawili swoją 
trudną sytuację materialną, będącą wynikiem niesprawiedliwości, jaka spotkała ich ze strony (…) Sp. z o.o. Firma 
ta od dłuższego czasu nie wypłaciła obu panom należności za dostarczone przez nich bydło. W przypadku pana 
S. jest to kwota blisko 160 000 zł, a w przypadku pana M. jest to kwota powyżej 60 000 zł. Należność za bydło 
miała zostać uregulowana przelewem na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności (S. – 14 dni; M. 
– 30 dni) wystawionych przez rolników; termin zapłaty na fakturach to 21 lipca 2017 r. oraz 8 sierpnia 2017 r. 

Panowie skierowali sprawy do sądu w październiku bieżącego roku: pan S. do Sądu Okręgowego w Siedlcach 
I Wydziału Cywilnego, pan M. do Sądu Rejonowego w Siedlcach V Wydziału Gospodarczego. 

Ww. rolnicy znaleźli się w fatalnej sytuacji, gdyż z powodu braku zapłaty nie nabyli młodych cieląt do 
odchowu, co pozbawiło ich głównego źródła zarobku. Panowie informowali mnie również, że ze względu na 
brak środków nie byli w stanie obsiać swych pól, z czego mieli dodatkowy dochód.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o pomoc, w ramach prawnych możliwości, w wyegzekwo-
waniu należności ze strony firmy (…), która, jak wynika z dostarczonych mi informacji, nadal prowadzi skup 
i ubój bydła na masową skalę, mimo zaległości wobec swoich poprzednich kontrahentów.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej

Szanowna Pani Minister!
Tylko 6% badanych przedsiębiorstw jest w pełni przygotowanych na wejście w życie ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 7% badanych przedsiębiorstw nie zrobiło nic w tym kierunku, a 30% 
twierdzi, że 18 maja 2018 r., gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, wciąż będzie na etapie planowania. Taki 
jest wynik ankiet przeprowadzonych przez globalne Stowarzyszenie Zarządzania Informacją i Obrazem (AIIM).

RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzać będą dane obywateli UE. Największym problemem firm jest 
to, że brakuje konkretnych wymagań do wdrożenia. Zgodnie z RODO administrator danych odpowiada m.in. 
za naruszenia w zakresie bezpieczeństwa, a nie za przestrzeganie formalnych standardów.

W związku z powyższym proszę o informację, jak ministerstwo zamierza rozwiązać tę sytuację.

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!
Obecnie w resorcie trwają prace nad projektem nowelizacji uchwały w sprawie „Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. W materiałach planistycznych na rok 2018 przewi-
duje się zmniejszenie limitu wydatków na lokalne drogi do poziomu 800 milionów zł. Pierwotnie na ten cel 
ministerstwo miało przekazać 1,1 miliarda zł.

W związku z powyższym proszę o informację w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Według najnowszych statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w 2016 r. proces średnio trwał 4,7 miesiąca, 

w I połowie 2017 r. – już 5,4 miesiąca. Sądy gorzej radzą sobie z opanowaniem wpływu spraw: w I połowie 
2017 r. to było na poziomie 97%, czyli sądy nie załatwiły wszystkich spraw, które wpłynęły; a w 2016 r. to 
było na poziomie 101,9%, czyli sądy załatwiły wszystkie sprawy, które wpłynęły, i dodatkowo sprawy zaległe. 
Z kolei średni czas trwania spraw niezałatwionych wynosi teraz 8 miesięcy, a w 2016 r. wynosił 7,4 miesiąca.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informację, czy są planowane przez ministerstwo działania 
w tej sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 



154
50. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 listopada 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 50. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Pani Ministrze!
Kwestia zróżnicowania wieku przejścia w stan spoczynku sędziów jest obecnie przedmiotem postępowania 

przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ustawą – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wprowadzenie odmiennego wieku 
przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski jest sprzeczne 
z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie 
zatrudnienia i nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć. Polski rząd ma czas do końca sierpnia na 
odniesienie się do tych kwestii bądź zmianę zapisów dotyczących sędziów.

Jednak KE zwraca uwagę, że obowiązująca od 1 października reforma emerytalna, przywracająca zróż-
nicowany wiek emerytalny, jest krokiem wstecz i ponownym wprowadzeniem zapisów sprzecznych z zasadą 
równego traktowania.

W związku z tym proszę Pana Ministra o informację, czy są planowane przez ministerstwo działania w wy-
mienionej 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!
25,3 tysiąca razy rodzice odmówili zaszczepienia dzieci w pierwszej połowie 2017 r. To o 10% więcej niż 

w całym 2016 r. Jeśli takie tempo się utrzyma, to za 6 lat nie będziemy chronieni przed epidemią. Rosnąca 
z roku na rok liczba odmów szczepień to, według ekspertów, efekt skuteczności ruchów antyszczepionkowych.

Nieszczepienie maluchów to już nie tylko fanaberia niektórych opiekunów. Dane wyraźnie potwierdzają, że 
stało się to niezdrową modą. O ile w 2012 r. było 5,3 tysiąca przypadków odmów poddania sią szczepieniom, 
o tyle 2 lata później było to już 12,6 tysiąca. Liczba ta stale rośnie i w tym roku padnie rekord. Potwierdzają to 
dane Państwowego Zakładu Higieny. Najgorzej sytuacja wygląda na Pomorzu (7,45 przypadków odmowy na 
1 tysiąc mieszkańców), na Śląsku (5,68 na 1 tysiąc) i w Wielkopolsce (5,23 na 1 tysiąc).

Zwracam się z prośbą o informację o tym, co ministerstwo zamierza zrobić w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Burmistrz miasta Sokołów Podlaski we wniosku nr MK.6831.30.2017 z dnia 25 września 2017 r. zwrócił się 

o pozwolenie na podział nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej 1, oznaczonej 
nr ew.32/3, o powierzchni 12,4810 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr SI1P/00018015/5.

Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego na podstawie 
decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków nr 695/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 32/3 stanowi Park Przemysłowy „Sokołów 
Podlaski” i jest zagospodarowana na cele produkcyjne, magazynowe i usługowe. Część budynków jest nieza-
gospodarowana, ponieważ wymaga kapitalnego remontu.

Planowany podział działki polegałby na wydzieleniu istniejących dróg wewnętrznych, parkingów, basenu 
przeciwpożarowego i budynku przekazanego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, który 
nie jest wpisany do rejestru zabytków. Podział ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania parku 
przemysłowego, nie zmienia stanu faktycznego, który istnieje już od kilku lat, i nie ma wpływu na wartość 
historyczną obiektu.

Miasto Sokołów Podlaski w celu zachowania dziedzictwa narodowego, tak ważnego dla lokalnej społecz-
ności, zdecydowało się na uratowanie zabytkowego obiektu. W 2010 r. kupiło przedmiotową nieruchomość od 
Krajowej Spółki Cukrowej, następnie zabezpieczyło obiekt i uprzątnęło gruzowisko pozostałe po demontażu 
hal fabrycznych.

Po wyremontowaniu obiektu na jego terenie planuje się utworzenie Muzeum Ziemi Sokołowskiej, które 
będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego. W muzeum 
będą wystawione eksponaty zachowane dzięki staraniom miasta, pozostałe po działalności cukrowni, a także 
eksponaty związane z historią Sokołowa Podlaskiego i okolicy.

Ponadto w muzeum będzie wykorzystana część zbiorów przechowywanych w Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Podlaskim, która zajmuje się 
zbieraniem i opracowywaniem materiałów dotyczących historii Sokołowa Podlaskiego i jego okolic. Pracownia 
gromadzi m.in.: stare zdjęcia, lokalną prasę oraz wszelkie dokumenty dotyczące Sokołowa Podlaskiego i powiatu.

Jak wynika z przedstawionych informacji, miasto Sokołów Podlaski realizuje na terenie byłej cukrowni 
zadania określone przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

Proponowany podział jest jednym z elementów prawidłowej ochrony zabytku i realizacją projektu architekto-
nicznego uwzględniającego remont zabytku i zagospodarowanie nieruchomości, uzgodnionego z mazowieckim 
wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zdaniem burmistrza miasta skarżoną decyzją wojewódzki konserwator zabytków dokonał arbitralnego 
rozstrzygnięcia, że proponowany podział jest niezgodny z prawem, ale w swojej decyzji nie przywołał żad-
nego przepisu, który naruszałoby miasto, w tym zasad ochrony zabytków określonych w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.

W skarżonej decyzji konserwator w jednym zdaniu stwierdza, że proponowany podział, polegający na wy-
dzieleniu siedmiu nowych działek, dróg, parkingów, basenu przeciwpożarowego i budynku IIb, zdezintegruje 
i bezpowrotnie zniszczy historycznie ukształtowaną strukturę przestrzenną zabytku. Nie wykazuje przy tym, 
na czym to zdezintegrowanie i zniszczenie może polegać.

Proponowany przez miasto podział de facto sankcjonuje przebieg istniejącego układu dróg i parkingów, 
gdyż jest to przebieg z okresu, kiedy cukrownia prowadziła działalność.

Świadczy to o zupełnym niebraniu pod uwagę wcześniejszych uzgodnień z zakresu zagospodarowania terenu.
Zdaniem burmistrza w decyzji konserwatora brakuje uzasadnienia faktycznego, które powinno zawierać 

wskazanie faktów i dowodów, na których się oparł. Brakuje też podania podstawy prawnej decyzji z przyto-
czeniem przepisów prawa. Konserwator przy wydawaniu decyzji nie zwracał się o jakiekolwiek wyjaśnienia 
w tej sprawie.
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Miasto stoi na stanowisku, że decyzja konserwatora nie może ograniczać prawidłowej ochrony zabytku, 
jakim jest teren dawnej cukrowni w Sokołowie.

Szanowny Panie Premierze, mając na względzie rozwój miasta oraz argumenty przytoczone przez burmi-
strza, uprzejmie proszę Pana Premiera o przeanalizowanie tej decyzji i ustosunkowanie się do przedstawionych 
argumentów.

Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Sądownictwa przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie z prośbą o wsparcie. Sprawa dotyczy pod-
wyżek wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych sądów w całej Polsce. Wynagrodzenia te nie były 
rewaloryzowane od 2008 r., a według informacji prawdopodobnie w roku 2018 mają być także zamrożone.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o wzięcie pod uwagę postulatów związkowców i uwzględnienie 
ich w przyszłorocznym budżecie.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W imieniu przedsiębiorców małego i średniego sektora zwracam się do Pana z prośbą o wsparcie działań na 

rzecz uruchomienia dodatkowych lotów na trasie Szczecin – Warszawa oraz w innych kierunkach regionalnych.
Obecnie trwają prace na szlaku kolejowym Poznań – Warszawa, przez co pociągi ze Szczecina do Warszawy 

jadą o ponad godzinę dłużej. Cena biletu pozostała na takim poziomie, na jakim była wcześniej. Przejazd au-
tostradą to dodatkowy wydatek do paliwa, wynoszący ponad 80 zł w jedną stronę.

To wszystko powoduje, że loty obsługiwane przez polskiego operatora LOT od dłuższego czasu cieszą się 
dużą frekwencją. Jeden lot konkurencji też ma wysoką sprzedaż. Niebawem jeszcze bardziej zwiększy się 
zainteresowanie lotami, gdyż na trasie Szczecin – Poznań będzie kolejna modernizacja torów. To oznacza, że 
Szczecin będzie oddalał się od Warszawy.

Przedstawiciele izb i stowarzyszeń gospodarczych ze Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Gryfina, Świnoujścia 
i Koszalina wskazują na kłopoty w połączeniu Pomorza Zachodniego z Warszawą. Dziś trzeba wyjechać noc-
nym pociągiem na poranne spotkanie do Warszawy, gdyż zarówno samolot, jak i poranny pociąg docierają tam 
dopiero przed godziną 11.00.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego pytają o to, na czym polega problem, gdyż więcej połączeń kolejowych 
i lotniczych mają do dyspozycji mieszkańcy Gdańska, Wrocławia czy Rzeszowa.

Taka sytuacja jest też poważnym utrudnieniem w pracy administracji publicznej i samorządowej. Wyjazd 
do Warszawy na jeden dzień oznacza brak pracownika w miejscu zatrudnienia przez dwa dni.

Dziś loty na trasie Szczecin – Warszawa mogą odbywać się na warunkach komercyjnych, gdyż jest duże 
zapotrzebowanie na połączenia pomiędzy Szczecinem i Warszawą.

Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

W czasie spotkań z mieszkańcami Pomorza Zachodniego poruszany jest często temat obliczania stażu pracy 
w szczególnym przypadku. W ostatnich 2 latach był duży popyt na pracowników na rynku. Niektóre osoby 
prowadzące do tej pory pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymują oferty pracy na podstawie umowy 
o pracę. Pracodawcy chcą, by te osoby były pracownikami na wyłączność.

Problemem pozostaje obliczenie stażu z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej; dotyczy to 
w szczególności podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej. W trakcie procesu rekrutacji okazuje 
się – po 5 czy 10 latach prowadzenia własnej firmy – że czas ten nie może być zaliczony do stażu, gdyż nie ma 
świadectw pracy.

Proszę o informacje, jakie są wytyczne w tym zakresie dla jednostek administracji publicznej.

Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jednymi z głównych twórców smogu w miastach są piece węglowe w starym budownictwie, które nie tylko 

w „naturalny” sposób produkują szkodliwe spaliny, ale też często są narzędziem służącym do lekkomyślnego 
spalania śmieci.

Smog to zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, a więc potencjalnie większe koszty dla systemu ochrony 
zdrowia. Z tego względu konieczne jest zapewnienie finansowania zwalczania smogu ze środków publicznych 
– zarówno z poziomu rządowego, jak i z poziomu samorządów województw i gmin. W dużej mierze należy 
wykorzystać dostępne fundusze europejskie na poprawę efektywności energetycznej oraz na poprawę jakości 
środowiska naturalnego.

Powinny działać odpowiednie programy operacyjne na poziomie krajowym dostępne dla samorządów oraz 
na poziomie lokalnym dostępne dla mieszkańców, deweloperów i przedsiębiorstw energetycznych, które miałyby 
możliwość przeprowadzenia niezbędnych inwestycji u swoich klientów. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
doprowadzenie ciepła sieciowego z elektrociepłowni miejskich wszędzie tam, gdzie to możliwe. Takie progra-
my – chodzi o wymianę pieców na nowe lub na alternatywne rozwiązania – nie są nowością; programy takie 
jak Kawka, Prosument, Ryś, Region znane są już od lat.

Istotne jest to, by program przyciągał nowych beneficjentów, zatem muszą znaleźć się w nim środki na 
pokrycie kosztów remontów mieszkań związanych z wymianą instalacji, bo często to właśnie jest barierą dla 
decyzji o wymianie pieców węglowych. Koszt przywrócenia mieszkania co najmniej do stanu sprzed remontu 
mógłby być obliczany ryczałtem od metra lub w sposób skalkulowany – np. jako całościowa usługa firmy do-
konującej modernizacji ogrzewania wraz z likwidacją szkód.

Konieczny jest system dotacji, zwłaszcza dla tzw. mieszkańców wrażliwych, żyjących poniżej minimum 
socjalnego, którzy mogliby otrzymać bezzwrotną pomoc np. z MOPS. Środki powinny być przekazywane w taki 
sposób, aby wykluczyć ich użycie do innych celów, czyli np. za pośrednictwem wykonawcy lub przedsiębiorstwa 
energetycznego, którzy byliby zobowiązani do rozliczenia kosztów i udowodnienia realizacji wymiany pieca.

Stąd moje pytania:
1. Czy ministerstwo rozważa w najbliższym czasie wprowadzenie tego typu rozwiązań refundujących 

również koszty remontu?
2. Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie program wspierający rozbudowę „ostatniej mili” infra-

struktury dostarczającej ciepło sieciowe do kamienic?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ciągu ostatniego półrocza w moim biurze znacznie wzrósł odsetek próśb obywateli o interwencję dotyczącą 

międzynarodowego sporu o opiekę nad dziećmi. Jest to wynikiem coraz liczniejszych małżeństw międzyna-
rodowych, ich rozpadu i międzynarodowych konfliktów o dziecko.

Mam przykrą obserwację: polskie sądy, rozpatrując sprawę merytorycznie, wysoko cenią sobie literę pra-
wa, w tym wyroki sądów zagranicznych, a nie dobro dziecka. Często kryterium są lepsze, bo w euro, zarobki 
rodzica mieszkającego poza Polską. Marginalną rolę w decyzji sądów odgrywa wartość, jaką jest wychowanie 
dziecka w Polsce i w polskiej kulturze, a są kraje – np. Niemcy czy Norwegia – gdzie przynajmniej w praktyce 
ten element jest kluczowy i dziecko, nawet z podwójnym obywatelstwem, ma małe szanse na opuszczenie tych 
państw nawet wtedy, gdy oboje rodzice są obcokrajowcami.

Ostatnio zetknąłem się z następującą sprawą. Sąd przez kilka miesięcy rozpatruje, czy żyjąca obecnie 
w Polsce Polka, matka dwojga małych dzieci urodzonych w Polsce, dzieci wyłącznie polskich obywateli, ma 
je dostarczać ojcu dwa razy w tygodniu na widzenia do Dublina. Ekonomiczny absurd takiego żądania wydaje 
się błahostką w porównaniu z wyrokiem irlandzkiego sądu. Co prawda w wyniku stosowania przemocy ojciec 
ma zakaz zbliżania się do matki dzieci, ale zachowuje on prawo do dwóch widzeń z dziećmi w tygodniu.

Szanowny Panie Ministrze, czy przewiduje pan podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do tego, żeby 
zasady wydawania wyroków sądowych uwzględniały fakt, że domem Polaków jest Polska, zatem siłą rzeczy 
pierwszeństwo ma ta strona, która głównie tutaj chce realizować swoje interesy życiowe? W szczególności 
chodzi o takie sytuacje, gdy sprawa dotyczy dzieci i rodziców mających tragiczny dylemat: czy być w swej 
ojczyźnie, czy być blisko swych dzieci?

Jeżeli dzieci mają polskie obywatelstwo, to skazywanie ich wyrokiem sądu na przebywanie za granicą wy-
daje się kuriozalnym „wydawaniem swoich”, czego nasze państwo stara się oszczędzać nawet więźniom. Być 
może konieczne jest wzmocnienie legislacyjne i lepsze przygotowanie sędziów także pod względem językowym 
i znajomości prawa państw UE.

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
11 listopada po raz kolejny przeszedł ulicami Warszawy Marsz Niepodległości. Marsz gromadzi dziesiątki 

tysięcy osób z różnych środowisk chcących radośnie świętować niepodległość Rzeczypospolitej.
Niepokoi mnie jednak fakt, że pojawiają się transparenty z rasistowskimi hasłami, a przecież, jak stanowi 

Konstytucja RP, zakazane jest głoszenie nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także działalność, która zakłada 
lub dopuszcza nienawiść rasową.

W związku z tym mam pytanie, czy Pan Minister, będąc jednocześnie zwierzchnikiem prokuratury, nie 
uważa za właściwe podjęcie z urzędu działań przeciw głoszeniu tego typu haseł. Niestety, możemy założyć, 
iż organizatorzy marszu, działając w sposób oddolny, nie są w stanie dostatecznie szybko sprawować kontroli 
nad zachowaniem dziesiątek tysięcy uczestników oraz przyniesionymi przez nich materiałami.

A post factum należałoby jasno wyrazić stanowisko państwa polskiego i podjąć działania mające na celu 
odnalezienie i ukaranie osób, które szerząc chorobliwą ideologię, psują to wydarzenie.

Czy prokuratura podejmie działania mające na celu ukaranie winnych szerzenia ideologii rasistowskiej?

Pozostaję z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o ponowne przeanalizowanie spraw pani A.H., zam. (…) i udzielenie jej pomocy, w szczególności 

o rozważenie możliwości wznowienia postępowania w sprawie karnej zakończonej prawomocnymi wyrokami 
Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt II K711/14, Sądu Okręgowego w Katowicach 
z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt XXIII Ka 164/16, oraz sprawie cywilnej zakończonej prawomocnym wy-
rokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt I C upr 455/10, utrzymanym w mocy 
przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 26 marca 2012 r., sygn. akt III Ca 789/11. Wskazane 
postępowania karne i postępowanie cywilne są ze sobą ściśle powiązane i w ocenie pani A.H. oba prowadzone 
były w sposób sprzeczny z przepisami prawa, doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania.

Odnosząc się do sprawy karnej, zauważyć należy przede wszystkim, że skazana nie popełniła zarzucanego 
jej czynu. Przesłanką stanowiącą podstawę wznowienia postępowania w sprawie karnej są niezgodne z praw-
dą zeznania oskarżycielki posiłkowej A.G. oraz jej matki, R.G. Sądy, oceniając materiał dowodowy, zarówno 
w pierwszej, jak i drugiej instancji całkowicie pominęły zeznania świadka K.B., która była bezpośrednim 
i naocznym świadkiem zdarzenia mającego miejsce w dniu 24 lipca 2014 r. Proszę, aby przy dokonywaniu 
ponownej analizy zwrócić szczególną uwagę na zeznania wskazanego świadka. Zdaniem pani A.H. pokrywają 
się one z jej wersją wydarzeń i jednoznacznie wskazują, iż w dniu 24 lipca 2014 r. w Tychach jedynie upomniała 
się o niespłacony dług.

Dług ten wynikał z zaciągniętej przez panią A.H. pożyczki w banku na rzecz pani R.G. Nie była to jednora-
zowa sytuacja, gdyż pani A.H. w okresie od 2005 do 2010 r. brała na siebie pożyczki, a środki z nich pochodzące 
przekazywała swojej sąsiadce, pani G. W zakresie zwrotu przedmiotowej pożyczki toczyło się postępowanie 
cywilne, które niestety zakończyło się dla pani A.H. niepomyślnie.

Wskazane na wstępie wyroki sądowe wydane w sprawie karnej, jak i sprawie cywilnej są niezwykle krzyw-
dzące dla pani A.H. Zostały oparte na nieznajdujących uzasadnienia w materiale dowodowym, składającym się 
z dokumentów, zeznaniach świadków oraz bezpodstawnych i fałszywych oskarżeniach ze strony A.G. i jej matki 
R.G., które za wszelką cenę chciały uniknąć konieczności zwrotu pożyczonej od pani A.H. sumy pieniężnej. 
Niestety ich zabiegi okazały się skuteczne, w wyniku czego dobra i uczciwa kobieta została niesłusznie skazana 
oraz utraciła możliwość odzyskania swoich pieniędzy.

W chwili obecnej w wyniku tych niesprawiedliwych wyroków pani A.H. straciła nie tylko pieniądze, a jej 
sytuacja materialna uległa drastycznemu pogorszeniu, ale również, co ważniejsze, zdrowie. Ponadto pani A.H. 
czuje się głęboko skrzywdzona przez wymiar sprawiedliwości i nie może zrozumieć, jak w praworządnym 
państwie takie wyroki mogą być wydawane.

Panie Ministrze, zapewne ponowna analiza jej sprawy nie nastręczy szczególnych kłopotów, a może przy-
nieść wiele dobrego, zwłaszcza jeśli zasadne okaże się wznowienie postępowania zarówno w sprawie karnej, 
jak i sprawie cywilnej.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Rzeczpospolita Polska należy do struktur Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), co wiąże się z opłaca-

niem składek członkowskich w tej organizacji. ESA zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem oraz 
wdrażaniem programu kosmicznego na terenie Europy. Realizowane jest to za pomocą wielu projektów, któ-
rych założeniem jest zdobycie jak najszerszej wiedzy o Ziemi, jej bezpośrednim otoczeniu, a także przestrzeni 
Układu Słonecznego. Realizacja tych zadań przyczynia się przede wszystkim do rozwoju technologii i usług 
satelitarnych oraz wspierania przemysłu w Europie, w tym w Polsce. Pieniądze, jakie przeznaczane są na 
opłacenie składek w ESA, wracają do naszego kraju niemal w całości w postaci realizacji różnych programów 
rozwojowych i badawczych. Wynika to z zasady geograficznego zwrotu wypłaconych funduszy obowiązującej 
w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Podkreślić należy, że ESA realizuje dwa typy programów: obowiązkowe i opcjonalne. Pierwsze z nich 
zobowiązują każde z państw członkowskich do uczestnictwa oraz pokrycia kosztów ich realizacji ze składek 
członkowskich. Programy te obejmują przede wszystkim badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę i wy-
korzystanie sprzętu służącego ich realizacji, a także liczne programy naukowe. W programach opcjonalnych 
podmiotami finansującymi ich realizację stają się państwa dobrowolnie w nich uczestniczące. Elementy takich 
programów wybierane są w drodze negocjacji, indywidualnie dla każdej takiej inicjatywy. Do tego typu przed-
sięwzięć zalicza się m.in. budowę europejskiej rakiety nośnej, robotykę i programy służące użytkowym zasto-
sowaniom technik kosmicznych, które są coraz powszechniej wykorzystywane w życiu codziennym. Instytucją 
odpowiedzialną za pozyskiwanie funduszy z ESA i koordynującą realizację zadań z nich finansowanych jest 
Polska Agencja Kosmiczna, która powstała w 2014 r.

Szanowny Panie Premierze, nie ulega wątpliwości, że aktywne uczestnictwo w Europejskiej Agencji 
Kosmicznej jest działaniem dalece perspektywicznym, otwierającym wiele możliwości rozwoju nauki i prze-
mysłu w Polsce. W nawiązaniu do treści tego oświadczenia uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Jakie programy obowiązkowe są obecnie realizowane w Polsce oraz, jeżeli jakieś są realizowane, jakie są 
ich koszty, a także stopień dofinansowania z ESA? Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o upublicznienie zestawienia 
programów obowiązkowych.

2. Czy Rzeczpospolita Polska brała w ostatnich dwóch latach udział w negocjacjach, dotyczących udziału 
podmiotów z naszego kraju w realizacji programów opcjonalnych? Jeżeli tak, to proszę o podanie informacji 
o przebiegu tych negocjacji oraz ich wynikach.

3. Jakie podmioty otrzymały wsparcie z Ministerstwa Rozwoju na działalność związaną z polityką kosmiczną 
naszego kraju? Proszę, o ile to możliwe, o opublikowanie listy podmiotów, form wsparcia oraz, w przypadku 
wsparcia finansowego, podanie wartości takowego.

4. Na jakich zasadach Ministerstwo Rozwoju udziela wsparcia podmiotom realizującym zadania związane 
z przynależnością do ESA?

5. Jakie formy wsparcia i o jakiej łącznej wartości kierowany przez Pana Premiera resort planuje zrealizować 
do końca bieżącego, a także w przyszłym roku? Bardzo proszę o opublikowanie takich danych wraz z zasadami, 
na jakich owo wsparcie będzie przysługiwało.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele nauczycieli pracujących w centrach kształcenia 

praktycznego (CKP) z prośbą o pomoc w zwalczaniu nierówności związanych z przyznawaniem świadczeń 
kompensacyjnych. Uważają, że w ustawie z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompen-
sacyjnych (Dz. U. 2009 nr 97 poz. 800 z późn. zm.) jako osoby pracujące w CKP zostali pominięci w definicji 
„nauczyciel”.

Nauczyciele pracujący w centrach kształcenia praktycznego wykonują takie same zadania jak osoby pra-
cujące w placówkach szkolnych czy centrach kształcenia ustawicznego. W swojej pracy opierają się na tych 
samych podstawach programowych. Tymczasem traktowani są jak nauczyciele gorszej kategorii, pomimo że, 
jak reszta dydaktyków, mają taką samą drogę awansu zawodowego. Tym bardziej niezrozumiały jest fakt, że 
środowisko to jest pomijane w kwestii świadczeń kompensacyjnych.

Szanowna Pani Minister, pracownicy centrum kształcenia praktycznego z dużym zainteresowaniem i nadzieją 
przyglądali się zaplanowanej reformie oświaty. Dziś czują się zapomniani i odstawieni na drugi plan. Dlatego 
też zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o analizę przedstawionego w tym oświadczeniu problemu, 
a także, o ile to możliwe, o zmianę treści ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych w taki sposób, aby każda grupa nauczycieli w naszym kraju czuła się równo traktowana nie 
tylko w swoim środowisku, ale także w ramach przepisów prawa.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz do wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Przebudowa modelu polskiej szkoły wymaga nowego podejścia w budowaniu kodu kulturowego związanego 

z pracą i przedsiębiorczością. Chodzi o wychowanie dla przedsiębiorczości i umiejętność współdziałania dla 
dobra wspólnego. W Europie w ramach innowacyjnej edukacji wielką wagę przywiązuje się do współdziałania 
młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. Szczególne osiągnięcia mają tu Finowie. Nawiązując do ich sukcesów, 
chcę zwrócić uwagę na potrzebę niekonwencjonalnego podejścia do praktykowania różnych form przedsiębior-
czości ekonomicznej i społecznej.

Obecne formy edukacji przedsiębiorczości są schematyczne i nastawione raczej na teoretyczne makro- i mi-
kroekonomiczne kształcenie. Praca dla dobra wspólnego i w kooperacji powinna znajdować się na piedestale 
wartości wychowawczych, bo taka praca najpełniej służy dobrostanowi społeczeństwa i długofalowemu roz-
wojowi. Wyzwaniem dla polskich szkół jest wprowadzenie innowacyjnych form przedsiębiorczości społecznej. 
Jak motywować młodzież, by obudziła w sobie wizję i pasję do realizacji swoich pomysłów? Jak stworzyć 
korzystne warunki do pobudzenia, „nakręcenia się” do podjęcia ryzyka, sprawdzenia, czy wykoncypowany 
pomysł na aktywność ekonomiczną powiedzie się? Często się nie sprawdza. Przedsiębiorca uczy się znajdować 
pomysłowe sposoby na ominięcie pojawiających się przeszkód oraz tego, jak stawiać czoło wyzwaniom. Ważne, 
aby szkoła hołubiła taką młodzież. Tak się dzieje zbyt rzadko. Regres spółdzielczości uczniowskiej w Polsce 
jest potwierdzeniem niedocenienia wczesnego angażowania młodzieży w działania, które budują szacunek do 
pracy i środowiska lokalnego. Innowacyjne podejście zaczyna się w szkole, lepiej wyraża się w praktycznym 
działaniu niż pamięciowym uczeniu się zasad przedsiębiorczości.

Poddaję pod rozwagę Pani Minister i Pana Ministra – przedsiębiorczość młodzieży jest zagadnieniem znaj-
dującym się we wspólnym obszarze państwa kompetencji – potrzebę dokonania odważnego wprowadzenia 
odpowiednich uregulowań prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających rozwój spółdzielczości 
uczniowskiej, która jak dotąd, pomimo czterech inicjatyw ustawodawczych, ostatecznie nie doczekała się sto-
sownego uregulowania prawnego.

Krótkie uzasadnienie.
Jak wskazuje praktyka, polska szkoła, jak i jej uczniowie niewątpliwie dostrzegają i aprobują potrzebę kształ-

cenia i rozwoju w dziedzinie przedsiębiorczości. Wielokroć sygnalizuje się, jak ważne w rozwoju i edukacji 
dzieci i młodzieży jest wychowanie do przedsiębiorczości i nauczania tego przedmiotu już od najmłodszych lat.

Nauka przedsiębiorczości w jej aspekcie praktycznym jest jednak w dalszym ciągu wyzwaniem. O ile ist-
nieją teoretyczne założenia i wytyczne do nauczania tego przedmiotu, w tym podstawy programowe, które są 
realizowane w szkołach, o tyle brakuje efektywnych form organizacyjnych, w ramach których dzieci i młodzież 
mogliby odważnie praktykować, próbując wykazać się pomysłowością i umiejętnością budowania zespołów 
współpracujących dla dobra wspólnego. Brakuje ponadto odpowiednich uregulowań prawnych umożliwiających 
powoływanie dedykowanych temu podmiotów. Brak też spolegliwego wsparcia ze strony władz oświatowych, 
władz samorządowych, a także dyrektorów, którzy niekonwencjonalne animacje w postaci np. sklepików szkol-
nych traktują jako ryzykowne. Powiela się w ten sposób pewien mechanizm dryfu społecznego, który młodzież 
potrafi doskonale ocenić i powielać w swoich zachowaniach.

Wielką szkołą aktywnego udziału w przedsiębiorczych inicjatywach na rzecz ożywienia życia szkolnego 
i lokalnego wykazują ZHR i ZHP, a także Caritas i OHP, dzięki którym uczniowie wspólnie realizują swoje 
wizje i pasje, w tym praktykują i pracują z korzyścią tak dla rozwoju własnego, jak i dla społeczeństwa. Duże 
zainteresowanie w tym zakresie wykazują organizacje biznesowe. Największe centrum biznesowe w północnej 
Polsce kierowane przez Macieja Grabskiego jest mecenasem start-upów, a także aktywizuje udział biznesme-
nów w edukacji wczesnoszkolnej.

Mając na uwadze potencjał tej inicjatywy, jak i dobrą tradycję spółdzielczości uczniowskiej sięgającej w Polsce 
i innych krajach europejskich XIX w., upatruję szczególną rolę we wzmacnianiu rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej wśród dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcia tego rodzaju umożliwiają uczniom zrzeszanie się i wy-
zwalanie inicjatyw już od najmłodszych lat, uczą ich przedsiębiorczości i rachunkowości w praktyce, a także 
wspólnej zespołowej pracy i gospodarowania, jak i szacunku dla pracy i zarobionych pieniędzy. Skutkują przy 



168
50. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 listopada 2017 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 50. posiedzenia Senatu

tym wykształceniem pożądanych umiejętności organizacyjnych, uczą dobrze rozumianej zaradności i działa-
nia zespołowego z korzyścią dla siebie i społeczności, jak i odpowiedzialności za swoje działania i działania 
innych osób, co w późniejszym dorosłym życiu przynosi wymierne efekty, a przy tym ułatwia podejmowanie 
odważnych decyzji i szybszą realizację własnych zamierzeń biznesowych. Działalność taka prowadzi do wy-
kształcenia społeczeństwa przedsiębiorczego i otwartego na pracę dla dobra wspólnego.

W tym miejscu warto przypomnieć o bardzo dobrej tradycji spółdzielczości uczniowskiej dwudziestolecia 
międzywojennego jako pierwowzorze dla obecnych działań. W ramach rozwijającego się wówczas ruchu spół-
dzielczego (spółdzielni uczniowskich) młodzież z powodzeniem angażowała się we wspólne przedsięwzięcia, 
zdobywając wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia spółdzielni czy innego przedsiębiorstwa. Jak 
dostrzegamy również obecnie, młodzieży bliskie są ideały współdzielenia się i solidaryzmu społecznego, ważna 
jest dla nich możliwość zarobkowania i nauki praktycznej już na etapie szkolnym, w tym sposobność realizacji 
własnych pomysłów i inicjatyw poprzez praktykowanie przedsiębiorczości w szkole. Uczniowie chętnie włączają 
się przy tym w projekty społeczne i pomocowe na rzecz społeczeństwa, w tym osób potrzebujących.

Należy zauważyć, iż system edukacji, jak i otoczenie prawne oraz finansowe nie stwarzają optymalnych 
warunków dla rozwoju tego rodzaju inicjatyw. Brakuje zachęt i odpowiedniego dofinansowania w zakresie 
podejmowania działań o charakterze ekonomiczno-społecznym, a w szczególności odpowiednich form organi-
zacyjno-prawnych dla działalności uczniowskiej, w tym działalności zarobkowej, jak i przepisów finansowych 
poświęconych zarobkowej działalności młodzieży.

Na gruncie poruszonego przeze mnie tematu kwestią, która niewątpliwie wymaga rozważenia, jest także to, 
od jakiego wieku należy rozpocząć naukę przedsiębiorczości, w jakich formach prowadzić zajęcia, aby uzyskać 
optymalne rezultaty i umożliwić uczniom praktyczny rozwój swoich umiejętności i nabytej wiedzy. Mając 
na uwadze wyniki badań, jak i praktyczne spostrzeżenia, w tym postulaty zgłaszane przez samą młodzież, 
celowe wydaje się, aby nauka przedsiębiorczości rozpoczynała się już od najmłodszych lat szkolnych, a nawet 
przedszkolnych, kiedy to dzieci odkrywają i kształtują swoje umiejętności społeczne i przedsiębiorczość. 
Poddaję zatem pod rozwagę ministerstwa kwestię uregulowania nauki i przedsiębiorczości od lat wczesnosz-
kolnych, a nawet przedszkolnych, jak i wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych organizacyjnych 
i finansowych umożliwiających rozwój spółdzielczości uczniowskiej, która jak dotąd, pomimo kilku inicjatyw 
ustawodawczych, ostatecznie nie doczekała się uregulowania prawnego.

Reasumując, chcę powiedzieć, że wyzwaniem jawiącym się przed polskimi szkołami jest rozwój edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości, a także upowszechnienie modelu przedsiębiorczości społecznej. Zwracam się 
o przeanalizowanie podniesionych zagadnień pod kątem celowości przygotowania odpowiednich uregulowań 
prawnych. Deklaruję chęć udziału w tych pracach ekspertów ze mną współpracujących, jak i środowiska po-
morskiego, w którym powstał Klub Edukatorów Przedsiębiorczości.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jacka Włosowicza

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Chciałbym zwrócić uwagę na problem wynagradzania kierowców zawodowych przez pracodawców. Otóż 

dotychczasowa praktyka wykazała, że zawodowi kierowcy, którzy pracowali w warunkach szczególnych, 
otrzymywali wynagrodzenie według najmniejszych stawek godzinowych. Od takich najmniejszych kwot od-
prowadzana była składka do ZUS.

Kierowcy bardzo często pracowali w godzinach nadliczbowych, co nie było uwzględniane w składkach 
ZUS, gdyż pracodawcy płacili składki ZUS tylko od wynagrodzenia podstawowego, liczonego za 8-godzinny 
dzień pracy według najniższego wynagrodzenia. Kierowcy, którzy przywozili ładunki powrotne zlecone przez 
państwową spedycję krajową, otrzymywali wynagrodzenie płatne z innej listy płac po to, aby nie płacić składek 
ZUS od powyższych kwot.

Powyższe działania pracodawców spowodowały pokrzywdzenie kierowców, którzy obecnie przebywają na 
głodowych emeryturach. Emerytury zostały im naliczone od najniższej krajowej w wysokości około 1 tysiąca 
200 zł. Jest to emerytura bardzo niska, niepozwalająca na godne życie tych osób (kierowców), wykonujących 
wcześniej ciężką wieloletnią pracę w warunkach szkodliwych. Często osoby te mają na utrzymaniu rodzinę. 
Taka emerytura nie wystarcza na normalne życie, tj. na żywność, lekarstwa, opłaty czynszowe itp.

Kierowcy byli założycielami związków zawodowych „Solidarność”, walczyli o godne warunki pracy i płacy 
oraz godne życie. Za to wszystko dotychczasowy rząd wraz z ZUS-em odwdzięczył się tym, że kierowcy żyją 
w ubóstwie, a czasem w skrajnej nędzy. Nie mają pieniędzy przede wszystkim na lekarstwa, a brak możliwości 
wykupywania leków i leczenia powoduje często ich przedwczesny zgon. Czy o to polskiemu rządowi chodzi-
ło? Czy ludzie, którzy ciężko przepracowali i utracili zdrowie przez stres, nerwy i przemarznięcie, są Polsce 
niepotrzebni?

Nadmieniam, że poprzedni rząd odebrał kierowcom zawodowym uprawnienia z tytułu pracy w warunkach 
szczególnych. Jest to bardzo krzywdzące dla tej grupy zawodowej, gdyż wieloletnia praca kierowcy zawodowego 
jest ciężka, stresująca i powoduje utratę zdrowia oraz ma wpływ na psychikę tych osób.

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu poprawy sytuacji kierowców emerytów, gdyż jest to szczególna 
grupa osób zasługująca na godne życie w wieku emerytalnym. Proszę o rozważenie podwyższenia emerytur 
i udzielenia rekompensaty za oszukiwanie i lekceważenie kierowców jako pracowników i obywateli polskich. 
Ponieważ ta grupa pracowników była najbardziej pokrzywdzona, obecny rząd powinien zająć się w sposób 
szczególny naprawieniem krzywd i szkód tych osób i ich rodzin. Proszę o przychylne rozpatrzenie tej kwestii.

Pani Minister!
W związku z powyższym problemem chciałbym uzyskać informację na następujące pytania.
1. Czy rząd podejmie działania na rzecz podwyższenia emerytur dla kierowców zawodowych mających 

emerytury bardzo niskie, którzy często są schorowani w związku z wykonywanym przez wiele lat (nawet 
40 lat) zawodem kierowcy?

2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie rekompensat dla tej grupy pokrzywdzonych przez poprzedni 
rząd i ZUS?

3. Czy obecny rząd przewiduje przywrócenie warunków szczególnych dla kierowców zawodowych?
4. Jakie jest stanowisko ministerstwa w powyższej sprawie?

Z poważaniem 
Jacek Włosowicz
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 23
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 23
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 24
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 24
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 24
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski . . . . . . . . . . . . . . 26

Otwarcie dyskusji
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 27
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 29
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 30
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 31

Zamknięcie dyskusji
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . 33

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 34
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 34
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 34
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 35
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 36
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 38
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 39
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska . . . . . . . . . . . . . . . 39
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska . . . . . . . . . . . . . . . 40
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 41
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska . . . . . . . . . . . . . . . 41

Otwarcie dyskusji
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 42
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 43
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca 
Krzysztof Mróz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 44
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 45
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca 
Tadeusz Romańczuk . . . . . . . . . . . . . . 45

Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . . 46
senator Tadeusz Romańczuk . . . . . . . . . . 46
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . 47

Wystąpienie przedstawiciela rządu
pełnomocnik rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Zapytania i odpowiedzi
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
pełnomocnik rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
pełnomocnik rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 48
pełnomocnik rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 49
pełnomocnik rządu  
do spraw Strategicznej  
Infrastruktury Energetycznej  
Piotr Naimski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Zamknięcie dyskusji
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Rafał Ślusarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 50
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 51
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 51
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 52
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 52
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 52
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 53

senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 54
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 54
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Wiesław Kilian .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 56
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 56
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 56
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 57
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 58
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 60
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 60
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Michał Dworczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 61

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 62

Zamknięcie dyskusji
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dzia-
łalności innowacyjnej

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu

senator sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko . . . . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 65
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 66
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 67

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko . . . . . . . . . . . . . . . 68

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej
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senator sprawozdawca 
Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 70
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 71
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
Rafał Rogala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Renata Szczęch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych 
innych ustaw
Wznowienie obrad
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 74

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi

senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 75
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 76
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 76
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Zbigniew Król . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
senator Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o imprezach tu-
rystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami
Wznowienie obrad
Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządno-
ści i Petycji

senator sprawozdawca 
Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 83
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 84

Wystąpienie przedstawiciela rządu
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Marek Chodkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

– Prawo o ustroju sądów wojskowych
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca Jan Dobrzyński  . . . . 85
Zapytania i odpowiedzi

senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 86
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

(Obrady w dniu 15 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 19. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mo-
ścickiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w la-
tach 1926–1939

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Otwarcie dyskusji
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . . 91

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
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