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Porządek obrad

51. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2017 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

4. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

8. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych 
innych ustaw.

10. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

11. Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa.

12. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 
nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

13. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

14. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

15. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

16. Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

17. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919; projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

18. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków 
spod Znaku Rodła.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

20. Ustawa o rynku mocy.

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



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Ministerstwo Energii  ‒ podsekretarz stanu Tadeusz Skobel

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu  Marian Banaś 
  ‒ podsekretarz stanu Teresa Czerwińska 
  ‒ podsekretarz stanu Paweł Gruza 
  ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ sekretarz stanu Jerzy Materna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ‒ podsekretarz stanu Magdalena Gawin

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  ‒ sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Michał Woś

Ministerstwo Środowiska  ‒ podsekretarz stanu Sławomir Mazurek

Ministerstwo Zdrowia  ‒ minister Konstanty Radziwiłł 
  ‒ podsekretarz stanu Katarzyna Głowala

Tadeusz Szczyrbak  ‒ prezes Rodziny Rodła z Wrocławia





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Marka Pęka oraz senatora Waldemara 
Sługockiego. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Marek Pęk.

Panie i Panowie Senatorowie! W ostatnich dniach 
odeszło od nas troje senatorów poprzednich kaden-
cji. W dniu 23 listopada zmarła Ligia Teresa Urniaż-
Grabowska, senator IV kadencji i członkini Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. 
W dniu 2 grudnia zmarł Jerzy Kłoczowski, senator 
I kadencji, członek Komisji Spraw Zagranicznych. 
W dniu 3 grudnia zmarł Kazimierz Pawełek, senator 
V kadencji, członek Komisji Emigracji i Polaków za 
Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłych senatorów.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator prosi o przerwę od…
Wysoka Izbo! Informuję, że w dniu 27 czerwca 

2017 r. przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych 
Izb Obrachunkowych przekazała Senatowi sprawoz-
danie z działalności regionalnych izb obrachunkowych 

i wykonania budżetu przez jednostki samorządu tery-
torialnego w 2016 r. Zawarte jest ono w druku nr 541. 
W dniu 3 lipca 2017 r. skierowałem sprawozdanie do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 
29 listopada 2017 r. zapoznała się ze sprawozdaniem 
i poinformowała mnie o tym.

Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym drugim 
posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie 
ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz 
ustawy o cudzoziemcach; do ustawy o zmianie usta-
wy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw; 
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego oraz niektórych innych ustaw; do ustawy 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych; do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

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

Proponuje rozpatrzenie punktów dziewiątego, 
dziesiątego, jedenastego, dwunastego, trzynastego 
oraz czternastego, pomimo że sprawozdania komi-
sji w sprawie tych ustaw zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną pro-
pozycję.

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-
tu jedenastego: ustawa o zmianie ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu pierwszego. 
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął.

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też w sprawie punktu dwunastego. Wnoszę, 

aby ten punkt skreślić do czasu uzyskania opinii 
Rady Dialogu Społecznego. Ten postulat został 
zgodnie wyartykułowany podczas wczorajszych 
prac komisji przez wszystkie strony społeczne i zo-
stało potwierdzone, że takiego stanowiska rada nie 
zajęła, bo nie skierowano tego projektu do tej rady 
– potwierdził to również rząd. W tej sytuacji propo-
nuję ponownie, Panie Marszałku, aby punkt skreślić 
do czasu uzyskania stanowiska rady, a w ślad za 
tym oczywiście opinii rządu, i w czasie określonym 
regulaminem powrócić do ustawy i ją rozpatrzyć. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że wniosek pana senatora dotyczy 

punktu dwunastego…
(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
…ustawa o zmianie ustawy o niektórych upraw-

nieniach pracowników urzędów obsługujących…
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
No to który to jest punkt?
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, punkt 

dwunasty.)
Dwunasty: ustawa o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw. Tak?

(Głos z sali: Tak.)
I skreślenie…
Pan senator Martynowski, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Ale nie musi być głosu sprzeciwu, bo pan senator 

właściwie zgłasza sprzeciw do mojego… Ale proszę 
bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Marek Martynowski: Ja właśnie chciałem 
złożyć wniosek przeciwny, no ale skoro nie trzeba…)

Dobrze. Ja przegłosuję wniosek pana senatora.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Rulewskiego, 

który prosi o… Wniosek dotyczy skreślenia punktu 
dwunastego: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, 21 – za, 52 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Punkt został utrzymany.
Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos 

w sprawie porządku obrad?

rok 2018 – i rozpatrzenie go jako punktu siódmego, po 
punkcie dotyczącym ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

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

Pan senator Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałbym prośbę o przesunięcie tego, co jest 

w punkcie dwunastym, czyli ustawy o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw na początek dnia jutrzejszego, czyli 
prawdopodobnie po 4 uchwałach…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie. Panie 
Senatorze, na początku jutrzejszego dnia mamy 
uchwały, więc nie da rady…)

Ja rozumiem. Dlatego proponuję, żeby on był po 
tych uchwałach. To jest wniosek motywowany tym, 
że pan minister Zieleniecki wyjeżdża służbowo za 
granicę i chodzi o to, żeby połączył te obowiązki 
w Senacie i…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to pan mi-
nister powinien odpowiednią drogą poinformować 
Kancelarię Senatu. No, to jest niedobra droga.)

Rozumiem, ale mimo wszystko składam ten wniosek.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To niedobra 

droga.)
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
No, nie wiem, czy… Jeszcze raz proszę powie-

dzieć, o co chodzi, czyli który punkt porządku miałby 
być po uchwałach.

(Senator Antoni Szymański: To, co dzisiaj jest 
w punkcie dwunastym: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw.)

Dobrze.
Czy jest głos sprzeciwu? Czy ktoś ma inne zda-

nie? Nie.
Przyjmujemy tę propozycję, Panie Senatorze, choć 

prosiłbym panów ministrów i panie minister o to, aby 
inaczej kierowali swoje prośby.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Rulewski.)
Kto?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan se-

nator Rulewski.)
Pan senator Rulewski.
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Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(marszałek S. Karczewski) przez Senat sprawozdanie z prac komisji nad uchwa-
loną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na pięć-
dziesiątym drugim posiedzeniu w dniu 23 listopada 
2017 r. ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu m.in. wdrożenie do polskiego 
porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrze-
śnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE od-
noszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych 
oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych. W zakresie zaproponowanych zmian systemo-
wych projekt wprowadza instrumenty mające na celu 
dostosowanie aktualnych regulacji prawnych do obec-
nej sytuacji na rynku paliwowym. Działanie korygu-
jące jest szczególnie istotne w kontekście znacznego 
wzrostu oficjalnego zapotrzebowania na paliwa, co 
jest efektem skutecznego ograniczenia przez obecny 
rząd funkcjonowania szarej strefy w Polsce. Celem 
proponowanych zmian jest zatem m.in. ułatwienie 
realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego poprzez 
obniżenie realnego poziomu tego obowiązku i tym 
samym zmniejszenie kosztów jego realizacji, jednak-
że przy jednoczesnym zapewnieniu zapotrzebowania 
na biokomponenty na dotychczasowym poziomie, co 
jest bardzo ważne.

Projekt ustawy, pomimo wprowadzonych korekt 
w wysokości NCW, ustanawia zapotrzebowanie na 
biokomponenty na poziomie zbliżonym do zapotrze-
bowania zgłoszonego w 2016 r., a więc nie spowoduje 
pogorszenia sytuacji producentów rolnych ani prze-
mysłu przetwórczego. Co więcej, brak wprowadze-
nia zaproponowanych korekt, np. opłaty zastępczej, 
spowodowałby dodatkowo wzrost zapotrzebowania 
na biokomponenty do poziomu istotnie przekraczają-
cego krajowe moce produkcyjne, z czego by wynikało 
uzależnienie Polski od zakupu biokomponentów za 
granicą, a tego nie chcemy.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrek-
tywa 2015/1513, związane są z ograniczeniem sto-
sowania biokomponentów produkowanych z roślin 
zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, 
roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawia-
nych przede wszystkim do celów energetycznych 
na użytkach rolnych jako uprawy główne, oraz ze 
wzrostem wykorzystania tzw. biopaliw zaawanso-
wanych. Ograniczenie ilości biokomponentów pro-
dukowanych z wymienionych roślin nie ma wpływu 
na swobodę ustalania przez państwa członkowskie 
własnej ścieżki osiągnięcia wymaganego udziału 
konwencjonalnych biokomponentów stosowanych 
w paliwach i biopaliwach ciekłych w ramach łącz-
nego ich celu, wynoszącego 10% w 2020 r. Ponadto 
zgodnie z postanowieniami preambuły do dyrektywy 
2015/1513 pożądane jest osiągnięcie do 2020 r. wy-

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

Szanowni Państwo, informuję, że do głosowania 
nad punktem pierwszym, tj. ustawą o biopaliwach, 
przystąpimy dzisiaj po wznowieniu obrad po godzinie 
16.00. Do rozpatrzenia punktu siódmego, tj. ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018, przystąpimy jutro. 
Jutro wznowimy obrady o godzinie 9.00 i rozpatrzy-
my uchwały okolicznościowe w sprawie ustanowienia 
roku 2018 rokiem wydarzeń i instytucji.

Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 14.00 zosta-
nie zarządzona przerwa w obradach. O godzinie 15.00 
odbędzie się Zgromadzenie Narodowe w celu wysłu-
chania orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominam, że lista obecności senatorów zo-
stanie wyłożona w dolnej palarni przy sali posiedzeń 
Sejmu. Ze względów organizacyjnych bardzo proszę 
o zajęcie miejsc na sali sejmowej do godziny 14.50.

Pragnę poinformować państwa, że obrady w ra-
mach obecnego posiedzenia mogą zostać wydłużone 
o dodatkowy dzień, tj. 7 grudnia br.

Pragnę również poinformować, że – zgodnie 
z przekazaną państwu w zwołaniu posiedzenia in-
formacją – w przypadku uchwalenia przez Sejm 
na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach słu-
żących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 oraz 
ustawy o rynku mocy i po przygotowaniu sprawozdań 
przez komisje senackie porządek obrad pięćdziesią-
tego pierwszego posiedzenia Senatu może zostać 
uzupełniony o te ustawy.

Informuję, że pozostałe głosowania zostaną prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw.

Przypominam, że głosowanie w sprawie tej usta-
wy będzie o godzinie 16.00.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 661, 
a sprawozdanie komisji – w drukach nr 661 A i 661 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Zaproszeni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rozpatrzenia 
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Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca J. Łyczak) Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Komisja Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 29 listopada oraz dzisiaj rano rozpa-
trywała ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, 
druk nr 661. Nie będę powtarzał… Senator Łyczak 
bardzo szczegółowo przestawił tę ustawę. Ustawa 
została jednogłośnie przyjęta przez komisję dzisiaj 
rano. Nikt nie wnosił żadnych poprawek.

Tak że bardzo proszę pana marszałka oraz Wysoką 
Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, Panie 

Sprawozdawco.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Wiem, że pan senator Waldemar Sługocki chce 
zadać takie pytanie. Proszę tylko powiedzieć, do kogo 
pan kieruje pytanie.

Bardzo proszę o zadanie tego pytania.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pytanie kieruję do pana senatora Łyczaka. Panie 

Senatorze, w sprawozdaniu, które był pan uprzejmy 
bardzo kompetentnie przedstawić, mówił pan m.in. 
o Narodowym Celu Wskaźnikowym. Ta ustawa przewi-
duje redukcję tego Narodowego Celu Wskaźnikowego 
w roku 2018 o 14%, a w roku 2019 o 18%. Czy pod-
czas posiedzenia komisji była dyskusja, skąd wynikają 
te wartości, dlaczego w roku 2018 r. to ma być 14%, 
w roku następnym, czyli 2019 r., 18%? Czy to nie wpły-
nie w negatywny sposób na działalność tych, którzy 
produkują biopaliwa? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Do kogo pytanie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Też do pana se-

natora Łyczaka.)
Też do pana senatora.
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pierwsze pytanie jest związane z tym, o co pytał 

pan senator Sługocki. Niewykonanie w pełni tych 

sokiego poziomu zużycia biopaliw zaawansowanych 
w Unii Europejskiej. W związku z tym każde pań-
stwo członkowskie powinno promować stosowanie 
biopaliw zaawansowanych oraz dążyć do osiągnięcia 
minimalnego poziomu ich zużycia na swoim teryto-
rium przez ustalenie niewiążących celów krajowych, 
zmierzając do ich osiągnięcia w ramach obowiązku 
zapewnienia, by udział energii ze źródeł odnawial-
nych we wszystkich rodzajach transportu wynosił 
w 2020 r. co najmniej 10% końcowego zużycia energii 
w transporcie w tym państwie członkowskim.

Projekt ustawy przewiduje także zmiany, które 
mają na celu uproszczenie prowadzenia działalności 
w zakresie wytwarzania przez rolników biopaliw na 
własny użytek. Wprowadzono takie zmiany, które 
umożliwiają rolnikom wykonywanie tej czynności 
bez konieczności posiadania składu podatkowego.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie 
obowiązku corocznego informowania prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki o dokonaniu czynności powodu-
jących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem 
realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2018 r., przy czym wyjątek stanowi przepis art. 1 
pkt 11 lit. b projektu ustawy w zakresie dodawanego 
art. 23 ust. 1c i 1d, dotyczący możliwości zalicza-
nia produktów współuwodornienia do Narodowego 
Celu Wskaźnikowego, który wejdzie w życie z dniem 
1 stycznia 2020 r. Dziś paliwa sprzedawane na sta-
cjach muszą zawierać niecałe 6% biokomponentów. 
Ten udział ma się stopniowo zwiększać, do 8,5%. Po 
nowelizacji przepisów producenci i sprzedawcy pali-
wa będą mogli jednak realizować tylko 85% normy, 
a w zamian zapłacić opłatę zastępczą, która trafi do 
funduszu ochrony środowiska. Zmiana przepisów 
otwiera też furtkę do stosowania zaawansowanych 
biopaliw. Pozwoli to na korzystanie ze zużytego oleju 
kuchennego, tłuszczów zwierzęcych, odpadów prze-
mysłu cukierniczego, czyli ekologicznych surowców 
do produkcji biopaliw. W 2020 r. wreszcie będzie 
też dopuszczona produkcja uwodornionych olejów 
roślinnych w technologii współuwodornienia. To jest 
naprawdę ekologiczny substytut diesla.

Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie omawianej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana 
senatora Andrzeja Stanisławka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji. A panu senatorowi na razie 
dziękujemy.
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(senator M. Augustyn) nie wpłynie negatywnie na nasze zobowiązania wo-
bec Komisji Europejskiej? Czy to jest zgodne z dy-
rektywą implementowaną na mocy tej ustawy, którą 
pan senator przedstawia? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Myślę, że nie wpłynie, ale o tym na posiedzeniu 

komisji nie było mowy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję pa-

nom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

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

Witamy na posiedzeniu podsekretarza stanu, pana 
ministra Tadeusza Skobla.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz pierwszy jestem pośród państwa, tak że 

proszę o wyrozumiałość. Postaram się udzielić kom-
petentnie informacji na temat tej sprawy, która jest 
tutaj dzisiaj omawiana.

Padło pytanie, jaki będzie poziom NCW w kolej-
nych latach, w latach 2018–2019. Na 2018 r. zakładany 
był poziom 7,5%, teraz jest 5,6%. Na rok 2019 było 
planowane 8%, a jest ponad 5%. Istotne z punktu wi-
dzenia rządu było zachowanie dotychczasowego za-
potrzebowania na krajowe biokomponenty na pozio-
mie z lat 2016–2017. Ono wynosi około 250 tysięcy t 
bioetanolu i ok. 1 miliona 100 tysięcy t estrów. W wy-
niku eliminacji szarej strefy odnotowaliśmy ponad-
dwudziestoprocentowy wzrost konsumpcji oleju, co 
przekładało się również na wzrost zużycia biopaliw. 
By utrzymać ten poziom, należy wprowadzić korek-
ty zaproponowane przez nas, zaproponowane przez 
rząd. Powiem tak: jeżeli chodzi o ilość oleju w roku 
2014, to było to 10 milionów 480 tysięcy 617 t, z kolei 
na rok 2018 planujemy już 14 milionów 503 tysiące 
393 t. Intencja rządu była taka, by zachować ten stan 
rzeczy, jaki jest teraz w zakresie biopaliw i biokom-

wskaźników, jak mówił pan przed chwilą, będzie się 
wiązało z koniecznością wniesienia opłaty zastępczej. 
Jak to wpłynie na sytuację przedsiębiorców?

I drugie. Chciałbym zapytać o kwestię olejów 
posmażalniczych. Czy jeżeli wprowadzimy taki 
generalny zapis dotyczący użycia olejów jako bio-
komponentów, nie stanie się tak, że stworzymy sobie 
problem, bo nie będzie otwartej furtki do zużywania 
posmażalniczych olejów i one będą nam zanieczysz-
czały środowisko?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze zadać 

pytanie sprawozdawcom? Nie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Odpowiem tak. Korekta w obniżaniu Narodowego 

Celu Wskaźnikowego w jednym roku bodajże o 14%, 
a w drugim o 18% – ja tak to rozumiem; myślę, że 
przedstawiciele rządu ewentualnie tę odpowiedź uzu-
pełnią – ma wpłynąć na… To na pewno nie pogorszy 
sytuacji producentów rolnych. Tak jak nadmieniłem 
na początku sprawozdania, pakiet paliwowy, uszczel-
nienie, ograniczenie działania szarej strefy spowodo-
wały większy obrót, większą legalną sprzedaż paliwa 
– ten wzrost jest na poziomie około 20%. Tak więc 
mimo tej redukcji poziom zużycia produktów rolnych 
do produkcji biokomponentów zostanie zachowany na 
tym samym poziomie. Ta redukcja ma ułatwić przed-
siębiorcom, przede wszystkim przedsiębiorcom… ma 
obniżyć cenę produkcji.

Pytania pana senatora Augustyna. Jak rozumiem, 
wchodzimy tu w temat biopaliw zaawansowanych. 
Myślę, że przedstawiciel rządu dokładniej odpowie. 
W mojej ocenie to jest perspektywa… To wejdzie do 
produkcji w 2020 r.

(Senator Waldemar Sługocki: Można, Panie 
Marszałku, prosić jeszcze o głos?)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Można.
Proszę bardzo, pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ostatnie pytanie z mojej strony. 

Czy ta redukcja Narodowych Celów Wskaźnikowych 
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(podsekretarz stanu T. Skobel) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Tadeusz Skobel: Dobrze.)

Bo tam jest kwestia różnicy w podatku VAT itd. 
Państwo w to wchodzicie, a to grozi, zdaniem osób, 
które czują się tym zaniepokojone, poważnymi kon-
sekwencjami, takimi, że nie będzie co zrobić z tym 
olejem, a to poważna sprawa.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Tak. Może więc zacznę od tych olejów, ponie-

waż ten temat był już poruszany, a ja się do tego nie 
odniosłem. Oleje podlegają limitowi podwójnego 
naliczania biokomponentów do Narodowego Celu 
Wskaźnikowego. Aby ograniczyć szarą strefę, ogra-
niczyć możliwości innego funkcjonowania, że tak po-
wiem, tych akurat produktów, niż zakłada ustawa, ten 
limit został ograniczony: w roku 2018 do 3% i w roku 
2019 do 5%. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie.

Pytał pan jeszcze o to, jak to jest z tą Unią i dla-
czego my…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 
czy mogę dopytać?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Prosiłbym o jasną odpowiedź. Czy olej posma-

żalniczy będzie w dalszym ciągu używany jako su-
rowiec w produkcji biokomponentów, czy na skutek 
tej ustawy przestanie to być opłacalne i grozi nam 
zmarnowanie tego potencjalnego surowca?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Ten limit podwójnego naliczania biokomponentów, 

któremu podlega wspomniany przez pana olej – po-
dałem cyfry: 3% i 5% – jest to taka wartość, która 
pozostała niezmieniona w stosunku do wartości przy-
jętych przez KERM w roku 2016. To jest ten poziom, 
który był. Tak że w tym zakresie niczego nowego nie 
wprowadzamy.

Jeśli zaś chodzi o kwestię Unii Europejskiej, o cele 
postawione przez nas, przez Unię, to pragnę poinfor-
mować, że te cele są założone na rok 2020 i my do 
roku 2020 mamy się z tych obowiązków wywiązać. 
I my się z tych obowiązków w 2020 r. wywiązuje-

ponentów. Mówię o biopaliwach i biokomponentach 
krajowych, bo to jest główny cel strategiczny z na-
szego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego 
rządu. Gdybyśmy w dniu dzisiejszym pozwolili na to, 
żeby ten poziom nie został zredukowany, należałoby 
dokupić biopaliw i biokomponentów spoza kraju. I to 
jest nasza główna motywacja. Robimy to dla ochrony 
rynku wewnętrznego. Myślę, że to jest główny temat, 
który chciałem tutaj omówić.

Co by się stało, gdyby tej ustawy nie było? Możemy 
sobie wyobrazić, że zostawiamy te narodowe cele 
wskaźnikowe na takim poziomie, jaki był dotychczas. 
Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że poziom 
kosztów sektora paliwowego wzrósłby o 500 milio-
nów zł, co przełożyłoby się na wzrost cen paliw płyn-
nych w Polsce. I to jest drugi cel, który skłonił nas 
do tego, aby w ten sposób tę sprawę poprowadzić. 
Rok 2020 zostawiamy na tym poziomie, na jakim 
jest teraz, a to z tego względu, że musimy wykonać 
ten wskaźnik nałożony na nas przez Unię Europejską. 
W roku 2020 nie będzie już tych korekt, o których 
była tutaj wcześniej mowa. Taki jest cel wskaźniko-
wy. Będzie czas na dojście do tego poziomu, będzie 
możliwość realizacji tego na założonym poziomie. Nie 
obawiamy się, że stanie się inaczej, niemniej jednak 
w naszym interesie, w interesie gospodarczym Polski, 
jest przeprowadzenie tej korekty, która została tutaj 
zaproponowana.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania do pana 

ministra?
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, poruszę dwie kwestie. Staram się 

zrozumieć motywację rządu. Rozumiem, że ona jest 
podobna do motywacji przygotowania dyrektywy, 
która zmierza do tego, żebyśmy ratowali środowisko 
i wprowadzali biokomponenty do paliw. Nie rozu-
miem wobec tego, dlaczego pan po prostu przeciw-
stawia nasz interes narodowy, nasz własny interes, 
celom tej dyrektywy. To znaczy, ustalone wskaźniki 
mają obowiązywać w obrębie Unii Europejskiej, ale 
my nie chcemy robić tak samo u nas. Ja dlatego o tym 
mówię, Panie Ministrze, że często tutaj tak się dzieje, 
tak jakby Unia, wprowadzając jakieś wynegocjowane 
z nami przepisy, chciała nam zrobić źle i na złość, 
a tak wcale nie jest. To po pierwsze.

Po drugie, proszę się odnieść do kwestii olejów 
posmażalniczych, dobrze?
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(podsekretarz stanu T. Skobel) wprost, to jednak kwestia olejów posmażalniczych. 
Być może… Nie jestem w stanie tego zweryfikować, 
czy to jest taka sytuacja jak w roku 2016. Zwracający 
się do mnie zainteresowani – bo sam sobie tego 
przecież nie wymyśliłem, ja nie produkuję frytek – 
wskazują na to, że jednak na skutek wprowadzenia 
tych przepisów… Jeśli dobrze zrozumiałem, Panie 
Ministrze, pismo do mnie zaadresowane, to na skutek 
wprowadzenia tych przepisów dochodzi do zmiany 
w stawce VAT, która dla olejów posmażalniczych jest 
inna aniżeli dla innych olejów jadalnych. Właśnie ta-
kie potraktowanie sprawy w tej ustawie powoduje, że 
rodzi się zagrożenie, że to jednak będzie inna sytuacja 
niż w 2016 r. i że kierowanie tego oleju posmażalni-
czego do produkcji biopaliw, będzie – tak to zrozu-
miałem – mniej opłacalne lub po prostu wykluczy 
ten potencjalny biokomponent. Prosiłbym jednak o to 
– być może pan minister skorzysta z tej możliwości, 
bo tylko może, ma prawo – żeby się do tego odnieść. 
Przyznaję, że od tego bym uzależniał, czy głosować 
z pełnym przekonaniem za tą ustawą, czy jednak nie 
popierać tego przedłożenia jako moim zdaniem nie-
potrzebnie ograniczającego szybsze dojście do celu 
nałożonego dyrektywą, a ponadto wykluczającego 
możliwość wykorzystania olejów posmażalniczych 
jako biokomponentu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone po wznowieniu 
obrad o godzinie 16.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 653, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 653 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu 30 listopada Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych zajmowała się ustawą o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw. Był to projekt rządowy. Do jego prezentowa-
nia został upoważniony minister finansów i rozwoju. 
Sejm uchwalił tę ustawę na pięćdziesiątym pierwszym 
posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Ustawa ta wprowadza w podatku VAT nowy 
w polskim systemie prawnym mechanizm podzielonej 

my. Te poprawki, które państwo macie przed sobą, 
dotyczą roku 2018 i roku 2019, o celu, w którym rząd 
je wprowadza, już powiedziałem. W roku 2020 zaś 
uregulowania przejściowe z lat 2018–2019 nie będą 
już obowiązywały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Dziękuję. Dziękuję, Panie 
Przewodniczący.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora… Aha, nikt 

się nie zapisał. Świetnie.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu…
(Głos z sali: Dopisuje się w tej chwili senator 

Augustyn.)
Aha, w tym momencie dopisuje się pan senator 

Augustyn.
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Przyznaję, że nie jestem jakimś szczególnym spe-

cjalistą w tej skomplikowanej dziedzinie, ale wydaje 
mi się dosyć dziwne i nie do końca przekonujące to 
uzasadnienie, które pan minister tutaj przedstawiał, 
w zakresie redukcji naszych celów na okres przej-
ściowy do roku 2020. Może nie tyle pan minister, ile 
raczej pan senator mówił tutaj o tym, że chodzi o to, 
że będziemy wtedy sprowadzać biokomponenty z za-
granicy. No, jeżeli mamy cel ekologiczny i chcemy go 
osiągnąć, to dlaczego nie skorzystać z takiej okazji? 
A kto powiedział, że to będzie drożej? Dlaczego tym 
to uzasadniamy? Dlatego, Panie Ministrze, ja zadawa-
łem pytanie: czy my chcemy zrealizować te cele, czy 
nie? Uzyskałem, odpowiedź, że tak, od roku 2020. To 
mnie uspokaja. Ale nie do końca rozumiem ten okres 
przejściowy. Bo gdyby pan minister mi wytłumaczył, 
co konkretnie się zmieni w trakcie tego okresu przej-
ściowego, jakie są zachęty do tego, żebyśmy zrobili 
tę brakującą… uzupełnili tę różnicę we wspomniane 
2 lata, to byłbym bardziej uspokojony i przekona-
ny. Tego nie usłyszałem. Byłbym o to zapytał, Panie 
Ministrze, na posiedzeniu komisji, ale pechowo dwu-
krotnie złożyło się tak, że terminy posiedzeń komisji 
się nakładały. Proszę więc wybaczyć, że teraz, na tym 
etapie procedowania, tę kwestię podnoszę.

I druga kwestia, którą pan minister tak dość zręcz-
nie tutaj zwekslował i co do której nie odpowiedział 
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(senator sprawozdawca K. Mróz) wejść 30% przedsiębiorców, w drugim roku – 75%, 
w trzecim – 80%, a docelowo w roku 2022 maksy-
malnie 90% przedsiębiorców powinno funkcjonować 
w tym systemie podzielonej płatności.

Reasumując, mogę powiedzieć, że komisja reko-
menduje przyjęcie ustawy z 5 poprawkami. Dziękuję.

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?

Bardzo proszę.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy taki sys-

tem funkcjonuje w jakimś innym kraju europejskim.
Kolejne pytanie. Mówi pan, że jest to system opar-

ty na dobrowolności. Ja rozumiem, że to jest dobro-
wolne dla tego, kto płaci VAT i może wpłacić pienią-
dze na dodatkowe konto. Ale to nie jest dobrowolne 
dla tego, kto ten VAT otrzymuje, bo tu o wszystkim 
będzie decydował jego kontrahent. I jeżeli dotknie to 
finansowo jakąś małą firmę, o czym była mowa… To 
nie ze swojego wyboru ona będzie w tym systemie, 
tylko z wyboru innej firmy. Czyli firma może mieć 
kłopoty finansowe, ale jest na ten system skazana. To 
nie jest dobrowolność, tak jak zostało to tutaj przed-
stawione. Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: To jest najważniejszy 
element dyskusji.)

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, nikt nie zadał pytania, czy to 

funkcjonuje w innych krajach. Z tego, co wiem, funk-
cjonuje. Taka kwestia nie była jednak poruszona na 
posiedzeniu komisji finansów.

Jeżeli chodzi o dobrowolność… No, wie pan, im 
więcej przedsiębiorców będzie wchodziło w ten sys-
tem… Oczywiście dla drugiej firmy, dla partnera 
będzie to obligatoryjne. Jest to dobrowolne w tym sen-
sie, że na samym początku na pewno będzie to wcho-
dziło bardzo powoli i nie ma ustawowego obowiązku 
wprowadzania takich zasad, jest wolność zawierania 
umów czy porozumień między przedsiębiorcami. 
Jeżeli komuś nie będzie pasowało funkcjonowanie 
w takim systemie z drugim przedsiębiorcą, to nie 
będzie z takim przedsiębiorcą prowadził biznesu. Nie 
ma tu prawnego obowiązku. Jeżeli jednak zakłada-
my, że docelowo 90% firm będzie funkcjonowało 
w tym systemie, to rzeczywistość wymusi tu pewne 

płatności. Polegać on będzie na tym, że podmioty go-
spodarcze – jest to mechanizm dobrowolny, co trzeba 
na tym etapie powiedzieć – będą mogły w ten mecha-
nizm wejść, a jeżeli będą chciały w ten mechanizm 
wejść, to oprócz rachunku rozliczeniowego będzie 
założony specjalny rachunek VAT. Nabywcy będą 
wpłacali na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy 
kwotę netto, a na ten specjalny rachunek VAT – kwotę 
VAT-u. Przedsiębiorca będzie miał ograniczone prawo 
dysponowania rachunkiem vatowskim. On będzie 
służył tylko do 2 celów: do zapłaty podatku VAT 
oraz do zapłaty kontrahentowi, ale tylko w zakresie 
podatku VAT.

Jest to mechanizm, który ma pomóc w walce z wy-
łudzeniami podatku VAT. Na posiedzeniu komisji pan 
minister przedstawił, że oczekuje się, iż po zastoso-
waniu tego mechanizmu w ciągu 10 lat wpływy do 
budżetu wzrosną o 80 miliardów zł. Oczywiście pod-
kreślano, że ten proces będzie następował stopniowo.

Biuro Legislacyjne zgłosiło 8 uwag do tego pro-
jektu. Były to uwagi o charakterze ogólnym, legisla-
cyjnym. W wyniku decyzji ministerstwa, bo niektóre 
poprawki na posiedzeniu komisji były współreda-
gowane przez Biuro Legislacyjne i przedstawicieli 
ministerstwa, 5 z tych 8 poprawek zostało zaakcep-
towanych przez ministerstwo, natomiast 3 poprawki 
nie zostały zaakceptowane. I tych 5 poprawek, przez 
Ministerstwo Finansów uzgodnionych z Biurem 
Legislacyjnym, zostało przez komisję zaakceptowa-
nych.

W dyskusji brali udział pan przewodniczący 
Grzegorz Bierecki oraz senator Kleina, jak również 
senator Jacek Włosowicz. W dyskusji było podno-
szonych wiele kwestii. M.in. pan senator Kleina 
pytał o stanowisko ministerstwa, o stanowisko 
„Lewiatana”. W tym stanowisku „Lewiatan” pod-
niósł jedną zasadniczą kwestię, a mianowicie to, że 
wprowadzenie tej podzielonej płatności w przypadku 
małych przedsiębiorców może utrudnić im zachowa-
nie płynności. Ministerstwo nie do końca podzieliło te 
zastrzeżenia zgłaszane przez „Lewiatana”. Inne takie 
kwestie, które były podnoszone, to np. taka, czy jeste-
śmy przygotowani zarówno ze względu… czy system 
bankowy – o to pytał pan przewodniczący Bierecki 
– jak i urzędy skarbowe do tej nowej konstrukcji są 
przygotowani. Padła odpowiedź, że takie przygoto-
wanie przynajmniej ze strony urzędów skarbowych 
jest, a ustalenia z systemem banków i SKOK, bo to 
są te 2 instytucje, które będą prowadziły dodatkowe 
rachunki vatowskie, są już na takim etapie, że nie 
budzi to zastrzeżeń.

Ten system, jak powiedziałem, będzie systemem 
dobrowolnym. Ministerstwo szacuje, że w pierwszym 
roku do tego systemu podzielonej płatności powinno 
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(senator K. Mróz) łymi przedsiębiorcami? Co do zasady do systemu 
wchodzimy na zasadzie dobrowolności. Prawda? Ale 
jeżeli większy kontrahent wybierze tę zasadę roz-
dzielonej płatności, to wówczas ona w jakiś sposób 
praktyczny będzie dotyczyła jego kontrahenta, ma-
łego przedsiębiorcy.

Jak te relacje będą wyglądały? I czy rzeczywiście 
nie będzie dochodziło do tego, że mały przedsiębiorca 
– który docelowo też ma zostać objęty tą zasadą –bę-
dzie skazany… czy zmuszony do wejścia w system 
praktycznie od razu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Sprawa jest 

dosyć prosta, przyjęliśmy dosyć elastyczny model. 
Elastyczność tego modelu polega na tym, że dajemy 
podatnikom pewną dowolność w kształtowaniu swo-
jej techniki rozliczenia VAT. 

A inne państwa? Na przykład Rumunia wprowa-
dza teraz skokowo system obligatoryjny dla wszyst-
kich, czyli wszystkie kwestie, o których państwo 
mówicie, są tam przecięte jednoznaczną deklaracją, 
że system jest obligatoryjny dla wszystkich przedsię-
biorstw: małych, dużych, mikro, średnich itd.

My proponujemy w pierwszym etapie system do-
browolny. Chodzi oczywiście o dobrowolność po stro-
nie nabywcy, bo to nabywca ponosi odpowiedzialność 
związaną z tzw. solidarną odpowiedzialnością za VAT. 
Czyli jeżeli nabywca kupi coś od przestępcy, którego 
nie zidentyfikował jako przestępcy, zapłaci mu kwo-
tę brutto, to państwo dzisiaj zwraca się do nabywcy 
z żądaniem zwrotu VAT ze względu na nieuczciwe 
rozliczenie przez sprzedawcę. W związku z tym dobro-
wolność, jako prawo do ochrony swojego interesu i bez-
pieczeństwa obrotu gospodarczego, musi być po stronie 
nabywcy, bo inaczej system nie ma sensu. Z drugiej 
jednak strony elastyczność, na której to zbudowali-
śmy, polega na tym, że jeżeli firma naprawdę nie chce 
otrzymywać pieniędzy zgodnie z tym mechanizmem, 
to może ogłosić wszem i wobec – także na etapie zawie-
rania już konkretnej transakcji sprzedażowej – że ona 
nie życzy sobie płatności w tym systemie, w związku 
z czym towaru nie sprzeda. Czyli mamy blokadę po 
stronie sprzedawcy i mamy pewne prawo po stronie 
nabywcy. Prawo, którym on się jest w stanie obronić 
przed nieuczciwym dostawcą. Taki jest sens tych prze-
pisów. Tak więc to, co państwo postrzegacie jako wadę, 
z perspektywy przedsiębiorcy, który musi się odnaleźć 
na rynku, jest postrzegane jako zaleta, bo on może się 
obronić tym mechanizmem. A jeżeli firma naprawdę 
nie chce wchodzić w ten system, to może wszystkim 
swoim klientom powiedzieć, że ona nie handluje na 
podstawie tego typu rozliczenia. 

rzeczy. Tak? Jest jeszcze jedna sprawa. Pamiętajmy, 
że najmniejsi przedsiębiorcy de facto nie płacą po-
datku VAT, a więc kwota netto jest dla nich kwotą 
brutto. Dopiero po przekroczeniu określonego progu 
płaci się podatek VAT. Reasumując, dopowiem, że 
zachętą dla przedsiębiorców jest także przyspieszenie 
zwrotu VAT. Ci, którzy wejdą w system podzielonej 
płatności, mają ustawowo zagwarantowane, że VAT 
będzie im zwracany w ciągu 25 dni. To przyspieszy 
pewną rotację.

(Senator Grzegorz Bierecki: Otrzymają płatność.)
Dla jakiejś grupy firm na pewno będzie to pewnym 

problemem, szczególnie dla tych firm, które kredytują 
się z VAT w bieżącej działalności, czyli wykorzystują 
VAT, że tak się wyrażę, do zapłacenia czegoś inne-
go. A jak zbliża się termin zapłacenia VAT, to przy 
okazji przeprowadzania jakiejś transakcji mogą sobie 
nazbierać pieniądze na VAT.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia, chętni do zadania 

pytania? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: 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?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: 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?

Bardzo proszę, pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Kwestia, którą 

kolega podniósł tutaj przed chwileczką – mówię o py-
taniu o dobrowolność przyjęcia zasady rozdzielonej 
płatności – była mocno dyskutowana na posiedze-
niu komisji. Wówczas był z nami pana kolega, który 
reprezentował rząd. Ja też podnosiłem tę kwestię. 
Moja prośba jest taka, żeby… Pan jest, że tak powiem, 
branżowo zaangażowany w tę ustawę. 

Jakie będą relacje miedzy podmiotami, szczegól-
nie między dostawcami i sprzedawcami usług a ma-
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(podsekretarz stanu P. Gruza) na to, żeby wprowadzić ten system od początku, czyli 
od 1 kwietnia, czy może jest trochę mało czasu, jeśli 
chodzi o tę materię? Taka wątpliwość pojawiała się 
też na posiedzeniu komisji.

I trzecie pytanie. Zapowiadałem, że zgłoszę po-
prawkę dotyczącą skrócenia terminów zwrotu VAT, 
bo ja tak nie do końca rozumiem, dlaczego te terminy 
są tak długie – one wynoszą 25 dni czy 60 dni – skoro 
widać jak na dłoni, co dzieje się z tym VAT. Czy to 
nie jest chęć, że tak powiem, finansowania się przez 
ministra finansów przez te 2 czy 3 tygodnie dłużej, 
niż jest taka potrzeba? Czy tutaj nie ma możliwości, 
żeby skrócić terminy zwrotu VAT, skoro minister, że 
tak powiem, natychmiast widzi ten VAT na kontach 
płatników? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję.
Jeżeli chodzi o koszty biurokratyczne, to chcę powie-

dzieć, że bardzo długo pracowaliśmy nad opracowaniem 
takiej technologii tego mechanizmu, żeby ona była jak 
najbardziej przyjazna dla przedsiębiorcy. Na przykład 
Rumunia wprowadziła mechanizm oparty na naszych 
pierwszych koncepcjach, które z perspektywy czasu wy-
dają nam się nie najlepsze. Tam po prostu wykreowano 2 
różne numery kont i przedsiębiorcy należność z faktury 
VAT przelewają jakby dwukrotnie: część netto na konto 
netto i część VAT na konto VAT. To jest biurokratycz-
ny koszmar, który myśmy uznali za niewskazany dla 
naszych przedsiębiorców. My wykreowaliśmy w sys-
temie bankowym taką technologiczną funkcjonalność, 
że dokonuje się jednego przelewu ze zmienną vatowską. 
Czyli zamiast zrobić dwa przelewy, np. na 100 zł i 23 zł, 
przedsiębiorca będzie robił jeden przelew, na 123 zł, 
i tylko napisze w nawiasie „23”, a system sam to już roz-
księguje, jeśli chodzi o konta wysyłających i otrzymują-
cych, zgodnie z całą tą mechaniką podzielonej płatności.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, sys-
tem w banku czy system…)

System w banku. To jest oparte na systemie Elixir, 
który będzie miał dodatkową, nową funkcjonalność 
dzięki temu, że Elixir jest polski, mamy nad tym ja-
kąś kontrolę i możemy go modyfikować, usprawniać 
zgodnie z naszymi propozycjami. Gdybyśmy mie-
li wyłącznie system europejski, SWIFT… Komisja 
Europejska w 2010 r. przewidywała modyfikację 
systemu SWIFT w tym kierunku, bo przecież ten 
pomysł nie jest oryginalny. Modyfikacja systemu 
SWIFT w tym kierunku trwałaby 15 lat. My daje-
my sobie rok na modyfikację tego systemu, właśnie 
dlatego, że mamy nad tym jakąś kontrolę, i dlatego, 
że to jest, że tak powiem, polska myśl techniczna, 
informatyczna, bankowa.

Inne państwa przyjmują bardziej rygorystycz-
ne mechanizmy. Tak jak już mówiłem, w Rumunii 
1 stycznia czy troszeczkę później będzie jednora-
zowe wejście w system obligatoryjny. Nie ma zna-
czenia wola stron, ani jednej strony, ani drugiej. 
We Włoszech ta obligatoryjność jest zbudowana 
za pomocą zobowiązania niektórych publicznych 
jednostek budżetowych do płacenia zgodnie z tym 
mechanizmem wykonawcom, firmom, które mają 
wielokrotnie większe problemy z płynnością. Bo my 
mówimy o półrocznych okresach zwrotu i to wynika 
z naszych dyskusji na poziomie Komisji Europejskiej. 
Oni się borykają z tego typu problemami, a nie tam 
25 dni czy 60, jak my mamy w ustawie… Teraz we 
Włoszech ten mechanizm został jeszcze rozszerzony 
na niektóre spółki publiczne. W związku z tym co 
do zasady można powiedzieć, że w Europie idzie się, 
jeżeli chodzi o system, w kierunku obligatoryjności. 
My zachowujemy dobrowolność. Nam się wydaje, że 
jest to skonstruowane prawidłowo.

Chciałbym jeszcze powiedzieć o innej kwestii. 
Mały przedsiębiorca często konkuruje ceną. Ta cena 
– ze względu na sytuację, którą mamy – może być po-
strzegana przez potencjalnego nabywcę jako symptom 
tego, że jest to przestępstwo, że ten mały nie zapłaci 
VAT i tym sfinansuje sobie rabat. No, dzięki temu 
mechanizmowi mały przedsiębiorca może się uwiary-
godnić przed dużym i powiedzieć: oczywiście, zapłać 
mi zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności 
i generalnie masz z głowy problem VAT. W związ-
ku z tym ja uważam, że to rozwiązanie nie ma dla 
małych przedsiębiorstw jednoznacznie negatywnej 
konotacji. Wręcz przeciwnie, mały przedsiębiorca 
może swobodniej konkurować ceną, bo nie ciąży na 
nim odium oszusta, jeśli chodzi o VAT. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze…
Pan senator Kleina chce dopytać, jak rozumiem. 

Tak?

Senator Kazimierz Kleina:
Tak, chciałbym dopytać o te obowiązki admini-

stracyjne. 
Czy po stronie małego przedsiębiorcy, który po-

wie, że chce wejść w ten system od razu, będzie duży 
koszt? Jakie koszty poniesie ten mały przedsiębiorca? 
To jest pierwsze pytanie.

Wątpliwości pojawiały się też, jeśli chodzi o banki, 
a one będą dość istotnym elementem całego tego sys-
temu. Czy według pana opinii one są przygotowane 
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(podsekretarz stanu P. Gruza) Tak… No, my… Proszę nas zrozumieć, że my 
jesteśmy niejako przedmiotem działania 2 wektorów. 
Jeden wektor jest z sektora bankowego i mówi o nie-
równomierności przygotowania systemów w różnych 
bankach, z drugiej strony mamy drugi – przedsię-
biorców, którzy wręcz żądają wprowadzenia tego 
systemu jak najszybciej, żeby móc go wykorzysty-
wać i ochronić się przed tą niepewnością, która jest 
jeszcze dzisiaj w systemie gospodarczym. W związku 
z tym my musimy wyważać te wartości. I oczywiście 
będziemy reagować na poprawki zgłaszane na posie-
dzeniu w Senacie.

Jeżeli chodzi o kwestie finansowania, to chcę po-
wiedzieć, że oczywiście każdy mechanizm podzielo-
nej płatności ma swój skutek w postaci pewnej utraty 
części płynności przedsiębiorcy. Nie ma systemu po-
dzielonej płatności bez tego negatywnego efektu – bo 
pełen dostęp do tych funduszy po prostu jakby wyklu-
cza ten walor zwiększenia bezpieczeństwa vatowskie-
go obrotu gospodarczego – i w związku z tym musi 
dochodzić do uszczerbku na prawie do dysponowania 
środkami zgromadzonymi na rachunku vatowskim.

Jeżeli chodzi o same terminy zwrotów, które są 
zaproponowane w ustawie, to ja chcę powiedzieć, 
że one są w skali europejskiej dosyć ambitne. Tak 
jak mówiłem, we Włoszech zwroty VAT pojawiają 
się czasami po pół roku, a nawet i później – a to są 
okresy, które w Polsce zdarzają się wyłącznie w przy-
padku takich najtrudniejszych spraw i podejrzeń 
o wyłudzenia czy przestępstwa skarbowe. Krajowa 
Administracja Skarbowa istotnie polepszyła parame-
try zwrotów VAT na przestrzeni ostatnich 2 lat. Czyli 
ze średniej zwrotowej wynoszącej, powiedzmy, sześć-
dziesiąt kilka dni zeszliśmy do 38 dni To jest bardzo 
istotne przyspieszenie. A suma tak zwanej… Nawis 
do zwrotu, czyli suma VAT, na który czekają przed-
siębiorcy, a który jeszcze nie został wypłacony przez 
skarbówkę, także spadł, i to istotnie. To jest spadek 
o 1 miliard zł, chyba z 3,5 do 2,5 na przestrzeni ostat-
niego roku. Czyli suma zaległości skarbówki wobec 
przedsiębiorców jest niższa, a tempo zwrotu VAT jest 
wyższe w tym sensie, że przedsiębiorca krócej czeka 
na zwrot VAT. Zaproponowane w ustawie terminy są 
maksymalne. Musimy przetestować ten system. Na 
pewno realne terminy będą szybsze niż te w ustawie. 
Jak będziemy pewni co do funkcjonalności systemu, 
to będziemy otwarci na dyskusję co do normatywnego 
zawężenia tych okresów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Gruza: Dziękuję.)

Kosz biurokratyczny będzie po prostu taki, że przed-
siębiorca będzie dodawał zmienną vatowską do war-
tości przelewu. Jest to, naszym zdaniem, minimalny 
dodatkowy wysiłek biurokratyczny. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z producentami systemów księgowych i… Ta 
możliwość będzie, że tak powiem, po prostu zaszyta 
w systemie księgowym. Czyli gdy będzie szła pacz-
ka przelewów z systemu księgowego do banku danego 
przedsiębiorcy – bo tak faktycznie to wygląda, ci średni 
przedsiębiorcy operują paczkami danych, a nie pojedyn-
czymi przelewami – to ta paczka będzie miała po prostu 
uwzględnioną tę zmienną vatowską, tak że ona będzie 
już zasysana do systemu bankowego i tam się to rozli-
czy. W związku z tym systemy księgowe będą do tego 
dostosowane, pojedyncze formatki przelewowe w ban-
kach też będą do tego dostosowane. Koszt biurokra-
tyczny jest naszym zdaniem rekompensowany ogólnym 
wzrostem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, które 
dzisiaj musi być często gwarantowane – ubezpieczalnie 
muszą dawać gwarancje dotyczące obrotu gospodarcze-
go, banki muszą dawać swoje gwarancje, to wszystko 
gospodarkę kosztuje, jest nieefektywne. Ten model jakby 
ograniczy te koszty, co przyczyni się też do polepszenia 
sytuacji gospodarczej czy do polepszenia warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie jest przygotowanie banków? Przygotowanie 
banków, jak wynika z tego, co komunikuje nam zrze-
szenie banków, jest nierówne. Są banki, które są w stanie 
szybciej przystosować swoje systemy, i są banki o bar-
dzo skomplikowanych systemach informatycznych, któ-
re mają więcej pracy, są też banki, które np. przejęły inne 
banki i mają wewnątrz jednego banku różne systemy, co 
powoduje, że muszą albo je zunifikować i wtedy zmo-
dyfikować, albo zmodyfikować dwa niezależne systemy. 
Tak więc tych historii na poszczególnych etapach, doty-
czących poszczególnych banków, jest bardzo wiele. Dla 
bezpieczeństwa systemu i funkcjonalności nie możemy 
doprowadzić do tego, żeby banki, które mają już ten 
system, i banki, które nie mają jeszcze tego systemu… 
No, wtedy by doszło do zatorów płatniczych w systemie. 
W związku z tym jest rozważane drobne przesunięcie 
czasowe tego mechanizmu, tak aby mieć pewność, że 
wszystkie banki przystąpią czy że zdecydowana więk-
szość banków przystąpi do tego systemu w pierwszym 
dniu obowiązywania ustawy.

(Senator Kazimierz Kleina: Sugeruje pan minister, 
że poprawki dotyczące przesunięcia terminu wejścia 
w życie będą miały teraz akceptację ministra? Bo na 
posiedzeniu komisji nie było na to zgody…)

Jeżeli chodzi o… Tak, no, jeżeli Senat oczywiście 
uzna, że należy to zastosować…

(Senator Kazimierz Kleina: Chcieliśmy taką po-
prawkę złożyć podczas posiedzenia komisji, ale wtedy 
nie było akceptacji ze strony ministerstwa.)
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(wicemarszałek A. Bielan) projekt przyjęła Rumunia. Ale z nadzieją patrzymy na 
to, że rzeczywiście ustawa może pewne rzeczy upo-
rządkować i przyczynić się do tego, że tych oszustw 
podatkowych vatowskich będzie zdecydowanie mniej. 
Oczywiście jak się przygląda szczegółom, to wówczas 
pojawiają się różne wątpliwości. One się pojawia-
ły także na posiedzeniu komisji. Kwestię terminu 
wejścia ustawy w życie też podnosiliśmy. Cieszę się, 
że pan minister akceptuje poprawkę i rzeczywiście 
będzie można ten termin wejścia w życie ustawy prze-
sunąć tak, żeby banki, ale i przedsiębiorcy mogli się 
przygotować lepiej do tej ustawy. Ja składam taką 
propozycję, aby przesunąć termin wejścia zasadniczej 
części tej ustawy na 1 lipca przyszłego roku.

Składam także 2 poprawki dotyczące skrócenia 
terminów zwrotu podatku VAT. Mam nadzieję, że 
pan minister te poprawki zaakceptuje i że większość 
Senatu je zaakceptuje. Wynika to głównie z tego po-
wodu, że… Na spotkaniach z przedsiębiorcami widać 
wyraźnie, że okres zwrotu podatku VAT jest jednak 
ciągle długi. Było to szczególnie widoczne w ostatnim 
czasie, po wprowadzeniu odwróconego VAT w bu-
downictwie. Mali przedsiębiorcy bardzo mocno się 
na to skarżyli, bo oni, jak wiemy, wystawiali faktury 
VAT bez podatku VAT, netto, a wszystkie towary, 
które kupowali, kupowali z VAT. I bardzo często 
zdarzało się, że te terminy zwrotu były wydłużane 
ponad terminy dopuszczane ustawą czy aktami niż-
szego rzędu, czasami było to pół roku. Oczywiście 
urzędy skarbowe zawsze znajdowały uzasadnienie, 
a to przeprowadzenie jakiejś dodatkowej kontroli, 
a to udzielenie dodatkowych wyjaśnień, i te terminy 
można było wydłużyć.

Ja w sprawie tego odwróconego VAT w budow-
nictwie składałem oświadczenie. Otrzymałem od-
powiedź, że wszystko jest okej, że terminy są prze-
strzegane, ale mam taką satysfakcję, że 2 dni po tej 
takiej negatywnej odpowiedzi na to moje oświadcze-
nie – zdaję sobie sprawę, że szczególnie senatorom 
opozycji nie zawsze odpowiada się tak, jak to jest, 
bo po co przyznać rację opozycji – zapadła decyzja 
ministra finansów, że mali przedsiębiorcy budowlani 
będą mogli otrzymać zwrot VAT rzeczywiście szyb-
ko. W praktyce to aż tak nie zadziałało. Zacząłem 
pytać, dopytywać o to przedsiębiorców i wiem, że 
te terminy się skróciły, ale jeszcze daleko do tego 
terminu proponowanego czy zalecanego przez mini-
stra, bo minister zaleca urzędom skarbowym krótsze 
terminy zwrotu.

W związku z tym, konkludując, zgłaszam te 2 
poprawki dotyczące skrócenia terminu zwrotu po-
datku VAT, bo jestem przekonany o tym, że skoro 
podatek VAT jest widoczny dla ministra finansów, dla 
urzędów skarbowych natychmiast ze względu na tę 
rozdzieloną płatność, to nie ma potrzeby, aby w art. 1 
czas na zwrot to było aż 25 dni. W art. 108, który 

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W trakcie prac nad ustawą słyszeliśmy głosy ape-

lujące o przedłużenie terminu wejścia w życie tej 
regulacji, tak aby banki i spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe były zobowiązane do oferowa-
nia usługi podzielonej płatności od 1 lipca, a nie od 
1 kwietnia. Wiele było tych głosów, wiele organizacji 
przedsiębiorców to postulowało i, jak się okazuje, 
same banki też wnoszą o wydłużenie tego termi-
nu ze względu na konieczność dostosowania swoich 
systemów IT do prowadzenia tej działalności. Stąd 
też pozwalam sobie taką poprawkę złożyć w trakcie 
debaty.

Druga poprawka, którą składam, to poprawka 
wprowadzająca do ustawy o usługach płatniczych 
regulację analogiczną do regulacji znajdującej się 
w prawie bankowym. Chodzi o to, aby umożliwić 
zastosowanie polecenia zapłaty także na rachun-
kach prowadzonych przez podmioty, które działają 
w oparciu o ustawę o usługach płatniczych. W zasa-
dzie mówimy tutaj o uzupełnieniu funkcjonalności 
tego systemu w taki sposób, aby nie były wyłączone 
z możliwości oferowania split paymentu instytucje, 
które uczestniczą w systemie płatniczym w oparciu 
o ustawę o usługach płatniczych.

Tak więc takie 2 poprawki pozwalam sobie złożyć. 
One są oczekiwane przez środowiska przedsiębiorców 
i sektor bankowy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję…
(Głos z sali: Jeszcze senator…)
A, jeszcze pan senator Klaina. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Kleina.)
Kleina, tak.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myśmy nad tą ustawą długo dyskutowali na po-

siedzeniu komisji, mając nadzieję na to, że ustawa 
rzeczywiście może pewne rzeczy porządkować. Też 
w ministerstwie bardzo długo nad nią pracowano. Pan 
minister mówił też, że pewne koncepcje, które były 
wcześniej wypracowane w ministerstwie, według 
ministerstwa nie były złe i że ten pierwotny polski 
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(senator K. Kleina) w Polsce. One nie będą miały interesu w tym, żeby 
pieniądze nie wpływały na osobne konto. Sieci po-
zyskują pieniądze od drobnego klienta i od razu mają 
VAT. Oczywiście będą się zabezpieczały, dyktując 
warunki swoim dostawcom.

To uderzenie rzeczywiście będzie bardzo silne. 
Zgadzam się z tym, że to w pewien sposób ograniczy 
możliwość dokonywania oszustw w obrębie VAT. 
Trzeba jednak porównać tu 2 rzeczy. Czy ryzyko 
gospodarcze, którego podjęcie spowoduje splajtowa-
nie wielu firm, się opłaci? Ile zyskamy na ściganiu 
tych, co oszukują na VAT? Ja niestety odnoszę takie 
wrażenie – bardzo przepraszam za obrazowe porów-
nanie – że gdyby w Polsce obowiązywały przepisy, 
że za kradzież można obcinać rękę, to zgłosiliby pań-
stwo projekt, żeby obciąć rękę wszystkim, bo wtedy 
na pewno obetnie się tym, którzy kradną. Dziękuję. 
(Oklaski)

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

na piśmie złożyli panowie senatorowie Bierecki oraz 
Kleina.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:
Dziękuję za pytania i komentarze.
Chciałbym powiedzieć, że mechanizm podzielonej 

płatności był oczywiście przedmiotem gruntowej ana-
lizy departamentu makroekonomicznego. Negatywny 
efekt przepływu pieniądza jest istotnie ograniczany, 
a w wielu wypadkach wykluczany, faktem i możli-
wością przelania pieniędzy zgromadzonych na ra-
chunku poddostawcom. Przedsiębiorca otrzymujący 
pieniądze może je natychmiastowo wydać na zakupy 
u swoich podwykonawców. Sekundę po otrzymaniu 
pieniędzy może je wydać. W związku z tym pieniądz 
na kontach vatowskich może być w ciągu miesiąca 
obrócony nieograniczoną liczbę razy. Jest to jedyna 
taka funkcjonalność na świecie, tzn. nie ma innego 
systemu, który umożliwia tego typu działania. We 
Włoszech jest pełna blokada, pełny zator płatniczy 
na poziomie VAT. Włochy sobie chwalą ten system. 
Przedsiębiorcy przeżyli. Włochy wystąpiły nawet 
o rozszerzenie tego, z mojej perspektywy nieakcepto-
walnego, mechanizmu zatorowego. My mamy, jakby 
to powiedzieć, mechanizm antyzatorowy.

Jeżeli chodzi o zarobki banków, to chcę powiedzieć 
2 rzeczy. Po pierwsze, te konta są oprocentowane, po 

stanowił, że może to być 60 dni, też ten czas można 
skrócić do 30 dni. A więc składam takie poprawki, 
prosząc, aby najpierw komisja, a później Wysoka Izba 
je zaakceptowała. 

Chodzi mi o przesunięcie terminu wejścia w ży-
cie ustawy na 1 lipca 2018 r. i o skrócenie terminu 
zwrotu podatku odpowiednio do 15 dni i do 30 dni. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I jako ostatni zabierze głos pan senator Kobiak.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy na temat tej ustawy bardzo spokoj-

nie, a tymczasem mówimy o gigantycznych pienią-
dzach. Tutaj nie padło pytanie o to ani nie przedsta-
wiono analizy, jakich kwot to dotyczy, ale jeżeli to 
jest 23% VAT, a więc 23% obrotu gospodarczego, to 
są to astronomiczne pieniądze. Przyznam, że mani-
pulowanie przy tych pieniądzach, przynajmniej we 
mnie, wzbudza strach. W ministerstwie, jak widzę, 
takiego przemyślenia nie ma. Zgadzam się z panem 
ministrem, że dotknie to firm. Zabranie części środ-
ków obrotowych, części pieniędzy na pewno dotknie 
firm, jest tylko kwestia tego, jak bardzo i jak wielu. 
Czyli bardzo realne jest pytanie: a ile firm będzie 
musiało ogłosić upadłość po wprowadzeniu tej usta-
wy? Czy państwo w ministerstwie przeprowadzili-
ście taką analizę? Czy zastanowiliście się nad tym, 
gdzie ci ludzie mają dalej działać, gdzie pracownicy 
mają dalej pracować? Naprawdę to jest działanie na 
olbrzymią skalę, wręcz na niewyobrażalną skalę. Ja 
zgadzam się z tym, że ustawa ta daje bardzo dobre 
warunki bankom. Nagle banki otrzymają olbrzymią 
ilość pieniędzy i to, jak rozumiem, nieoprocentowa-
nych. Banki powinny tej ustawie wystawić pomnik 
aż do nieba, zaś przedsiębiorcy – wręcz odwrotnie.

Zupełnie nie zgadzam się z tezą, że firma może 
sobie wybrać takich kontrahentów, którzy zechcą 
działać tak, jak sprzedający sobie to wymyśli. 
W Polsce nie ma rynku producenta. W Polsce jest 
rynek handlu. Jeżeli sieć, która sprzedaje za gotów-
kę, dostaje VAT od razu, to oczywiście od swoich 
poddostawców zażąda działania w ten sposób, żeby 
przekazywali VAT na odrębne konto. Bo to sieć han-
dlowa decyduje o warunkach, na jakich współdziała 
z firmami, z dostawcami. Tak że domniemanie, że 
przedsiębiorca wybierze sobie takich kontrahentów, 
którzy będą działali tak, jak on chce, jest nieprawdą. 
To sieci dyktują warunki działalności gospodarczej 
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(podsekretarz stanu P. Gruza) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 652, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 652 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, nasza komisja pracowała nad usta-

wą o dystrybucji ubezpieczeń, druk senacki nr 652. 
Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 652 A. 

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek.

Korzystając z faktu, że znajduję się przy mów-
nicy, chciałbym państwa senatorów poinformować, 
że będę składał w trakcie debaty 2 poprawki do tej 
ustawy, które mają w zasadzie charakter techniczny 
i ułatwią funkcjonowanie tej regulacji. Te poprawki 
pojawiły się już po zakończeniu prac komisji, stąd 
też nie mogły być na tamtym etapie przedmiotem 
dyskusji.

Dyskusja na posiedzeniu komisji była bardzo 
oszczędna, niewiele głosów w dyskusji wysłucha-
liśmy, a to być może dlatego, że ustawa ta stanowi 
wdrożenie do naszego porządku prawnego przepi-
sów dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 
dystrybucji ubezpieczeń. Termin, czas na wdrożenie 
regulacji europejskiej mamy do 23 lutego przyszłe-
go roku. Stąd też komisja, rozumiejąc okoliczności, 
rekomendowała przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Niemniej w związku z koniecznością wprowadzenia 
kilku technicznych zmian będziemy jeszcze nad tym 
pracować, komisja jeszcze się w tej sprawie zbierze. 
Korzystając z obecności przy mównicy, od razu złożę 
te poprawki.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze.)

To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Posiedzenie 
komisji trwało kilkanaście minut, bardzo sprawnie 
pracowaliśmy nad tym, nie były zgłaszane jakieś 
istotne zastrzeżenia do treści regulacji.

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?

Pan senator Augustyn.

drugie, przedsiębiorca może przedpłacić zobowiąza-
nie vatowskie. Co to oznacza? Jeżeli przedsiębiorca 
ma przeświadczenie, że na koncie zgromadziły mu się 
pieniądze, które są niewykorzystywane czy leżą odło-
giem, to może przedpłacić zobowiązanie VAT. Wtedy 
dostanie od nas, od administracji skarbowej skonto za 
przedpłatę. Będzie to, mam nadzieję, atrakcyjniejsze 
niż lokata, którą mógłby założyć w banku. To zre-
kompensuje mu w pewnym stopniu utratę płatności.

Chcę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów z peł-
ną odpowiedzialnością pochyliło się nad problemem 
płynności finansowej przedsiębiorców. Warunek moż-
liwości zapłaty podwykonawcy był pierwszym i pod-
stawowym warunkiem myślenia o tej reformie. Pewne 
mechanizmy legislacyjne są możliwe do wprowadzenia 
i myśmy je wprowadzili, ale pewnych rzeczy legisla-
cyjnie się nie da zaadresować. Będziemy więc próbo-
wali rozwiązywać problemy indywidualnych przed-
siębiorstw, które faktycznie mają problem, i pewnymi 
instrumentami pomocowymi i finansującymi – czy to 
na bazie działań BGK, czy to na bazie działań innych 
stuprocentowych instytucji państwowych – będziemy 
próbowali uśmierzyć ten ból. Chcę jednak powiedzieć, 
że jeżeli przedsiębiorca finansuje swój ZUS czy pensje 
pracowników z VAT na kilka dni przed zobowiąza-
niem vatowskim, to znaczy, że u niego ta gospodarka 
obrotu pieniądzem nie jest najlepsza. I przyczyną jego 
upadłości nie będzie mechanizm podzielonej płatno-
ści, tylko ogólny stan jego gospodarki pieniądzem. 
My próbujemy zaproponować przedsiębiorcom takie 
programy, które pomogą im wyjść z tej takiej gonitwy 
płynnościowej. Mechanizm podzielonej płatności ma 
przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo gospodar-
cze w kraju. A tam, gdzie mamy ryzyko uszczerbku na 
płynności i ryzyko upadłości przedsiębiorcy, będziemy 
indywidualnie próbowali naprawić sytuację, która, co 
chcę powtórzyć, nie wynika z mechanizmu podzie-
lonej płatności, tylko albo ze złego zarządzania, albo 
z trudności na danym rynku, albo z innych przyczyn 
typu nadmierne zadłużenie. 

Wydaje mi się, że z pełną odpowiedzialnością 
podeszliśmy do tego projektu. Prosimy Izbę o jego 
poparcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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Niemniej jednak jeżeli pan senator – bo rozumiem, 
że pytanie wynika z jakiegoś pisma z organizacji 
brokerskiej… Jesteśmy w trakcie debaty, stosowną 
poprawkę można złożyć, komisja będzie pracowała, 
będzie się jeszcze zbierała, przecież wciąż jeszcze 
pracujemy nad tą ustawą.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
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 bardzo.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, zadam te same pytania, które 
zadawałem panu przewodniczącemu Biereckiemu. 

Pierwsze pytanie: czy rzeczywiście konieczne jest 
– i ewentualnie z jakiego powodu – wprowadzenie 
w art. 30 ust. 1 pktu 2 i innych z nim powiązanych? 
Tam się mówi, że broker nie może pozostawać w żad-
nym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, 
agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym 
ubezpieczenia uzupełniające. Czy ten przepis był 
wymagany dyrektywą, czy jest naszym krajowym 
pomysłem? To pierwsze pytanie.

I drugie, odnośnie do tego samego artykułu. Czy 
intencją ministerstwa jest to, żeby brokerzy ubez-
pieczeniowi – tak to przynajmniej oceniają niektó-
rzy z nich – nie mogli zaoferować stałej współpracy 
bankom, firmom energetycznym, telekomunikacyj-
nym, dealerom samochodowym, dużym firmom 
handlowym itd., którzy dystrybuują ubezpieczenia 
przy okazji sprzedaży swoich produktów, czyli są 
agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające? 
Zwracający się do mnie dowodzą, że firmy zagra-
niczne będą uprzywilejowane w stosunku do polskich 
brokerów i to spowoduje, że… Większość firm, du-
żych firm będzie przy okazji sprzedaży swoich pro-
duktów oferowała – to znaczy już dzisiaj oferuje – te 

Senator Mieczysław Augustyn:

Chciałbym zapytać – chociaż z tego sprawozdania 
wynika, że pewnie odpowiedź będzie negatywna – 
czy państwo jakoś bardziej szczegółowo zastanawia-
liście się nad art. 30, szczególnie nad ust. 1 pktami 2 
i 5. Pytam o to, ponieważ przedsiębiorcy wykonujący 
działalność brokerską sygnalizują, że ten przepis nie-
koniecznie jest implementacją dyrektywy, raczej wy-
chodzi poza dyrektywę, i może stanowić utrudnienie 
dla działalności brokerskiej. Według nich ten przepis 
może oznaczać, że brokerzy nie będą mogli świad-
czyć usług w zakresie niezwiązanym z dystrybucją 
ubezpieczeń tych produktów czy za pośrednictwem 
agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, np. 
w zakresie ubezpieczeń pracowników czy budynków, 
że to będzie w ogóle problem… Kiedy czytamy lite-
ralnie te przepisy, to okazuje się, że one nie uwzględ-
niają rozwoju rynku usług i kontaktów z salonami 
samochodowymi, które prowadzą ubezpieczenia, 
z bankami, które prowadzą ubezpieczenia itd. Czy 
państwo zastanawialiście się nad tymi kwestiami?

Senator Grzegorz Bierecki:
Nie wpłynęło do komisji żadne pismo od organi-

zacji zrzeszających brokerów. W posiedzeniu uczest-
niczył prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, który także 
nie podnosił tego zagadnienia. Tak więc nie otrzyma-
liśmy takiego stanowiska przed rozpoczęciem prac 
komisji ani w ich trakcie. Jedyna uwaga ze środowiska 
ubezpieczeniowego, która wpłynęła do nas i która 
była bardzo rzetelnie weryfikowana przez komisję 
przed posiedzeniem, to informacja o przewidywanym 
przesunięciu terminu wejścia w życie tej dyrektywy, 
o co wnosi kilka państw. Podobno 16 grudnia ma 
się w tej sprawie pojawić decyzja na poziomie Rady 
Europejskiej. Zwróciłem się do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z prośbą o wyjaśnienie. Otrzymałem 
satysfakcjonujące wyjaśnienie, dostępne zresztą dla 
wszystkich członków komisji. Jeśli nastąpi przesu-
nięcie terminu stosowania tej dyrektywy na poziomie 
europejskim, no to będzie to bezwzględnie obowiązy-
wać także w Polsce, niezależnie od terminów zapisa-
nych w naszej ustawie. Być może dla czystości prawa, 
bardziej z powodów informacyjnych, będziemy mu-
sieli wtedy dokonać jakiejś drobnej poprawki w tej 
ustawie, tak aby ten termin uwidocznić w naszych 
przepisach. Niemniej jednak on będzie przecież obo-
wiązywał z mocy dyrektywy, jeśli taka zmiana zo-
stanie przeprowadzona. Tak więc komisja w związku 
z tą odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
nie zdecydowała się dyskutować nad zmianą termi-
nu wejścia w życie tej ustawy. Jak wspomniałem na 
początku, jesteśmy obecnie związani obowiązkiem 
implementacji tej dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r. 
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(senator M. Augustyn) tował podmioty, które są jakoś tam własnościowo 
zależne od podmiotu zagranicznego, bo to byłoby co 
najmniej niestosowne. No i tyle mogę powiedzieć. 
Rozumiem, że jest dyskusja na ten temat. Być może 
na posiedzeniu komisji, jeżeli byłaby taka okazja, 
tak jak pan przewodniczący powiedział, rzeczywi-
ście warto o to zapytać, warto tę kwestię poruszyć 
i zapytać przedstawiciela KNF, jakie wydarzenia, 
jakie sytuacje stały za tą inicjatywą. Myśmy po pro-
stu jakby w dobrej wierze, zakładając, że regulator 
ma właściwe doświadczenie, wiedzę i kompetencję 
w tym zakresie, przyjęli ten przepis i z tego powodu 
jest on w tym projekcie ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z treści pytań wynikał ten niepokój, który towa-

rzyszył mi w związku z art. 30 ust. 1. Dziękuję, Panie 
Ministrze, za odpowiedź, z której dowiedzieliśmy się, 
że tak naprawdę akurat ten przepis nie jest wymogiem 
Unii Europejskiej – to od nas zależy, czy go wprowa-
dzimy, czy nie – i że ministerstwo z zaufaniem przyję-
ło rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, żeby 
te przepisy wprowadzić. Ja mam ograniczone zaufa-
nie do Komisji Nadzoru Finansowego. Kiedyś nawet 
brzydko mówiłem, że w wielu momentach, w takich 
trudnych momentach to była – bo dziś już te sprawy 
zostały załatwione – „komisja pozoru nadzorczego”. 
Ale oczywiście nie jestem fachowcem.

Chciałbym tylko powiedzieć, że wprowadzenie 
tych przepisów może skutkować tym, że wszystkie 
duże korporacje będą obsługiwane przez zagranicz-
nych brokerów, co docelowo będzie skutkowało 
wsparciem przenoszenia ubezpieczeń do zagranicz-
nych zakładów ubezpieczeń, niepłacących podatków 
u nas w Polsce. Można spodziewać się takiego pośred-
niego rezultatu wprowadzenia tych przepisów, bo bro-
kerzy dotychczas związani, w jakiejkolwiek formule, 
z tymi podmiotami, które świadczą ubezpieczenia 
dodatkowe przy okazji sprzedaży swoich produktów, 
nie będą mogły być przez nich obsługiwani, przy-
najmniej przez agentów oferujących ubezpieczenia 
uzupełniające. Dlatego ten przepis wymagałby do-
głębnego przejrzenia. Nie wyrokowałbym, czy jest on 
słuszny, czy nie, ale warto by było Komisję Nadzoru 
Finansowego poprosić… Jest tutaj pan przewodni-
czący i byłoby dobrze, żeby przedstawiciel KNF był 

ubezpieczenia. I co? Chcemy, żeby to było dostępne 
wyłącznie dla zagranicznych pośredników?

Podobne wątpliwości budzi pkt 5 tego ustępu 
w art. 30. Przynajmniej wspomniana grupa brokerów 
czyta to tak, że żaden pracownik brokera wykonują-
cy czynności brokerskie nie może posiadać żadnych 
udziałów w firmie oferującej te ubezpieczenia jako, 
tak to nazwijmy, produkt dodatkowy. W związku 
z brakiem rejestru takich firm – a są ich tysiące – nie 
ma możliwości weryfikacji, która firma jest w takiej 
sytuacji, a tym bardziej egzekwowania tego obowiąz-
ku od pracowników. I wspomniane osoby tak napraw-
dę pytają o to, czy intencją Ministerstwa Finansów 
jest to, żeby polscy brokerzy nie mogli podpisywać 
umów dotyczących sposobów wzajemnego rozlicza-
nia się z przedstawicielami generalnymi zagranicz-
nych zakładów ubezpieczeń. Czy taka jest intencja? 
Bardzo proszę o odpowiedź, bo na posiedzeniu ko-
misji te kwestie nie były poruszane, a ja muszę się 
jakoś do nich odnieść.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
To jest kwestia, która nie została uregulowana 

dyrektywą. Autorem tej idei, tego zapisu jest Komisja 
Nadzoru Finansowego. I właśnie za sprawą uwag 
Komisji Nadzoru Finansowego ta regulacja znalazła 
się w projekcie. Uznaliśmy, że KNF, jako regulator, 
ma wystarczająca wiedzę do tego, aby we właściwy 
sposób zaprojektować przepisy prawa tak, aby unikać 
właśnie sytuacji, które on, czyli regulator, definiuje 
jako niebezpieczne dla klientów. Tak rozumieliśmy 
i taką argumentację otrzymaliśmy od KNF. Ale oczy-
wiście nie potrafię ocenić – bo Ministerstwo Finansów 
nie ma dość informacji o szczegółowych zdarzeniach 
– jakie fakty, jakie przypadki firm brokerskich stały 
za tą regulacją. To, co można powiedzieć, to jest to, 
że przekonała nas argumentacja KNF co do tego, że 
ta regulacja z ich punktu widzenia jest potrzebna.

I oczywiście, jak rozumiem i jak też wówczas ro-
zumieliśmy, ten przepis prawa jest uniwersalny, to 
znaczy dotyczy wszystkich podmiotów, które funk-
cjonują na rynku polskim, niezależnie od tego, czy 
one są pochodzenia zagranicznego, czy krajowego. 
W związku z tym nie mieliśmy tutaj takiego przy-
puszczenia, że przepis prawa będzie inaczej trak-
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(senator M. Augustyn) Ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych zajmowała się 30 li-
stopada. Był to projekt rządowy.

Ustawa ta nowelizuje wspomniane ustawy w za-
kresie utworzenia Centrum Informatyki Krajowej 
Administracji Skarbowej. To centrum miało zostać 
utworzone z dniem 1 stycznia 2018 r., jednak ustawa 
ta usuwa przepisy dotyczące utworzenia tego centrum 
i przerzuca zadania z zakresu informatyki do Centrum 
Informatyki Resortu Finansów. Zadania, które mia-
ło realizować Centrum Informatyki KAS podległe 
szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, będzie 
realizowało Centrum Informatyki Resortu Finansów, 
które już obecnie działa, funkcjonuje. Ta zmiana była 
podyktowana przeprowadzonymi analizami. Po prze-
prowadzeniu tych analiz uznano, że bardziej skuteczne, 
efektywne w tym zakresie będzie przekazanie tych 
zadań do Centrum Informatyki Resortu Finansów. 
Oczywiście wyłączone z tego będą działania śled-
cze, które tak jak do tej pory będą realizowane przez 
Centrum Techniczne Informatyki Śledczej w Opolu. 
Pozostałe zadania z zakresu informatyki, które dzi-
siaj realizuje KAS, które realizowane są w terenie 
przez urzędy celno-skarbowe, będą realizowane przez 
Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Do ustawy tej Biuro Legislacyjne zgłosiło 
3 poprawki legislacyjne. Nie zdobyły one uznania 
Ministerstwa Finansów. Nikt z senatorów ich nie prze-
jął, ustawa została przyjęta jednogłośnie bez popra-
wek. Nikt z senatorów na posiedzeniu komisji nie 
brał też udziału w dyskusji nad tą ustawą. Dziękuję.

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? Nie widzę chętnych.

Projekt tej ustawy…
(Senator Jerzy Wcisła: Ja mam pytanie.)
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Czy nie zastanawiano się nad tym, czy tych da-

nych, które są potrzebne administracji centralnej, ad-
ministracji skarbowej, nie można by pozyskać w inny 
sposób, bez przejmowania pracowników z tych pod-
stawowych urzędów czy izb skarbowych przez insty-
tucję centralną? Czy ci pracownicy nie mogliby po 
prostu przekazywać pewnych danych do instytucji 
centralnej, nie będąc podporządkowani centralnemu 
zwierzchnictwu?

też… Bo właśnie ten art. 5 też, zdaniem zwracają-
cych się do mnie, pogorszy pozycję polskich broke-
rów w stosunku do pozycji brokerów zagranicznych, 
w stosunku do których te regulacje nie będą obowią-
zywały. W konsekwencji brokerzy zagraniczni będą 
mogli oferować w łatwiejszy sposób najnowsze pro-
dukty, które będą niedostępne albo trudno dostępne 
dla brokerów polskich. Chyba nie o to chodzi, żeby 
długofalowo polskie firmy brokerskie były zastępo-
wane przez dużych ubezpieczycieli zagranicznych, 
a takie niebezpieczeństwo widzą firmy brokerskie. 
Warto się nad tym pochylić. 

I żeby jakby to umożliwić, składam na ręce pana 
marszałka poprawkę dotyczącą art. 30 ust. 1, szcze-
gólnie pktu 2 i powiązanych z tym punktów, po to, 
żeby można było się nad tą propozycją rzetelnie za-
stanowić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wyczerpaliśmy listę mówców.
Dla porządku informuję, że pan senator Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu.*
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie Bierecki oraz 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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 Krajowej Administracji Skarbowej oraz usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 666, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 666 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! No, to jest wła-
ściwie taka zmiana znowu po niespełna roku obowią-
zywania ustawy, prawda? 

Jak wcześniej funkcjonowały te systemy infor-
matyczne? Bo w tej chwili przenosicie je państwo 
z Krajowej Administracji Skarbowej do… pod 
Ministerstwo Finansów, można powiedzieć, bezpo-
średnio pod ministra finansów, czyli one mają być 
wyłączane z administracji skarbowej. A jak funkcjo-
nowały te systemy wcześniej, zanim, że tak powiem, 
została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Zanim była Krajowa Administracja Skarbowa, 

funkcjonowało to w ten sposób, że właściwy każdy 
urząd skarbowy miał własny system – było ich 400, 
więc było 400 systemów – i również ministerstwo 
miało własny system. W związku z tym po prostu 
było rozdrobnienie, trudno było tym właściwie zarzą-
dzać. Stąd podczas procedowania ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej nastąpiła decyzja, aby 
wszystkie systemy, które działają w ramach admini-
stracji podatkowej, UKS i celnej, znalazły się w jed-
nym ręku. Ale jeszcze pozostała część systemów, 
które funkcjonują w samym ministerstwie. Doszliśmy 
więc do wniosku, że w końcu wszystko to służy jednej 
sprawie i chodzi o zgromadzenie w jednym miejscu 
wszystkich danych. Bo tak jak tutaj było już wcze-
śniej powiedziane, przecież za tym idą również pewne 
rozwiązania legislacyjne, które mają prowadzić do 
uszczelniania systemu podatkowego. Zatem jednym 
z podstawowych warunków sprawności działania jest 
przede wszystkim scentralizowanie systemów infor-
matycznych. I stąd ta zmiana, aby ze scentralizowa-
nymi wcześniej systemami w samej KAS połączyć 
również to, co jest w ministerstwie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przepraszam, 

że tak dopytuję w tej sprawie. Ale to znaczy, że w cią-
gu tego roku udało się ujednolicić systemy infor-
matyczne w ramach administracji skarbowej, został 
utworzony ten 1 system i ta operacja się powiodła, 
a teraz jeszcze do tego krajowego systemu informa-
tycznego funkcjonującego w ramach KAS dołącza-

Senator Krzysztof Mróz:

No, Panie Senatorze, to jest pytanie do pana mi-
nistra. Nikt z senatorów na posiedzeniu komisji nie 
dyskutował nad tą ustawą, więc trudno mi tutaj od-
powiadać za pana ministra, który jest zresztą na po-
siedzeniu Senatu. Pan minister jest szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej, więc jest to najbardziej 
kompetentna osoba do odpowiedzi na takie pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
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? Tak?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się odnieść do pytania pana senatora. 

Otóż tutaj nie chodzi o przekazywanie danych, tylko 
chodzi o scentralizowanie wszystkich systemów in-
formatycznych, tak aby sprawnie nimi zarządzać. My 
początkowo przewidywaliśmy, że ta centralizacja sys-
temów informatycznych nastąpi w ramach Krajowej 
Administracji Skarbowej, ale okazuje się, że część 
systemów informatycznych funkcjonuje również 
w ministerstwie. Chodziło więc o zoptymalizowanie 
wszystkich, bo przecież wszystkie służą jednej spra-
wie. W związku z tym po głębokiej analizie doszli-
śmy do wniosku, że jednak efektywniej i sprawniej 
to wszystko będzie działało, gdy to wszystko znajdzie 
się w jednym ręku w systemie informatycznym. Tak 
więc to była główna przyczyna przesunięcia termi-
nu – bo początkowo miało to nastąpić od 1 stycznia 
2018 r. – na 1 stycznia 2019 r. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Kleina.
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oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

(senator K. Kleina) Senator Jerzy Czerwiński:

Jeszcze jedno pytanie, Panie Marszałku, związane 
z umiejscowieniem. Teraz, jak rozumiem, Centrum 
Informatyki Resortu Finansów będzie w Warszawie. 

A gdzie miało być umiejscowione to centrum 
KAS?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
Również miało być umiejscowione w minister-

stwie, bo przecież ministerstwo to jest duży budynek 
i są tam również pomieszczenia, które służą funkcjo-
nowaniu Krajowej Administracji Skarbowej.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli fizycznie nic nie 
będzie przenoszone?)

A więc to nie będzie tak, że zmienią się pomiesz-
czenia, to jest kwestia zarządzania. Systemy informa-
tyczne działają w całym kraju i to przecież nie znaczy, 
że my wyciągniemy jakieś systemy z jednego urzędu 
i przeniesiemy je, powiedzmy, do ministerstwa. Tu 
chodzi tylko o zbudowanie łączności systemu, który 
będzie dostępny z każdego punktu w kraju, tak aby-
śmy od razu mieli dane, których potrzebujemy. I do 
tego potrzeba całego, zintegrowanego systemu w po-
łączeniu z tymi systemami, które są obecnie w użyciu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie słyszę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o poręcze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 665, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 665 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedsta- Włosowicza, o przedsta-a, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa, nad którą komisja budżetu obradowała 

30 listopada br., jest przedłożeniem rządowym. Jest 

cie państwo ten system, który jest w Ministerstwie 
Finansów. 

Czyli to będzie już w sumie w tej chwili prosta 
operacja, jak rozumiem. Tak? Czyli to, co było roz-
drobnione, tak jak wcześniej mówiliśmy, udało się już 
ujednolicić i uruchomić ten jeden system?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:
To nie jest tak do końca. To jest pewien proces. Po 

prostu w tej chwili prowadzimy migrację wszystkich 
danych, które są w poszczególnych urzędach skarbo-
wych, ten proces trwa i on niedługo się zakończy. Ale 
oprócz tego prowadzone są również prace zmierzające 
właśnie do połączenia wszystkich danych z systemów 
i systemów informatycznych, które są w Ministerstwie 
Finansów. Tak że po prostu przewidzieliśmy, że pod-
chodząc do tego w sposób odpowiedzialny i konkretny, 
potrzeba co najmniej roku, żebyśmy mogli z pełną 
odpowiedzialnością to zadanie wykonać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań.
Dziękuję…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Marian Banaś: Dziękuję…)
(Głos z sali: Jeszcze jedno pytanie.)
A, jest pytanie. Proszę bardzo.

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

Ja mam pytanie związane ze sposobem sformułowania 
art. 3, dotyczącego wejścia w życie ustawy. Ona for-
malnie wchodzi w życie dnia 1 stycznia, składa się z 2 
artykułów… I teraz tak: ustawa wchodzi w życie dnia 
1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 i większości art. 2. 

Czyli gdyby się temu przyjrzeć, to 1 stycznia 2019 r. 
jest dzień wejścia w życie 2 czy 3 podpunktów, a ca-
łość ustawy tak naprawdę wchodzi w życie 1 stycznia 
2018 r. Czemu to jest tak dziwnie sformułowane?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Dlatego, że po prostu to nie wyklucza tego, że… 
Pewne działania, te typowo organizacyjne, związa-
ne z centralizacją, my możemy wykonywać wcze-
śniej, a same systemy będą zcentralizowane dopiero 
1 stycznia 2019 r. Stąd ten podział.
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: 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 senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 664, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 664 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie, Panowie Senatorowie!
Również ta ustawa została omówiona na posiedzeniu 

naszej komisji w dniu 30 listopada. Jej celem jest wpro-
wadzenie upubliczniania danych podatkowych wynika-
jących z zeznań podatkowych składanych przez podat-
ników podatku dochodowego od osób prawnych. Kogo 
to będzie dotyczyło? Będzie to dotyczyło firm, które 
w poprzednim roku przekroczyły kwotę odpowiadającą 
równowartości 50 milionów euro, oraz wszystkich po-

to nowelizacja ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa, a równocześnie nowelizacja jeszcze 2 ustaw: 
z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji progra-
mów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020.

Co ta nowelizacja nam daje, co zmienia? 
Wprowadza Krajowy Fundusz Gwarancyjny, na któ-
rym oparty będzie model finansowania gwarancji 
i poręczeń dla przedsiębiorców z sektora mikroprzed-
siębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
Ten Krajowy Fundusz Gwarancyjny ma być trwałym, 
systemowym instrumentem wsparcia rozwoju przed-
siębiorców przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji 
spłaty kredytów.

Ustawa ta tworzy ramy prawne dla realizacji wcze-
śniej ogłoszonej „Strategii na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju do roku  2020”. Środki, jakie znajdą 
się w tym funduszu, będą pochodziły z kilku źró-
deł, m.in. ze zlikwidowanych funduszy: Krajowego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu 
Poręczeń Unijnych. Jeżeli chodzi o same szczegó-
ły, to będą one określone w rozporządzeniu – myślę 
tutaj o szczegółach dotyczących warunków i trybu 
udzielania pomocy przez odpowiedniego ministra, 
czyli ministra do spraw finansów. Ustawa ma wejść 
w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Może przejdę teraz do tego, co działo się na po-
siedzeniu komisji. Ze strony Biura Legislacyjnego 
była 1 uwaga odnosząca się do terminu, o którym 
wspomniałem. Nawet jeżeli uchwalimy tę ustawę 
na obecnym posiedzeniu, to powstanie pewien znak 
zapytania co do możliwości poprawnego jej za-
funkcjonowania od 1 stycznia 2018 r. Wynika to 
z tego, że ona powinna być opublikowana najpóź-
niej 17 grudnia, aby zachować 2 tygodnie vacatio 
legis. Stawiamy więc pana prezydenta w pewnej 
dyskomfortowej sytuacji, dlatego że musiałby on 
podjąć decyzję do 17 grudnia, a pan prezydent ma 
na to 21 dni. Tak więc taka była drobna uwaga 
legislacyjna.

W czasie posiedzenia komisji zostało zadane 1 
pytanie przez pana senatora Kleinę. Pan senator chciał 
się dowiedzieć, jakiej wielkości poręczenia były 
udzielane w ostatnich 5 latach. Otrzymał odpowiedź, 
że od roku 2013 do roku 2017 były to odpowiednio 
kwoty: 7,3 miliarda zł; 9,7 miliarda zł; 8,9 miliarda zł; 
9,6 miliarda zł; oraz 7,6 miliarda zł na dzień 31 paź-
dziernika br. I te udzielone gwarancje stanowiły 60% 
wkładu kredytowego.

Komisja zakończyła obrady, przegłosowując ten 
projekt. Teraz komisja wnosi do Wysokiego Senatu 
o uchwalenie projektu bez poprawek. Dziękuję.
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) krajach upublicznia się dochody, podatki, itd. płaco-
ne przez te korporacje. Niektóre spółki oczywiście 
upubliczniają te swoje dane w związku z tym chyba, 
że są spółkami giełdowymi, ale my tutaj mówimy 
o wszystkich, które mają obroty tej skali.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Gruza: Tak.)

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W tej chwili przypominam sobie Szwecję i Danię 

jako przykłady państw, które dzielą się taką infor-
macją. Kwalifikator firm publicznych, czyli firm bę-
dących na giełdzie, nie jest dobrym kwalifikatorem 
u nas, ponieważ u nas tych firm jest niewiele. Bardziej 
dojrzałe państwa mają znacznie wyższy procent firm 
notowanych na rodzimych giełdach. W związku z tym 
ten kwalifikator zupełnie do nas nie pasuje.

Niemniej jednak chcę powiedzieć, że wiele da-
nych, które proponujemy upublicznić tą ustawą, obec-
nie jest w przestrzeni publicznej ze względu na dostęp 
do sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Chcę 
powiedzieć, że analitycy są w stanie w miarę precy-
zyjnie wyliczyć te wartości, które my upubliczniamy, 
z danych już dzisiaj publicznych. To jest pierwsza 
rzecz.

Druga rzecz to jest to, że my wpisujemy się w pe-
wien trend transparentności. Otóż na poziomie Unii 
Europejskiej dyskutowany jest projekt dyrektywy 
upublicznienia – tzw. Country-by-Country Reporting 
– danych oraz tego, jak rozkładają się zysk i podat-
ki przedsiębiorstw wielonarodowych. Tam też jest 
kwalifikator wielkości, bodajże 750 milionów euro 
obrotu. I tam też logika tego jest taka, aby dać społe-
czeństwom, dać wyborcom, dać innym podatnikom 
wiedzę, jak rozkłada się rachunek podatkowy już 
nie tylko w Polsce, ale w całej Europie danej korpo-
racji międzynarodowej. Ta ustawa dotyczy przed-
siębiorstw, które według naszej oceny są przedsię-
biorstwami dużymi i mają duży wpływ na dochody 
budżetowe. Co do zasady te dane nie powodują ja-
kiegoś takiego ujawnienia szczególnych tajemnic tego 
przedsiębiorca, bo, przypominam, te dane są co do 
zasady dostępne w KRS jako sprawozdania finanso-
we, a po ich przetworzeniu można otrzymać te dane, 
które tutaj publikujemy.

datników, którzy działają w formie podatkowej grupy 
kapitałowej. Jakie dane będą upubliczniane? Będzie to 
5 różnych danych: dane o osiągniętych przychodach, 
o poniesionych kosztach uzyskania przychodu, o osią-
gniętym dochodzie albo poniesionej stracie, o podstawie 
opodatkowania oraz o kwocie należnego podatku.

Pierwsza publikacja ma nastąpić do 30 września 
2018 r. i ma objąć dane podatkowe z lat podatkowych 
rozpoczętych po 31 grudnia 2011 r. i zakończonych 
przed 1 stycznia 2018 r.

Termin wejścia w życie ustawy został określony 
na 1 stycznia 2018 r.

Na posiedzeniu komisji padł wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek i został przegłosowany.

Dlatego w imieniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję, Pani Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Pani 

Marszałek.)
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?

Jest z nami pan minister Paweł Gruza.
Pan minister dziękuje. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 

Kleina.)
Senator Kleina.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać, w których krajach Unii 

Europejskiej obowiązują podobne przepisy, w których 
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Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Zdrowia ustawę o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

Ustawa jest bardzo krótka, właściwie mieści się na 
1 kartce, jednak – jak myślę – zawiera bardzo duży 
ładunek emocjonalny, ale głównie ładunek finanso-
wy, gdyż ustawa ta pokazuje mapę drogową dojścia 
do finansowania służby zdrowia z budżetu państwa 
o dodatkowe prawie 500 miliardów zł, oczywiście 
w perspektywie 10-letniej. Polska służba zdrowia nie 
pamięta takiego dofinansowania. Przypomnę, że są to 
dodatkowe pieniądze – oprócz składki zdrowotnej, któ-
rą płacimy – które trafią do systemu ochrony zdrowia.

W czasie prac komisji padały pytania o to, skąd ta 
kwota 500 miliardów zł, jak to się będzie rozkładało 
w poszczególnych latach. W załączonej do projektu usta-
wy ocenie skutków regulacji widzimy konkretne sumy. 
Może przytoczę, że w pierwszym roku obowiązywania 
ustawy dodatkowe pieniądze, które trafią z budżetu do 
systemu ochrony zdrowia, to są 3 miliardy 700 milio-
nów zł, w następnym roku, drugim, będzie to 13 miliar-
dów zł, w trzecim roku – 23 miliardy zł. I tak kolejno, aż 
do dziesiątego roku, kiedy to do systemu trafi rekordowa 
kwota 105 miliardów 779 milionów zł. W perspektywie 
10-letniej da to łącznie 547 miliardów 629 milionów zł.

W czasie prac komisji padały także pytania o to, 
dlaczego jest to tak rozciągnięte czasowo, czy nie 
można tego zrobić szybciej i dać tych pieniędzy 
więcej. Minister zdrowia odpowiadał, że oczywiście 
można, ale… Myślę, że nasza gospodarka by tego 
nie udźwignęła, dlatego jest to rozciągnięte w czasie. 
Politycznie można powiedzieć: dlaczego przez 8 lat 
tego nie zrobiono, tylko teraz się to krytykuje.

Projekt ten jest bardzo dobry, rewolucyjny. Myślę, 
że w historii polskiej służby zdrowia takiego projektu 
nigdy nie było, nie było takiego zastrzyku finansowe-
go dla polskiej służby zdrowia.

W czasie prac komisji zostały zgłoszone 2 wnio-
ski, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który 
został przez komisję zaakceptowany, a także wniosek 
o wprowadzenie poprawki zgłoszony przez mniejszość 
komisji, który być może zaraz zostanie przedstawiony. 

Pani Marszałek, komisja rekomenduje przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma na sali pana senatora Tomasza Grodzkiego, 

który jest sprawozdawcą mniejszości Komisji 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Rozumiem, że pan senator chce jeszcze dopytać?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Oczywiście wydaje mi się, że jest to dobra zasa-
da i że upublicznienie rzeczywiście będzie służyło 
zapewnieniu większej przejrzystości i transparent-
ności obrotu gospodarczego. Ale chciałbym zapytać 
też pana ministra o to, ile przedsiębiorstw czy firm 
według pana będzie objętych tym obowiązkiem. Czy 
w skali Polski jest to jakaś duża liczba?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Gruza:

To jest… O ile dobrze pamiętam, 2 tysiące przed-
siębiorstw będzie upublicznianych. Oczywiście 
w każdym roku będą to troszeczkę inne 2 tysiące, 
bo w każdym roku grupa przekraczająca próg będzie 
inna. I to jest główny kwalifikator. Jest to bodajże 
60% całości podatku dochodowego od osób praw-
nych, czyli istotna część dochodu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypomi-
nam, że punkt siódmy porządku obrad, czyli ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2018, zostanie rozpatrzony 
jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 660, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 660 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana se-
natora Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Bardzo proszę.
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(wicemarszałek M. Koc) przepraszam za mój zachrypnięty głos – na kilka lat 
i to mi się podoba. Czyli strategia finansowania, jak 
uważam, jest ustalona. 

Ale mnie osobiście brakuje tutaj odpowiedzi na 
pytanie, jaka jest w ogóle strategia Ministerstwa 
Zdrowia co do funkcjonowania służby zdrowia. Bo 
piszecie państwo, że każdego roku minister będzie 
decydował, na co zostaną przeznaczone środki na 
ochronę zdrowia wynikające ze wspomnianego wzro-
stu. Myślę, że nie można co roku dopiero się zastana-
wiać, na co te środki pójdą, tylko należy przedstawić 
strategię. Bo służba zdrowia też wymaga pewnej sta-
bilności i jeżeli jest przejrzystość strategii, wówczas 
działanie resortu zdrowia… Wszyscy się do tego, 
że tak powiem, przyzwyczają. Nie możemy co roku 
ustalać priorytetów, bo wtedy wszyscy będziemy za-
skakiwani.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator… Pan senator Rulewski. 

Przepraszam bardzo.
(Senator Jan Rulewski: A, nie …)
Przepraszam. Senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Warto nie zapominać, bo na wszystkich czas na-

stanie, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ustalono pewien 

limit wzrostu wydatków na służbę zdrowia w sto-
sunku do PKB. 

Moje pytanie jest takie: kto będzie się składał na 
ten wzrost? Czy podatnicy? Czy budżet? Czy też 
będą jakieś inne nadzwyczajne środki dochodowe 
państwa? Jeśli tak, to jakie one będą? I czy to, że tak 
powiem, nie stwarza konkurencji dla innego wskaźni-
ka wzrostowego, np. dotyczącego uzbrojenia polskiej 
armii? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Czy do senatora sprawozdawcy większości, Panie 

Senatorze? Tak? To bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Ja mam takie 

króciutkie pytanie. 
Czy w posiedzeniu komisji uczestniczyli przed-

stawiciele środowisk medycznych i ewentualnie czy 
jakoś się do tej ustawy odnosili, wyrażali jakieś opi-
nie, czy też nie było żadnych opinii? Dziękuję.

Zdrowia, za chwileczkę będzie, dlatego ogłaszam 
5 minut przerwy, do czasu przyjścia pana senatora 
Grodzkiego.

Zatem 5 minut przerwy, do godziny 13.15. 
Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 10  
do godziny 13 minut 13)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, ponieważ jest już pan senator 

Grodzki, są państwo ministrowie, wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Zdrowia, pana senatora Tomasza Grodzkiego, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości, który spróbujemy uzasadnić 

nieco szerzej w dyskusji, jest następujący. Otóż gene-
ralnie pozytywnie oceniamy zwiększanie nakładów 
w ochronie zdrowia, jedynie nie satysfakcjonuje nas 
tempo tego zwiększania, ponieważ świat i medycy-
na nie czekają. Dlatego nasz wniosek sprowadza się 
generalnie do tego, żeby do poziomu 6% PKB na 
zdrowie dojść w ciągu 4, a nie 8 lat. Taki jest mniej 
więcej wniosek mniejszości. Uzasadnię go również 
w dyskusji, jeżeli pani marszałek pozwoli.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, senator Władysław Komarnicki.
Do którego z senatorów sprawozdawców?
(Senator Władysław Komarnicki: Do pierwszego 

sprawozdawcy.)
(Senator Robert Mamątow: Większości.)
Większości. Dobrze. Zapraszam pana przewodni-

czącego na mównicę.
Proszę bardzo.
(Senator Władysław Komarnicki: Mogę?)
Tak. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ustaliliście państwo finansowa-

nie – ja bardziej pytam jako pacjent i przedsiębiorca, 
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Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Bardzo 
proszę, Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
To naprawdę ważny dzień i mam nadzieję, że 

procedura związana z tą ustawą skończy się co naj-
mniej podobnie jak ta w Sejmie. Od razu zacząłbym 
od tego, że chcę namawiać państwa senatorów do 
jednomyślnego przyjęcia tej ustawy. Myślę, że jest 
na to duża szansa, bo w Sejmie osiągnęliśmy prawie 
jednomyślność w tym zakresie.

Może najpierw króciutko ustosunkowałbym się 
do kilku pytań, które były wprawdzie adresowane do 
pana przewodniczącego, ale, myślę, kilka słów ode 
mnie też się państwu należy.

Po pierwsze, jeżeli chodzi o wystąpienie pana se-
natora Grodzkiego… a w zasadzie poprawkę, którą 
zgłasza i którą można sprowadzić do 2 słów: „szyb-
ciej” i „więcej”, to muszę powiedzieć… Nie chciałbym 
tutaj popadać w jakąś złośliwość, ale w momencie, 
kiedy zgłasza to senator z Platformy Obywatelskiej, 
naprawdę mogę tylko powtórzyć: trzeba było to zrobić 
wcześniej. I właściwie nie chciałbym rozwijać tego 
tematu. To znaczy, naprawdę był na to czas, prawda? 
Ja rozumiem, że pan senator wówczas nie był wśród 
podejmujących decyzje, ale formacja, którą pan re-
prezentuje, z całą pewnością była. I myślę, że trzeba 
jednak dostrzegać pewną, powiedziałbym, niesto-
sowność tego wniosku właśnie w tym kontekście. 
Ja też bym chciał szybciej i więcej, to jest marze-
nie wszystkich tych, którzy funkcjonują w systemie 
służby zdrowia, ale odpowiedź na to może być tylko 
jedna: my nie tylko chcemy realizować nasze marze-
nia, bo to jest rodzaj realizacji marzeń, ale chcemy 
również robić to odpowiedzialnie, nie zrujnować przy 
okazji budżetu, a także nie zagrozić innym zadaniom 
państwa, które przecież też są ważne. To tak jak naj-
krócej w tej sprawie.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Komarnickiego, to ja muszę powiedzieć tak: to kwe-
stia strategii i priorytetów czy podejmowania corocz-
nie decyzji o tym, na co mają iść pieniądze. Ja myślę, 
że pan przewodniczący Kraska słusznie zauważył, że 
w służbie zdrowia bardzo trudno mówić o modelu 
docelowym. Można powiedzieć, że na świecie – nawet 
tam, gdzie, wydaje nam się, system służby zdrowia 
działa poprawnie albo nawet bardzo dobrze – w więk-
szości przypadków mówi się o jego reformowaniu. Po 
prostu jest tak, że medycyna się rozwija, demografia 
się zmienia i w związku z tym zmieniają się również 
potrzeby, zmienia się konieczność takich czy innych 
decyzji. A więc ja oczywiście nie zakładam, że te 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź 

na pytania.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Może zacznę od końca. Na posiedzeniu komisji był 

przedstawiciel związku lekarzy, ale on wyraził swoją 
opinię prywatną, nie była to żadna uchwała związku 
lekarzy, tak więc, jak myślę, nie będę jej przytaczał.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora Rulewskiego, 
to te pieniądze będą pochodziły z budżetu. Będzie to 
celowa dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli chodzi o strategię służby zdrowia, to my-
ślę, że pan minister o tym szerzej powie, ale moim 
zdaniem 2 kluczowe ustawy, które ostatnio przyjmo-
waliśmy, czyli ustawa o sieci szpitali i o podstawowej 
opiece zdrowotnej… Te 2 fragmenty naszej służby 
zdrowia wymagają zdecydowanego dofinansowania. 
I myślę, że wspomniane pieniądze będą kierowane 
głównie na te 2 fundamenty naszej opieki zdrowotnej. 
A że minister będzie miał narzędzie do tego, żeby 
corocznie kierować może inny strumień, kierować 
większe środki na te potrzeby, w przypadku których 
będzie to w danym roku konieczne… No, tak jest 
w służbie zdrowia, że nie wszystko da się zaplano-
wać w perspektywie wieloletniej, a ta ustawa dotyczy 
finansowania na przestrzeni prawie 10 lat. Dlatego, 
jak myślę, taka furtka do korygowania tych wydatków 
powinna zostać ministrowi udostępniona.

(Senator Władysław Komarnicki: Pani Marszałek, 
przepraszam bardzo, jest pan minister, czy ja mogę 
ponowić to pytanie do pana ministra?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Oczywiście, Panie Senatorze. Zawsze.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-

dzo.)
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do pana senatora sprawozdawcy 

większości? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Kraska: Dziękuję.)
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy 

mniejszości? Też nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Są z nami dzisiaj pan minister Konstanty Radziwiłł, 
minister zdrowia, oraz pani minister Katarzyna 
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(minister K. Radziwiłł) płacona rzeczywiście z kieszeni obywatela, bo to by 
oznaczało ni mniej, ni więcej jak po prostu obciąże-
nie obywateli dodatkowym podatkiem. Nie chcemy 
również jakichś innych kombinacji w tym zakresie. 
To ma być po prostu dotacja z budżetu państwa. To 
jest kwestia przebudowywania priorytetów państwa, 
że w budżecie państwa będzie coraz większa cześć 
przeznaczana na zdrowie. To jest zgodne, można 
powiedzieć, przede wszystkim z wytycznymi wielu 
organizacji międzynarodowych, które analizują sytu-
ację w służbie zdrowia w różnych systemach państw 
członkowskich – OECD, Unii Europejskiej, WHO itd. 
Wszędzie tam jest mowa o tym, że około 6% PKB 
to jest mniej więcej ten poziom, który, można po-
wiedzieć, odzwierciedla właściwe proporcje, jeżeli 
chodzi o priorytetyzację różnych zadań państwa. I do 
tego chcemy dojść, ale – jeszcze raz bardzo mocno 
podkreślam – bez dodatkowo obciążania obywateli.

I wreszcie pytanie pana senatora Majera, jeśli 
chodzi o środowiska medyczne i ich zaangażowanie 
w prace nad tą ustawą. Szanowni Państwo, tutaj 
pan przewodniczący powiedział, że podczas posie-
dzenia komisji był przedstawiciel Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy. Dla przypomnienia 
powiem, że była też osoba reprezentująca Naczelną 
Izbę Lekarską, która nie zabierała głosu. Ale, proszę 
państwa, ja mam chyba szczególny tytuł do tego, 
żeby zapewnić państwa, że 6% PKB środków pu-
blicznych na zdrowie to jest właśnie postulat, moż-
na powiedzieć, odwieczny środowisk medycznych. 
Naprawdę tak jest. Od niepamiętnych czasów śro-
dowiska medyczne zgłaszały ten postulat, czasem 
zyskując jakiś rodzaj przychylności na ogół partii 
opozycyjnych, natomiast nigdy się to nie realizowało 
w praktyce, mimo że wydawało się, że jest do tego 
już niedaleko.

Nawiązując jeszcze do wypowiedzi pana senatora 
Grodzkiego, przypomnę, że były takie wypowiedzi 
kilka lat temu m.in. pana wiceministra Szulca, wice-
ministra zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej 
i PSL, który zapowiadał, że w roku 2020 będzie 6% 
PKB. Tylko wtedy – to był rok 2012–2013 – nie pod-
jęto żadnych kroków w tę stronę, prawda? To były 
raczej takie dywagacje, puste obietnice, zdecydowa-
nie nie było niczego, co by przybliżało nas do tego. 
Zwracam uwagę, że od czasu, kiedy w ogóle liczy 
się, jak dużo środków z budżetu państwa przezna-
czamy na zdrowie, to waha się to od 3,5% do 4,5%, 
bez żadnej wyraźnej tendencji zwyżkowej, co jest 
sprzeczne z większością statystyk państwowych. Z re-
guły jest tak, że wzrost PKB wiąże się również ze 
wzrostem odsetka PKB przeznaczonego ze środków 
publicznych na zdrowie, a w Polsce tego nie było. 
I to jest właśnie, można powiedzieć, wejście na taką 
ścieżkę, która charakteryzuje nowoczesne systemy 
służby zdrowia i wychodzi naprzeciw rzeczywistym 

kolejne coroczne rozporządzenia ministra zdrowia 
o tym, na co, podkreślam, w pierwszej kolejności mają 
być przeznaczane te dodatkowe środki – w pierwszej 
kolejności, czyli nie tylko na to – będą takie bardzo 
od siebie różne. Nie wykluczam, że… Z roku na rok 
kwestie potrzeb zdrowotnych opartych na mapach 
potrzeb zdrowotnych nie muszą się zmieniać, ale już 
np. kwestia tego, jakie są najbardziej bolesne i dolegli-
we dla pacjentów kolejki, może się zmienić z roku na 
rok i w związku z tym trzeba będzie podjąć decyzję, 
żeby skierować środki szczególnie do tego obszaru, 
gdzie potrzeby są po prostu największe. I wydaje się, 
że temu ma służyć ta sprawa.

Ale oczywiście równolegle z podejmowaniem tych 
decyzji co roku – tu nie mam żadnej wątpliwości – 
konieczny jest pewien namysł strategiczny. Zresztą 
można powiedzieć, niejako wyprzedzając przyjęcie 
tej ustawy, że to już się dzieje. Od kilku tygodni działa 
zespół, który powołał minister zdrowia m.in. wła-
śnie w celu rozmowy na temat tego, w jaki sposób te 
środki powinny być zagospodarowane – nie jutro, nie 
pojutrze, tylko właśnie w dłuższej perspektywie. Co 
ciekawe, w tej debacie szczególnie aktywny udział 
– jestem tym bardzo zbudowany – biorą organizacje 
pacjenckie. To właśnie one są beneficjentami, którzy 
– jak zresztą słusznie pan zauważył – będą korzystać 
z dobrodziejstw tej ustawy. I bardzo dobrze, że to 
właśnie te organizacje szczególnie aktywnie włączyły 
się w rozmowę na temat strategii. Bo zgadzam się, 
że taka strategia jest potrzebna. Ale też proszę zwró-
cić uwagę na to, że jednym takim bardzo mocnym 
kierunkiem strategicznym, który jest już zapisany 
w ustawie, w wytycznych do tego rozporządzenia, 
jest to, że chcemy w oparciu o zwiększające się środki 
zrealizować konstytucyjne zobowiązanie państwa do 
szczególnej opieki nad niektórymi grupami obywateli. 
Mianowicie nad dziećmi, kobietami w ciąży, osobami 
niepełnosprawnymi i osobami w wieku podeszłym. 
Można powiedzieć, że do pewnego stopnia dotych-
czas, jeśli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia, 
ten zapis był taki trochę pusty. Tak naprawdę poza 
nielicznymi wyjątkami – wśród nich mogę przytoczyć 
program 75+, bezpłatne leki dla seniorów realizowane 
od ponad roku – w zasadzie nie za bardzo było widać, 
żeby państwo wywiązywało się z tego bądź co bądź 
konstytucyjnego zobowiązania i chcielibyśmy, żeby 
to stało się jedną z osi strategicznych tego rozwoju.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego, 
kto się na to składa, skąd są na to pieniądze, to tutaj 
odpowiedź jest jednoznaczna: nie chcemy obciążać 
obywateli dodatkowymi daninami w celu poprawie-
nia finansowania służby zdrowia. To jest założenie 
podstawowe. Czyli nie ma zwiększonej składki ani 
w tej części… w szczególności w tej części, która jest 
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(minister K. Radziwiłł) długo – to chodzi o operację zaćmy, o operacje wsta-
wienia sztucznych stawów biodrowych i kolanowych, 
o niektóre obszary diagnostyki obrazowej, rezonans 
magnetyczny i tomografię komputerową, to wreszcie 
chodzi też o leczenie pacjentów z wirusowym zapa-
leniem wątroby typu C. I to są obszary, w których 
już w tej chwili bardzo wyraźnie topnieją kolejki. 
A więc to też pokazuje, że my nie odkładamy tego 
na przyszłość, ale chcemy to realizować już teraz.

Drugi obszar, który będzie można niejako pokryć 
tymi dodatkowymi środkami, to jest to, o czym już 
wspomniałem, czyli zmieniające się potrzeby zdro-
wotne. Bo one, proszę państwa, zmieniają się nie-
ustannie. Ludzie w Polsce żyją dłużej, ale z tym 
życiem dłużej – co jest, można powiedzieć, naszym 
wspólnym sukcesem – wiąże się niestety koniecz-
ność wydawania dodatkowych środków właśnie na 
ochronę zdrowia, bo ludzie starsi, czasem bardzo 
aktywni, bardzo szczęśliwi, chorują na różne choroby, 
na które młodsi po prostu nie zapadają. A wobec tego 
im dłużej będziemy żyć, tym większe będą potrzeby 
w zakresie takim, żeby polska służba zdrowia nie 
tylko ratowała ludzkie życie, ale także by wychodziła 
naprzeciw coraz bardziej rosnącej potrzebie poprawy 
jakości życia tych, którzy żyją dłużej. I to właśnie 
będzie możliwe.

Będzie wreszcie możliwe rzeczywiste nadążanie 
za postępem w naukach medycznych, w technolo-
giach zarówno lekowych, jak i nielekowych. Ciągle 
jesteśmy – wiedzą państwo o tym dobrze, choćby 
z gazet codziennych – pod strasznym naciskiem, pod 
presją ze strony ludzi chorych, którzy po prostu nie 
mają dostępu do nowoczesnych technologii lekowych 
czy innych ze względu na to, że na ogół te technologie 
są bardzo drogie. Prawda? A dlaczego oni nie mają do 
tego dostępu? To nie jest tak, że minister zdrowia nie 
chce tego refundować. Po prostu brakuje nam środ-
ków. To jest bardzo prosty mechanizm. A wobec tego 
dzięki wzrastającym środkom będzie możliwe to, by 
zrealizować właśnie rzeczywiste wyjście naprzeciw 
temu, czego pacjenci potrzebują.

No i wreszcie, oprócz realizacji, o czym już wspo-
mniałem, tych priorytetów konstytucyjnych w stosunku 
do niektórych obywateli… Trzeba zauważyć, że służ-
ba zdrowia to miejsce pracy blisko 600 tysięcy osób, 
które często zarabiają bardzo marne pieniądze, często 
wprost niegodne pieniądze. Wprowadziliśmy ustawę 
– ona już działa, od lipca – o minimalnych wynagro-
dzeniach w poszczególnych zawodach medycznych. I to 
jest program minimum – poniżej tego nie powinien nikt 
w służbie zdrowia zarabiać. Proszę państwa, daleko jest 
do tego, żeby zrealizować mechanizm… Bo z ciągłym 
niepokojem obserwujemy, że dla wielu profesjonalistów 
medycznych bardziej atrakcyjny jest wyjazd za granicę 
i praca tam aniżeli w Polsce. Chcemy to zmienić i będzie 
to możliwe dzięki tym dodatkowym środkom.

potrzebom przede wszystkim pacjentów, ale także 
środowisk medycznych.

Szanowni Państwo, gdyby przeliczyć skutki tej 
ustawy na normalne pieniądze, bo przecież nie pro-
centem PKB się żywimy i nie procentem PKB pła-
cimy za procedury czy za opiekę zdrowotną, tylko 
pieniędzmi, to naprawdę… Naprawdę nie chciałbym 
popadać w jakąś pompatyczność, ale, proszę pań-
stwa, powiem tak: proszę mi pokazać drugą w hi-
storii polskiego parlamentaryzmu ustawę, która by 
generowała, jako skutki swojego działania, w ciągu 
10 lat, tak jak to się zawsze liczy, 547 miliardów zł! 
Moim zdaniem nie ma drugiej takiej ustawy. W ostat-
nim czasie była jedna taka bardzo ciężka ustawa – to 
była ustawa, która wprowadziła 500+. Ale ona jest na 
241 miliardów zł w ciągu 10 lat, podczas gdy ta jest 
na 547 miliardów zł! Proszę państwa, to jest zawrotna 
kwota, to jest piątka i 11 zer! Naprawdę trudno sobie 
wyobrazić takie pieniądze. Oczywiście to będzie re-
alizowane w taki sposób, że nie będzie to wpadało 
do kasy służby zdrowia z dnia na dzień, tylko jest 
to rozłożone na lata. Przy czym, co bardzo mocno 
podkreślam, nie jest to odłożone o 10 lat czy o 8 lat, 
ale jest to po prostu wchodzenie stopniowo, jakby po 
schodach, żeby odpowiedzialnie osiągnąć ten poziom, 
który naprawdę będzie lokował nas w rodzinie państw 
przeznaczających na zdrowie odpowiedni odsetek 
swoich środków.

Dzięki tej krótkiej, ale owocnej, jeśli chodzi o war-
tość finansową, ustawie będzie możliwe – zgodnie 
zresztą z postanowieniami, że te pieniądze, te dodat-
kowe środki będą w pierwszej kolejności kierowane na 
określone cele – rozładowanie kolejek, a z czasem po 
prostu likwidacja tych kolejek, które są wstydliwym 
świadectwem naszej niemożności. Od bardzo wielu 
lat wielu polityków, także tych odpowiedzialnych za 
zdrowie, wypowiadało się, twierdząc, że wszędzie na 
świecie są kolejki. To nieprawda, proszę państwa, nie 
wszędzie na świecie tak jest. I nie musi być tak, że 
w służbie zdrowia są kolejki. One są po prostu z bar-
dzo prostego powodu: ponieważ jest duży rozziew 
między zapotrzebowaniem i możliwościami finanso-
wymi. I to jest bardzo prosty mechanizm. W znacznej 
mierze, proszę państwa, chodzi tu również o rzeczy-
wistość dnia dzisiejszego – i to też świadczy o tym, 
że te plany na przyszłość nie są pustosłowiem – dla-
tego że my dzisiaj właśnie te kolejki rozładowujemy. 
Dzięki dobrej sytuacji budżetu państwa było możliwe 
pozyskanie dodatkowych środków. Ponad 764 mi-
liony zł zostały kilka tygodni temu skierowane do 
świadczeniodawców na rozładowanie kolejek w tych 
przypadkach, można powiedzieć, najbardziej wołają-
cych o pomstę do nieba, w tych kolejkach, w których 
rzeczywiście ogromnie dużo ludzi czeka, i to bardzo 
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(minister K. Radziwiłł) 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.

Pytanie pragnie zadać pan senator Jan Rulewski. 
Bardzo proszę.

Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, Panie Senatorze, ja już dzisiaj 

odczuwam dodatkowe potrzeby medyczne związane 
z rządami PiS. I dlatego proszę o łaskę. A wracając 
do pytań…

(Senator Jarosław Rusiecki: Kiepski żart.)
Panie Ministrze, powiedział pan słusznie, że dzi-

siaj jest dzień wielki, pełen optymizmu, namawia 
pan opozycję. 

Pytanie moje jest takie: czy pan podziękował au-
torom tego scenariusza wzrostu nakładów do 6%, 
czyli lekarzom stażystom, którym pan, inaczej niż 
Platforma, nie mówił „szybciej, więcej”, tylko mówił 
„żadnych zmian, panowie”, przynajmniej na początku?

Drugie pytanie, cały czas o budżet. Skąd pieniądze 
na te 6%? Co zmniejszymy w budżecie? Budżet to 
jest 100%. Jeśli gdzieś zwiększamy z 4% do 6%, to 
gdzieś indziej musimy zmniejszyć o te 2%. Proszę 
o odpowiedź. A może minister finansów odpowie, 
co zmniejszy, czy środki na oświatę, na obronność, 
na drogi, na inwestycje, na motorki elektryczne pana 
Morawieckiego, czy na jakieś inne rozwiązania.

(Senator Jarosław Rusiecki: Złodziejstwo wyeli-
minować.)

Trzecie pytanie, Panie Ministrze, kumoterskie. 
Ja od lat walczę, zwłaszcza w odniesieniu do leków, 
o to, żeby pomóc tym, których pan tylko częściowo 
tu ujął. Mam na myśli chorych przewlekle, zwłasz-
cza dzieci. Jak to się wpisuje w pański program? Nie 
zauważyłem, żeby w tym wystąpieniu tę największą 
chyba dolegliwość na całym świecie… Matki, któ-
re muszą… Matki, ojcowie, rodziny poświęcają się 
opiece nad takimi dziećmi, a nie zauważyłem, żeby 
były dla nich rzeczywiste ulgi oprócz tych… Innymi 
słowy, były kiedyś w prawie zapisy dotyczące chorób 
przewlekłych, teraz one znikły. Czy zostaną przywró-
cone? I nie chodzi mi tylko o słownictwo, chodzi mi 
o realną pomoc. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki. Bardzo proszę.

Szanowni Państwo, myślę, że warto przy okazji 
dyskusji w ramach przyjmowania tej ustawy zauwa-
żyć, że to wszystko stanowi pewien zestaw, pewien 
komplet różnych działań. W tych kilku wypowie-
dziach państwa, którzy zabierali głos, przewijał się 
wątek, jak to jest z kompleksowością tej zmiany. 
Niektórzy mówią, że dodatkowe pieniądze będziemy 
sypać, a ten durszlak dziurawy itd. Proszę państwa, 
jesteśmy w trakcie przeprowadzania bardzo wielu po-
ważnych reform. Zwracam uwagę na to, że od ponad 
miesiąca funkcjonuje system zwany siecią szpitali. 
Nie waham się już dzisiaj, chociaż jest za wcześnie 
na jakieś podsumowania, powiedzieć, że z całą pew-
nością był to dobry ruch. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że tę ustawę mogliśmy przy-
jąć. Ustawa ta, o której była wielka i burzliwa dysku-
sja, z całą pewnością przynosi bardzo dużo dobrego 
samym szpitalom, ale przede wszystkim pacjentom 
– kompleksowość opieki, której już dzisiaj doświad-
czają pacjenci, jest po prostu widoczna. I to jest dobra 
zmiana. Jesteśmy kilka dni po podpisaniu ustawy 
o podstawowej opiece zdrowotnej. To jest drugi filar 
nowoczesnego systemu służby zdrowia. W tej usta-
wie w sposób nieco innych niż w ramach sieci, któ-
ra, można powiedzieć, weszła w życie jednego dnia, 
będziemy to wprowadzać stopniowo… To wszystko 
zmierza do koordynacji opieki, do kompleksowego 
zajęcia się pacjentem, który dzisiaj cierpi głównie 
z powodu zagubienia się w skomplikowanym, nie-
przyjaznym systemie. Ktoś robi jakąś procedurę, np. 
diagnostyczną, z której wynika, że dany pacjent po-
trzebuje bardzo skomplikowanego leczenia, ale ma 
sobie poradzić sam. To jest sytuacja, która zniknie 
wraz z systemem opartym właśnie na kompleksowo-
ści, na koordynacji. Szanowni Państwo, naprawdę nie 
mam wątpliwości, że ta regulacja, mimo tego szumu 
politycznego, który jest strasznie natężony, jest dużo 
hałasu… Szanowni Państwo, ta ustawa naprawdę ma 
charakter historyczny.

Kończąc, namawiam i proszę, żeby podobnie jak 
było w Sejmie, senatorowie opozycji zdecydowali się 
na poparcie tej ustawy. Ona jest dobra dla pacjentów, 
dobra dla tych, którzy pracują w służbie zdrowia i kie-
dyś będzie dobra dla każdego z nas. Bo bardzo rzad-
ko się zdarza, prawie się nie zdarza, żeby nigdy nie 
zostać pacjentem. Pacjentem w dzisiejszym systemie 
służby zdrowia nie jest dobrze być. Chciałbym, żeby 
to się zmieniło i zachęcam, zapraszam wszystkich 
państwa, także senatorów opozycji, do podniesienia 
ręki za przyjęciem tej ustawy, żebyśmy mogli powie-
dzieć: razem zrobiliśmy coś ważnego, coś dobrego. 
To naprawdę będzie tak esencjonalnie, w dosłownym 
tego określenia znaczeniu, dobra zmiana. Dziękuję. 
(Oklaski)
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dzialnie z dnia na dzień, żeby na coś przestać dawać, 
a tutaj przelać bardzo duże pieniądze. W związku 
z tym właśnie potrzebne są lata, na które ten proces 
rozłożymy.

Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Może się 
okazać, że my te procenty będziemy osiągać znacz-
nie szybciej. W tej chwili stan gospodarki jest na-
prawdę tak dobry, a także stan zbierania podatków, 
dzięki nowym regulacjom i rozwiązaniom, jest na 
tyle wysoki, że jest wręcz bardzo niewykluczone, 
że podobna sytuacja jak w tym roku, w roku 2017, 
w którym w końcówce roku wydajemy zdecydowanie 
więcej na zdrowie, powtórzy się np. za rok i w kolej-
nych latach. To jest wysoce prawdopodobne. I może 
się okazać, że ci, którzy nawołują nas do tego, żeby 
szybciej i żeby więcej, w gruncie rzeczy nie odejdą, 
że tak powiem, rozczarowani, bo się okaże, że sy-
tuacja będzie korzystna. Proszę zwrócić uwagę na 
rok bieżący – plany były znacznie niższe, a dzięki 
tym nowym możliwościom, a także temu, że duża 
część środków nadwyżkowych, które pojawiły się 
w budżecie, jest przeznaczana właśnie na zdrowie, 
osiągamy poziom wydatków publicznych na zdrowie 
liczony względem PKB na pewno powyżej 4,7%, 
co jest również rekordem. Mimo że takiego planu 
nie było. I myślę, że jest wysoce prawdopodobne, że 
w przyszłym roku ta sytuacja się powtórzy i być może 
w kolejnych latach również.

Jeśli chodzi o ostatnią uwagę czy apel do mnie, 
nie po raz pierwszy przez pana senatora kierowany… 
Panie Senatorze, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, 
o których my dzięki tym środkom dodatkowym bę-
dziemy mogli rzeczywiście poważnie porozmawiać. 
Bo jeśli mówimy o tym, że… To znaczy jeśli dzisiaj 
finansujemy ze środków publicznych, z budżetu pań-
stwa – zwracam uwagę: nie z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, tylko z budżetu państwa – program 75+, 
czyli leki dla przewlekle chorych osób w wieku po-
deszłym, to myślę, że podobne rozwiązanie jest moż-
liwe także w przypadku innych kategorii pacjentów, 
szczególnie pacjentów w ramach priorytetów konsty-
tucyjnych. Myślę, że to jest jeden z tych kierunków, 
które można wziąć pod uwagę. To nie jest tak, Panie 
Senatorze, że ja dotychczas byłem niechętny temu 
rozwiązaniu, tylko po prostu trzeba zachowywać się 
odpowiedzialnie. My musimy mieć środki na realiza-
cję tych naszych marzeń i myślę, że to jest jedna z tych 
spraw, które być może uda się załatwić dzięki temu.

No a jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Grodzkiego, to ja po prostu chcę przytoczyć licz-
by, które wynikają z oceny skutków regulacji. Bo to 
jest… Szanowni Państwo, to są liczby, które zostały 
obliczone, one są twardo osadzone w rzeczywistości, 
i podaję kwoty, które zgodnie z przewidywaniami, 
zarówno jeśli chodzi o budżet, gospodarkę, bo jest 
bardzo wiele wskaźników, które na to wpływają… 

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie w zasadzie do pani minister 

Głowali, bo przeprowadziliśmy bardzo ciekawą 
dyskusję na posiedzeniu Komisji Zdrowia na temat 
liczb i konkluzje były dla obu stron interesujące. Mam 
konkretne pytanie, które rozum zwykłego senatora 
ogarnie. 

Teraz mamy w systemie szacunkowo około 88 mi-
liardów. Jeśli pani minister mogłaby podać, ile sza-
cunkowo będziemy mieli w roku 2025 do dyspozycji, 
to prosiłbym o to. W tym roku jest 88 miliardów zł. 
Ile będzie w roku 2025, gdy zakończy się bieg tej 
ustawy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę 

i proszę o odpowiedź na pytania. Później poprosimy 
panią minister Katarzynę Głowalę.

Proszę bardzo.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł:
Jeśli chodzi o pytania pana senatora Rulewskiego, 

to muszę powiedzieć, że nigdy nie ukrywałem i wielo-
krotnie w swoich publicznych wypowiedziach o tym 
mówiłem, że nie mam co do tego żadnej wątpliwości, 
że rzeczywistymi autorami projektu ustawy, oprócz 
tego, że przygotował ją rząd, są wszyscy ci, którzy od 
wielu lat nawoływali do tego, żeby nakłady na ochro-
nę zdrowia rosły. Mówiłem o tym, że było to marzenie 
środowisk medycznych, a także pacjentów, od wielu 
lat, i uważam, że to są rzeczywiści współautorzy tego 
rozwiązania. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. 
Tylko różnica polega na tym, że przez wiele lat oni 
wypowiadali te słowa, ale nikt ich nie słuchał, a my 
to po prostu robimy. Taka jest różnica. My, szeroko 
rozumiani my. Mam nadzieję, że wszyscy tu obecni 
oraz ci nieobecni też się do tego przyczynią, i mam 
nadzieję, że tak właśnie będzie. I namawiam do tego, 
żebyśmy wszyscy poczuli się autorami tego rozwią-
zania, podnosząc rękę za tą ustawą.

Skąd pieniądze? Jeszcze raz powtarzam: z budże-
tu państwa. Z tymi procentami to tak nie do końca 
jest, Panie Senatorze. Oczywiście budżet to jest za-
wsze 100%, ale tu mówimy o procencie PKB, więc 
to nie jest do końca tak, że 100% PKB wydajemy 
w budżecie. To są inne procenty. Ale nie chciałbym 
wchodzić w jakieś takie dywagacje finansowe. Przy 
okazji zwracam tylko uwagę na jeszcze jedną rzecz, 
bardzo ważną. To jest oczywiście przebudowywanie 
priorytetów państwa i w tym sensie właśnie potrzebny 
jest na to czas. Bo nie da się tego zrobić odpowie-
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(minister K. Radziwiłł) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki, proszę bar-

dzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, pamiętamy, że kiedyś w naszym 

kraju były fenomenalne szkoły pielęgniarek. Byliśmy 
z tych szkół bardzo dumni. Teraz zaczyna być bardzo 
źle, w szpitalach zaczyna brakować pielęgniarek. 

Panie Ministrze, czy w tej strategii, którą pan dzi-
siaj tak entuzjastycznie przedstawił, ten problem jest 
dobrze zaakcentowany? Oczywiście myślę przede 
wszystkim o finansach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Jan Rulewski i poprosimy 

pana ministra o odpowiedź.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, jestem pełen nadziei wobec pań-

skich działań i dlatego kieruję do pana zastrzeżenie 
i zarazem pytanie. Jak mówił pan o tych miliardach, 
mnie się w głowie zakręciło, mimo że jestem inży-
nierem. 

Czy pamięta pan dzisiaj dzień – właściwie mie-
siąc temu to było – kiedy to rząd przyjął ustawę 
o ubezpieczeniach społecznych, na mocy której część 
świadczeniobiorców, część ubezpieczonych, będzie 
odprowadzała wyższą składkę, co oznacza, że pod-
stawa naliczania składki zdrowotnej będzie niższa? 
Innymi słowy, do pańskiego budżetu – do budżetu, 
którym pan niejako zawiaduje, chociaż to nie jest pre-
cyzyjne określenie – wpłynie mniej środków, mniej 
o 350 milionów. Niech pan coś zrobi, tak żeby już na 
początku nie zabierano panu pieniędzy, zwłaszcza że 
pan obiecuje przyrost tych środków.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, bardzo proszę. Proszę o odpo-

wiedź na te pytania.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Proces legislacyjny jest procesem politycznym 

i myślę, że nie można od tego uciec. Myślę, że dość 
dokładnie wyjaśniłem, dlaczego uważam, że – taki 
jest mój osobisty odbiór – nawoływanie do szybszego 

Na dzisiaj mogę powiedzieć, że w pierwszym roku 
obowiązywania ustawy ona wygeneruje prawie 4 mi-
liardy dodatkowych złotych, według planu na dzisiaj, 
jeszcze raz powtarzam, bo niewykluczone, że tak 
naprawdę tych środków będzie więcej, jeśli sytuacja 
gospodarcza będzie na to pozwalać. W roku 2019 
to jest już 13 miliardów zł więcej niż w roku 2017, 
to jest cały czas względem 2017 r. Czyli 4 miliar-
dy, 13 miliardów, 24 miliardy, 35 miliardów, 47 mi-
liardów, 61 miliardów, 76 miliardów, 85 miliardów, 
95 miliardów, 105 miliardów w roku 2025. To jest 
różnica między br. a kolejnymi latami. Tak będą rosły 
te… Oczywiście to nie jest zadekretowane w ustawie, 
tylko to jest ocena skutków tej ustawy. Jeśli sytuacja 
będzie zgodna z przewidywaniami – a robią to eksper-
ci, więc nie ma powodu sądzić, że będzie inaczej – to 
właśnie w taki sposób, sumując to wszystko, podlicza-
jąc razem te wzrosty, otrzymamy wzrost sumaryczny 
w wysokości 547 miliardów zł.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Padło pytanie do pani minister Głowali…
(Senator Tomasz Grodzki: Nie, ja już…)
(Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: Ja odpo-

wiedziałem.)
Tak? Dobrze.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
To teraz pytanie zadaje pan senator Leszek 

Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pierwsze pyta-
nie dotyczy pana dzisiejszej wypowiedzi. 

Czy mógłby pan minister rozwinąć swoją myśl 
dotyczącą niestosowności pewnych pytań? Jak pan 
to rozumie? Uważa pan, że osoba pytająca o wzrost 
nakładów do 6% i wskazująca, że powinno to być 
robione szybciej, zadaje niestosowne pytanie? Jest 
mi to potrzebne do wystąpienia. Czy mógłby pan to 
rozwinąć? To po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, czy mógłby powie-
dzieć… Chodzi o kwestię oczekiwania na przyjęcie na 
oddział. Mam tutaj dane z grudnia 2015 r. i z grudnia 
2016 r. Dotyczą one takich oddziałów, jak neurochi-
rurgia, ortopedia i rehabilitacja. Czy według wiedzy 
pana ministra czas oczekiwania na przyjęcie na te 
oddziały w grudniu 2016 r. się zmniejszył, pozostał 
taki sam, czy się zwiększył? Jak to wygląda w pana 
ocenie? Jeśli można, poproszę o odpowiedź na te dwa 
pytania.
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(minister K. Radziwiłł) nej wątpliwości. Mam nadzieję, że uda nam się to 
w znacznej mierze dzięki tym dodatkowym środkom 
już w tym roku… że również w następnych latach 
będzie coraz lepiej.

Pan senator Komarnicki słusznie zauważa kwestię 
kształcenia w zawodach medycznych. Wspomniał 
pan o pielęgniarkach, ale przecież dotyczy to bardzo 
wielu innych zawodów medycznych. No, największe 
niedobory notujemy w przypadku lekarzy i właśnie 
pielęgniarek. W obu tych przypadkach już od 2 lat 
finansujemy dodatkowe miejsca na uczelniach me-
dycznych. 

Przypomnę liczby, bo to też jest ważne. W ciągu 
2 lat – od roku 2015 do tego roku akademickiego, 
który się zaczął – różnica, jeśli chodzi o przyjęcia na 
studia lekarskie, to 1 tysiąc 500 miejsc. To jest właśnie 
ten kierunek. W przyszłym roku również będziemy 
finansować przyjęcia dodatkowe zarówno na uczel-
niach tzw. starych, jak i na nowych uczelniach, na 
których, że tak powiem, powstaje medycyna. Będą 
dodatkowe miejsca na wydziałach lekarskich, ale tak-
że na wydziałach pielęgniarskich. Tak że dokładnie 
w tym kierunku idziemy.

Pan senator Rulewski zadał pytanie o ustawę, 
która zmienia sytuację emerytalną osób najlepiej 
zarabiających. Rzeczywiście jej skutkiem jest… 
może być, zgodnie z przewidywaniami, niewielka 
redukcja składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Tylko właśnie m.in. regulacja, nad którą dzisiaj 
pracujemy, powoduje niejako wprowadzenie au-
tomatu – gdy zabraknie tych środków i ich ilość 
spadnie poniżej poziomu przewidzianego przez 
ustawę, to zostanie to uzupełnione z budżetu pań-
stwa. A zatem nie ma obawy, że jakiś niedobór 
po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, który 
spowodowałby spadek poniżej tego progu mini-
mum, nie zostanie zasypany. Nie, w tym momencie 
trzeba do poziomu, który jest poziomem minimum 
wynikającym z ustawy, dosypać bezpośrednio ze 
środków budżetowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, za chwilę powinnam ogłosić 

przerwę, ale pytania do pana ministra chcą jeszcze 
zadać pan senator Jacek Włosowicz i pan senator 
Jerzy Czerwiński.

Czy jeszcze ktoś z państwa będzie miał pytanie?
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Leszek 

Czarnobaj.)
Pan senator Leszek Czarnobaj.
A więc myślę, Szanowni Państwo, że w tym mo-

mencie, ponieważ… Chyba że będą to krótkie pyta-
nia… To może jeszcze spróbujemy. Dobrze.

Pan senator Włosowicz. Bardzo proszę.

podwyższania nakładów na ochronę zdrowia płynące 
ze środowiska politycznego Platformy Obywatelskiej 
nie pasuje do rzeczywistości. Przecież państwo jesz-
cze dwa i pół roku temu rządzili. Można było wówczas 
przyjąć taką ustawę. Nic specjalnego się nie zmieniło. 
Prawda? Ja bym namawiał, żebyśmy nie boksowali 
się w tej chwili w tej sprawie. Zwracam się również 
do państwa z prośbą o to, żebyście poparli tę ustawę, 
bo w tej sytuacji, w tej przynajmniej kwestii, duża 
część różnic między nami zostanie, że tak powiem, 
zniwelowana.

Jeżeli chodzi o kwestię kolejek, Panie Senatorze, 
to one nadal są wstydliwym zjawiskiem w służbie 
zdrowia. Jeszcze raz powtarzam to, co już powiedzia-
łem: głównym powodem tych kolejek jest po prostu 
niedostateczna ilość środków, którymi dysponujemy. 
Niezależnie od zmian organizacyjnych w systemie 
służby zdrowia tak naprawdę docelowo można sobie 
z tym zjawiskiem poradzić wyłącznie przy pomo-
cy pieniędzy. No, może nie wyłącznie, ale głównie 
przy pomocy dodatkowych środków. Mówiłem już 
o tym – oczywiście jeszcze nie mam statystyki, która 
by mogła zostać pokazana – że właśnie w tej chwili 
jesteśmy w trakcie rozładowywania najgorszych ko-
lejek. Myślę, że pod koniec br. naprawdę uzyskamy 
wynik… No, zdecydowanie, ale to zdecydowanie zre-
dukujemy kolejki w tych obszarach, które wymieni-
łem wcześniej. I myślę, że to po prostu pokazuje, że 
ten kierunek na dodatkowe środki jest kierunkiem 
właściwym. 

Ale żeby nie było tylko o pieniądzach, to zwra-
cam też uwagę na to, że dzisiaj właśnie to rozwiąza-
nie, jakim jest sieć szpitali, które m.in. gwarantuje 
pacjentowi potrzebującemu dodatkowego leczenia 
w poradni przyszpitalnej, specjalistycznej poradni 
przyszpitalnej albo w poradni rehabilitacyjnej po 
tym, jak został on wypisany ze szpitala… Sieć gwa-
rantuje właśnie to, że szpital, w którym pacjent jest 
hospitalizowany, po wypisaniu pacjenta do domu 
zapewni mu, jeśli pacjent tego potrzebuje, opiekę 
specjalistyczną w poradni przyszpitalnej i opiekę 
rehabilitacyjną. Mamy sygnały, że to rozwiązanie 
w zasadzie już dzisiaj działa. Pacjenci, którzy trafili 
do szpitala np. w pierwszych dniach października 
i zostali wypisani po kilku dniach do domu, już 
dzisiaj są objęci właśnie dobrodziejstwem działania 
ustawy sieciowej. Dla nich pojęcie kolejki w znacz-
nej mierze przestało po prostu istnieć, dlatego że 
pacjent wypisywany z oddziału w momencie, kiedy 
idzie do domu, jest umawiany na konkretną wizytę 
w ciągu kilku tygodni po wypisaniu ze szpitala, po 
prostu wtedy, kiedy trzeba. To już jest dzisiejsza 
rzeczywistość. Oczywiście nie rozwiązuje to pro-
blemu wszystkich kolejek, co do tego nie ma żad-
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, zaraz zamkniemy już tę turę 

pytań, bo muszę ogłosić przerwę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeśli można, to postawię krótkie 

pytanie dotyczące założeń. 
Czy w założeniach dotyczących procenta, który 

będzie przeznaczony na ochronę zdrowia… Na jakim 
poziomie planowany jest co roku wzrost PKB w tym 
rachunku? 4%? Jeśli pan minister wie, proszę o odpo-
wiedź, a jeśli nie wie, to może pan minister będzie…

(Senator Jarosław Rusiecki: I dlaczego mają taką 
krótką pamięć?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań do pana ministra nie będzie.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź. Ja zaraz 

ogłoszę przerwę, a po przerwie przystąpimy do dys-
kusji.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan senator 

Włosowicz zadał bardzo ważne pytanie: czy można 
te dodatkowe środki przerobić? Jeśli pan zredukował 
to swoje pytanie tylko do roku 2018 i 4 miliardów, to 
bez dodatkowego oddechu i bez zatrzymania mogę 
powiedzieć: można i to znacznie więcej, dlatego że 
4 miliardy zł to jest kwota, na którą, praktycznie rzecz 
biorąc, czekają wszyscy. Mam zresztą nadzieję, że 
niezależnie od tego, że w odniesieniu do przyszłego 
roku zapisane jest to właśnie na takim poziomie, tak 
naprawdę skończy się to znacznie większym wzro-
stem. Proszę zwrócić uwagę, że już nawet z samego 
rozwoju gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku 
pracy, z tego, że jest coraz więcej osób zatrudnio-
nych, że są coraz wyższe wynagrodzenia, jeśli chodzi 
o gospodarkę, wynika, że prawdopodobnie składka 
wzrośnie o więcej niż 4 miliardy zł. Można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że to będzie więcej 
niż to, co wynika tylko z obowiązku… Bo ja jeszcze 
raz powtarzam, że my w tej ustawie mówimy o pew-
nych progach minimum, poniżej których nie możemy 
spaść, ale może być więcej.

(Senator Jacek Włosowicz: To program minimum.)
Tak. I myślę, że z dużym prawdopodobieństwem 

można przewidywać, że te nakłady wzrosną o więcej 
niż 4 miliardy zł w przyszłym roku. Ale pana pytanie 

Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, krótko i konkretnie o finansach.
Powiedział pan, że np. na najbliższy rok, czyli na 

2018, będą 4 miliardy zł, czyli w stosunku do bazy 
z 2017 r. będzie to o mniej więcej 5% więcej. My 
w swoich biurach… Przynajmniej ja widzę, że jest już 
pewne zadowolenie, docierają do mnie sygnały, że na 
diagnostykę zostało przeznaczonych więcej pieniędzy 
i jeśli chodzi o stałe problemy typu zaćma, problemy 
dotyczące bioder, kolan, to się tutaj zmniejsza. Czy 
mamy zapewnienie… Czy jest pan pewien, że jak pan 
dorzuci te pieniądze – zapewne ciężko wywalczone od 
finansowego szefa rządu – to my je będziemy mogli, 
w cudzysłowie, przerobić? Bo czasem rozmawiam z le-
karzami, z ordynatorami i oni mi mówią, że owszem, 
np. w przypadku zaćmy… Mówią, że co z tego, że 
będzie finansowanie, jak oni nie mają ludzi, jak nie ma 
kto tych operacji przeprowadzać. To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Podał pan dane, podał pan 10 
danych… I, prawdę mówiąc, obejmują one rok 2027…

(Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: Do roku 
2027, tak, tak.)

Do 2027 r… A to dziękuję, to wszystko w porząd-
ku, nie mam tutaj pytania. Te 105 miliardów dotyczyło 
2027 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

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

przeżywam pewnego rodzaju déjà vu. Pamiętam, jak po-
nad półtora roku temu stała tutaj pani minister Rafalska, 
która tłumaczyła się z tego, że chcemy dać ludziom, 
rodzinom z dziećmi pieniądze. Z tego się tłumaczyła, 
nie z tego, że zabiera pieniądze, tylko z tego, że daje 
pieniądze. Teraz pan znowu tutaj tłumaczy się opozycji 
z tego, że pan chce tak znacznie zwiększyć środki… tzn. 
oczywiście nie tylko pan… że my chcemy zwiększyć 
nakłady na służbę zdrowia. Może jednak przypomnieć 
kolegom senatorom z Platformy, jakie były procentowe 
nakłady w poprzednich latach i do jakich kwot te procen-
ty się odnoszą, bo tak naprawdę to chodzi nie o procenty, 
lecz o konkretne pieniądze, konkretne kwoty. 

A może by po prostu bardziej spolegliwie zacho-
wywali się państwo w czasie tego rodzaju dyskusji 
niekontrowersyjnych?

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie, 
Panie Senatorze.)

Właśnie tutaj na końcu był znak zapytania: że 
może by tak…
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(minister K. Radziwiłł) niektórych obszarów nakładów na ochronę zdrowia… 
Tak miało być na przykład z likwidacją stażu po-
dyplomowego lekarzy. To są pieniądze z budżetu. 
Prawda? Myśmy przywrócili staż podyplomowy dla 
lekarzy i lekarzy dentystów. On jest uzasadniony 
przede wszystkim potrzebą dopełnienia kształcenia 
teoretycznego kształceniem praktycznym w miejscu 
pracy młodych lekarzy, ale wiąże się z dodatkowym 
wydatkiem z budżetu państwa. Bardzo niedawno pod-
jęto decyzję – my ją odwróciliśmy – żeby finansowa-
nie szczepionek było ciężarem Narodowego Funduszu 
Zdrowia, czyli niejako zabrano to z budżetu państwa. 
Myśmy to przywrócili.

Dodatkowo trzeba powiedzieć, że… Ja w ogóle 
od 2 lat staram się, żeby było tak, że jeśli są nowe 
zadania w służbie zdrowia, to żeby te nowe zada-
nia były finansowane nie dodatkowo z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, gdzie trzeba oczywiście z cze-
goś odjąć, tylko w ramach dodatkowych środków 
z budżetu państwa. Tak jest np. z programem 75+, 
z bezpłatnymi lekami dla seniorów. Cała refundacja 
leków idzie z Narodowego Funduszu Zdrowia, a te 
środki idą z budżetu państwa. Tak samo jest, jeśli 
chodzi o pytania dotyczące kształcenia nowych kadr 
medycznych. To są dodatkowe środki, które płyną 
z budżetu.

Pokazuję tu pewną tendencję – coraz bardziej ob-
ciążamy budżet niezależnie od tego, że składka na 
Narodowy Fundusz Zdrowia również rośnie. To jest 
zasadnicza zmiana. Można powiedzieć, że wcześniej 
był tu wzrost automatyczny, a teraz jest wolitywny, 
tzn. że są decyzje, które są podjęte.

Pan senator Czarnobaj zapytał jeszcze o to, jak 
będzie się kształtował PKB. Zgodnie z przewidywa-
niami – eksperci, którzy opisują skutki regulacji, biorą 
pod uwagę różnego rodzaju prognozy – wzrost PKB 
w latach, które są objęte oceną skutków regulacji, 
waha się między 3 a 4% rocznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań do pana ministra.
Po przerwie przystąpimy do dyskusji.
Szanowni Państwo, przypominam, że o godzi-

nie 15.00 odbędzie się Zgromadzenie Narodowe w celu 
wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Przypominam, że lista obecności senatorów zo-
stanie wyłożona w dolnej palarni przy sali posiedzeń 
Sejmu.

Ze względów organizacyjnych proszę o zajęcie 
miejsc na sali sejmowej do godziny 14.50.

Obrady zostaną wznowione o godzinie 16.00 od 
głosowania w sprawie punktu pierwszego, tj. ustawy 
o biopaliwach.

jest oczywiście zasadne. Czy my te pieniądze… Czy 
my je możemy może nie tyle jakby przerobić, bo to 
na pewno się uda, ale czy możemy je zrobić w spo-
sób sensowny, racjonalny, żeby tych pieniędzy nie 
zmarnotrawić? I m.in. temu podporządkowane jest 
rozłożenie tego wzrostu na lata, bo to jest też kwestia 
odpowiedzialności. My musimy zarówno przygoto-
wywać się strategicznie – tak jak tutaj panowie pro-
ponowali – jak również co roku zagospodarowywać 
te pieniądze na realizację tych priorytetów, które są 
rzeczywiście najważniejsze. Wydaje mi się, że przy 
właśnie takim rozsądnym założeniu, obejmującym 
z jednej strony odpowiednie rozłożenie nakładów, 
a z drugiej coroczne przygotowywanie się do tego, 
żeby to wszystko było jak najbardziej racjonalnie, 
sensownie wydane… Sądzę, że tak.

Ale oczywiście podporządkowane są temu również 
inne działania reorganizujące służbę zdrowia. Można 
powiedzieć, że jeszcze niedawno, przed ustawą siecio-
wą, dominowała w służbie zdrowia w Polsce zasada 
płacenia za procedurę medyczną, procedurę często 
oderwaną od rzeczywistej opieki, a niekiedy i potrze-
by. Czasem trzeba było dublować działania. Niektóre 
procedury były wycenione w sposób, który budził wąt-
pliwości co do rzeczywistych kosztów. Procedury te 
często były, powiedziałbym, przedmiotem pożądania 
firm, które były nastawione na zysk. My to wszystko 
zmieniamy. Nie chcę się tutaj rozgadywać o różnych 
innych rzeczach, które powodują, że jest coraz większa 
szansa na to, żeby bardziej racjonalnie niż dotychczas 
wydawać środki. Wydaje się, że jest duża szansa na to, 
żeby nie tylko je wydać, tak jak pan pyta, ale również 
wydać je z jak największym pożytkiem dla polskich 
pacjentów, a także z poszanowaniem godności tych, 
którzy pracują w systemie służby zdrowia.

Pan senator Czerwiński pytał o nakłady, o to, jak 
one wyglądały historycznie. Mówiłem już, że przede 
wszystkim nie było tutaj żadnej tendencji wzrostowej, 
jeżeli chodzi o porównanie z nakładami krajów, gdzie 
wraz ze wzrostem PKB rosną też odsetkowo liczone 
nakłady na ochronę zdrowia. Takiego trendu, takiego 
zjawiska w ogóle nie obserwowaliśmy. One raz rosły, 
raz spadały. Zwykle wynosiły około 4%, ale bywały 
i niższe, i wyższe. To jest pierwsza rzecz, która z całą 
pewnością była ważna.

Druga. Nakłady na ochronę zdrowia rosły od wielu 
lat, ale działo się to w zasadzie bez związku z jakąkol-
wiek decyzją rządu. One rosły dlatego, że pozwalała 
na to sytuacja na rynku pracy. Gdy bezrobocie maleje, 
składka jest płacona przez większą liczbę osób. Płace 
rosną, więc składka jest coraz wyższa. I tu w zasadzie 
działał tylko ten mechanizm.

Dodatkowo trzeba powiedzieć, że była pewna ten-
dencja, zwłaszcza w ostatnich latach, do zdejmowania 
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(wicemarszałek M. Koc) Gdy Rosjanie z Amerykanami prowadzili wyścig 
o podbój kosmosu, miała miejsce następująca historia. 
Ówczesny sekretarz generalny KPZR zakazał zbli-
żania się w ogóle do kosmodromu Bajkonur, a w tym 
czasie prezydent Kennedy pozwolił fotografować 
Cape Canaveral, używając przy tym takich słów: 
będzie to zwycięstwo jawnej prawdy nad zakamu-
flowanym kłamstwem.

Teraz przejdźmy do meritum. Pan minister był 
uprzejmy zauważyć, że nie pełniłem roli wykonaw-
czej za czasów rządów PO, ale też, że to PO nic nie 
zrobiło, to złe PO… itd., itd. Pozwolę sobie przyto-
czyć pewne fakty, żebyście państwo mieli jasny obraz 
sytuacji. Mianowicie w roku 2005 nakłady ministe-
rialne i NFZ były około 33 miliardy zł, w roku 2016 
to było około 73 miliardów zł. To jest, jakkolwiek by 
liczyć, wzrost o 216%. Oczywiste jest to, co mówił 
pan minister, to jest, że na to nakładają się wskaźniki 
postępującego wzrostu PKB, że na to nakładają się 
wskaźniki ekonomiczne, które bardzo umiejętnie tłu-
maczyła nam pani minister Głowala. To się wszystko 
zgadza. Ale nie możemy powiedzieć, że nic nie było 
zrobione, bo te nakłady rosły, bez ustawy, ale rosły. 
Pan minister powiedział, że tegoroczny finał, 4,71% 
PKB, jest rekordowy. Ale niestety, fakty mówią co 
innego, dlatego że w roku 2009 odsetek PKB prze-
znaczony na zdrowie wyniósł 5,09. I tu źródło nie 
jest wydumane – to są sprawozdania z wykonania 
ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów. 
Potem nadeszły lata kryzysu, a mimo tego nakłady 
ciągle wrastały. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, 
bo jeżeli, natchnieni przemówieniem pana prezyden-
ta, uważamy, że trzeba budować Polskę, to musimy 
być jak najdalej od kłamstwa, a jak najbliżej prawdy. 
A prawda jest taka, że te nakłady wzrastały. Nie chcę 
przypominać, że rezydenci oczekiwali 6,8% PKB 
w ciągu 3 lat, bo nawet w ministerialnym uzasadnie-
niu do tej ustawy jest jasno podane, na stronie 6, że 
szacunki wskazują, iż, biorąc pod uwagę dzisiejszą 
zawartość tak zwanego koszyka świadczeń gwaran-
towanych i obecną demografię, brakuje co najmniej 
30 miliardów zł rocznie. Tymczasem w roku 2018 
dołożymy do tego 3,7 miliarda, w następnym roku – 
10 miliardów, co razem da 13 miliardów, i tak mniej 
więcej po 10 miliardów… Czyli te nakłady nie będą 
wystarczające, zgodne z uzasadnieniem ministerstwa. 
Trzymajmy się faktów.

W trakcie przygotowań do tej debaty zadałem 
pytanie, ile to będzie mniej więcej… ile pieniędzy 
będzie miał do dyspozycji system ochrony zdrowia 
w roku 2025. Uzyskałem odpowiedź szacunkową – 
zgoda – że, biorąc pod uwagę wzrost PKB, wskaź-
niki inflacji itd., będzie to około 200 miliardów zł. 
Obecnie jest to około 88 miliardów. I tu przypomnę, 
że jeśli chodzi o budżet na rok 2018, to budżet same-
go Ministerstwa Zdrowia – musicie sobie państwo 

Ogłaszam przerwę do godziny 16.00.
Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 10  

do godziny 16 minut 02)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
(Część senatorów klubu Platformy Obywatelskiej 

ma białe róże)
Chciałbym państwa poinformować, że po godzinie 

18.00 przystąpimy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o od-
padach oraz niektórych innych ustaw. Po rozpatrzeniu 
tego punktu powrócimy do rozpatrywania punktów 
zgodnie z porządkiem obrad.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedsta-
wiły jednobrzmiące projekty uchwały, w których 
wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki 
senackie nr 661 A oraz 661 B.

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 69 senatorów, 46 było za, 22 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Grodzkiego. 

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku!
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
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(senator T. Grodzki) będą nas leczyć. Będą, pod warunkiem że w mię-
dzyczasie nie wyjadą – a, jak donoszą izby lekarskie, 
co piąty absolwent naszej uczelni medycznej składa 
wniosek dotyczący wyjazdu za granicę. To zjawisko 
powoduje, że stajemy się fabryką dobrze wykształco-
nych lekarzy dla Europy. No, może na coś takiego stać 
bogate państwa, ale z pewnością na taki upływ krwi 
nie stać Polski. Dlatego musimy przyspieszyć finanso-
wanie służby zdrowia. To jest czas dla służby zdrowia 
i musimy wykonać tu skok jakościowy. Bo to, co jest 
w tej ustawie, to jest oczywiście kroczący… to jest 
dobry kierunek, ale to nie jest przyspieszenie. A więc 
ja do tego przyspieszenia będę państwa namawiał, 
bo dopiero dzięki niemu zauważycie zmianę jakości 
w ochronie zdrowia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ochrona zdrowia to jest jedna z dziedzin, w przy-

padku której nie powinniśmy dyskutować o stosow-
ności czy niestosowności i opierać się na rzeczach, 
które mają średnią wartość z punktu widzenia fak-
tów, o czym przed chwilą mówił pan senator. To, co 
dotyczy naszych pytań, to nie jest, Panie Ministrze, 
stawanie w poprzek tego, co pan minister proponuje. 
Przecież chyba wszyscy, jak tu siedzimy, niezależnie 
od tego, z jakich barw jesteśmy, dbamy o to, aby kolej-
ki się skróciły, abyśmy byli w czołówce, jeśli chodzi 
o nakłady, aby zadowolony był pacjent i pracownik 
służby zdrowia. Przecież to jest marzenie wszystkich 
Polaków! I nie mówię tego pod wpływem wystąpie-
nia pana prezydenta. Niezależnie od dnia i godziny 
powinno to przyświecać naszym działaniom, jeśli 
chodzi o ochronę zdrowia.

Mówimy, żebyście państwo rozważyli… Panie 
Ministrze, chcemy pana wspierać. Jest tak, że sytuacja 
budżetowa jest bardzo dobra, koniunktura gospodar-
cza w Polsce, w Europie, w świecie jest fantastyczna. 
Mówię teraz to, to co powiedziałem na posiedzeniu 
komisji: jak nie teraz, to kiedy? Panie Ministrze, to nie 
jest kwestionowanie tego wszystkiego, co państwo, 
pan minister z całym ministerstwem, robicie, jeśli 
chodzi o ochronę zdrowia. To są rzeczy, które należy 
wspierać. Ale jeżeli mówimy i chcemy mówić o skoku 
cywilizacyjnym, skoku jakościowym, to myślę, że 
warto się zastanowić, czy tempo dochodzenia do tych 
6% jest wystarczające. Myślę, że pan senator Grodzki 
pokazał, że nie. Oczywiście ja znam stanowisko pana 
ministra w tej sprawie: tu się mówi o kwocie mini-
malnej i to może być więcej.

zdawać sprawę, że to jest tylko fragment – jest, sym-
bolicznie, ale jest, o 100 milionów niższy niż budżet 
tegoż ministerstwa w roku 2017, to też jest zapisane 
w ustawie budżetowej. A więc, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że teraz jest to około 88 miliardów, a będzie 
około 200 miliardów, i obliczymy wzrost procentowy, 
to zobaczymy, że jest to około 219% obecnej kwoty. 
A za rządów tej złej PO kwota końcowa to było 216% 
kwoty startowej. W związku z tym nie łudźmy się, 
proszę państwa, że coś się znacząco zmieni. Od razu 
mówię: to dobrze, że nakłady na ochronę zdrowia ro-
sną, ale kluczem do sukcesu jest przyspieszenie. Jeżeli 
my za 8, 9 lat dojdziemy do tych 6%, to wtedy Europa 
będzie już pewnie na poziomie 9, 10% – niektóre 
państwa europejskie już są na tym poziomie, średnia 
europejska wynosi ponad 7%. I jeżeli my za 8 czy 9 
lat dojdziemy do tych 6%, to my ten sukces, jak się 
obawiam, proszę państwa, niespecjalnie odczujemy. 

Dlatego Platforma składa poprawkę zmierzającą 
do tego, aby dojść do tych 6% w ciągu 4 lat, czyli 
aby już po 4 latach można było rokrocznie dokładać 
do systemu około 30 miliardów zł – tak jak jest to 
wskazane w uzasadnieniu ministerstwa, że rocznie 
trzeba dokładać 30 miliardów zł, ale według tej usta-
wy planujemy dokładać trochę mniej.

Nie chcę używać górnolotnych słów, bo jako 
racjonalny chirurg lubię opierać się na faktach. 
A więc skonkludujmy: fakty są takie, że za rządów 
PO, w tamtym czasie, nakłady na służbę zdrowia – 
z ustawą czy bez ustawy, sterowane czy niesterowa-
ne – wzrosły o 216%, a według zapisów tej ustawy 
wzrosną o blisko 219%. Jeżeli uważamy to za sukces, 
to gratuluję. Ja jednak uważam to za ruch… no, oczy-
wiście w dobrym kierunku, ale niestety taki, który nie 
zmieni realiów systemu ochrony zdrowia w sposób 
znaczący, ponieważ nowoczesna medycyna – tu się 
zgadzam z panem ministrem – jest kosztochłonna: są 
naciski płacowe, są nowe technologie, nowe sprzęty, 
zmienia się epidemiologia chorób…

Dlatego proszę państwa, abyście państwo pode-
szli ze zrozumieniem do poprawek zaproponowanych 
przez Platformę Obywatelską, w których wskazane 
są źródła pochodzenia pieniędzy, ścieżka dojścia do 
pieniędzy, tak abyśmy osiągnęli 6% PKB nie w roku 
2025, ale w roku 2021. I wtedy z pewnością nie nad-
użyjemy budżetu państwa i odsetka PKB, a będziemy 
mogli powiedzieć, że rzeczywiście przyspieszyliśmy 
rozwój ochrony zdrowia.

Ponieważ szanuję państwa czas, nie chcę przyta-
czać dalszych argumentów. Pamiętajmy, że upomnie-
li się o te działania lekarze, wiele pokoleń lekarzy, 
również pan minister jako szef NFZ – co do tego 
wszystkiego zgoda – ale impuls w typie ostrogi dali 
młodzi lekarze rezydenci, którzy za kilkanaście lat 
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(senator L. Czarnobaj) Celem nie jest zwiększenie nakładów. Celem jest to, 
o czym powiedziałem przed chwilą.

I słowo na koniec, Panie Ministrze. Myślę, że to 
była wielka niestosowność… Nie musi pan, Panie 
Ministrze, próbować się przypodobać gremiom 
politycznym, mówiąc, że niestosowne jest zadawa-
nie tego rodzaju pytań przez senatorów Platformy 
Obywatelskiej. Myślę, Panie Ministrze, że pan jako 
minister i senator wsłuchał się w słowa pana prezy-
denta, który mówił właśnie o tym, że tego rodzaju 
wystąpień być nie powinno. Bo możemy się różnić 
i spierać, ale… A pan, żeby się przypodobać poli-
tycznie, mówi o niestosowności zadawania pytań. 
To co, my nie możemy zadawać panu pytań? Co, my 
jesteśmy ludźmi, którzy przez te lata zrobili w pana 
ocenie to, co zrobili, i pana zdaniem mamy teraz za-
kaz zadawania pytań, martwienia się o to, sugero-
wania innych rozwiązań? Panie Ministrze, mówiąc 
delikatnie, zrobił pan dobry gest polityczny w oce-
nie Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie zrobił 
pan olbrzymi krok w tył, jeśli chodzi o odbieranie… 
o pana postawę wobec kwestii równości wszystkich 
obywateli. Niech pan nas nie dzieli, niech nas pan łą-
czy – łączy działaniami w kierunku lepszych efektów 
i większych nakładów na ochronę zdrowia. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Ja zgodzę się z ostatnią tezą wystąpienia pana se-

natora Czarnobaja, że nie chodzi o to, jak wysokie są 
środki, tylko o to, żeby one zostały efektywnie wy-
dane. Tu chciałbym nawiązać do znanego z ekonomii 
społecznej tzw. paradoksu Marmota – prof. Marmot 
z Anglii jest chyba najwybitniejszym naukowcem 
zajmującym się polityką społeczną – który mówi 
o tym, że zwiększone wydatki na nieprzygotowany 
system mogą spowodować marnotrawstwo, a nawet 
patologie. My w naszej polityce po 1989 r. z takimi 
zjawiskami w Polsce się spotkaliśmy – tam, gdzie 
daliśmy pieniądze… Mówi się, że trzeba dać wędkę, 
a nie rybę. Tam, gdzie daliśmy pieniądze – ja się zaj-
muję analizą zjawisk zdrowotnych – tam doszło do 
zwiększenia wydatków na alkohol i zakup drogich 
samochodów, co wcale nie polepszyło życia tych 
ludzi, którzy te pieniądze dostali. To bardzo dobrze, 
że ministerstwo, że tak powiem, oferuje kroczący 
wzrost wydatków na ochronę zdrowia, jednocześnie 
przygotowując do tego system. Pierwszym krokiem 

My chcielibyśmy zaproponować, żeby to było gra-
niczne, żeby 4 lata były czasem dojścia do nakładów 
6-procentowych. Poprzednie lata pokazywały, że 
wzrost, który został wyliczony przez pana senatora 
Grodzkiego, nie jest wzrostem wystarczającym do po-
prawy warunków funkcjonowania ochrony zdrowia. 
Zapytałem pana ministra w debacie… Mam tutaj dane 
za rok 2016. W takich dziedzinach jak neurochirur-
gia, ortopedia i rehabilitacja kolejki się wydłużyły. 
W związku z tym, jeżeli chcemy skrócić te kolejki… 
Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że to, co 
mówił pan minister, to, że rok 2017 to jest rok, w któ-
rym kolejki już się skracają… Wszyscy będziemy się 
z tego cieszyć.

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o kwestię nakładów, 
o wielkości tych liczb – mówi się o 500, 600, 800 mi-
liardach – to ja bym jednak był daleki od ogłaszania 
sukcesu przed osiągnieciem tego sukcesu. Pamiętamy 
przecież, że w ciągu jednej kadencji miały być in-
westycje za 2 biliony zł, a tymczasem inwestycje 
w Polsce to dzisiaj kula u nogi. W związku z tym 
nie deklarujmy, że to będzie 500, 600, 800 miliar-
dów zł, tylko przyjmijmy kurs, o którym pan minister 
mówił i o który wiele lat walczył, kurs zwiększania 
nakładów na służbę zdrowia z jednoczesnym jesz-
cze efektywniejszym wykorzystywaniem pieniędzy 
dla osiągania celów, o których pan minister mówił. 
Osobiście życzę panu, żeby to się zrealizowało. Życzę 
tego wszystkim siedzącym na tej sali i wszystkim 
Polakom. Skrócenie kolejek, lepsza ochrona zdrowia, 
szybsze diagnozy i inwestycje w nowe technologie to 
są rzeczy, których wszyscy panu, Panie Ministrze, 
i samym sobie, nam mieszkającym w Polsce, życzy-
my, bo one są potrzebne każdemu z nas.

Nasz wniosek idzie w kierunku skrócenia okre-
su dochodzenia do docelowego modelu. Proponuję, 
Panie Ministrze, nie włączać do tej dyskusji pytań 
typu: „A pamiętacie, jak było 8 lat temu”, „A pamię-
tacie, jak było w 1947 r.?”. To jest rzecz, która nic 
nie niesie. Za chwilę możemy zadać sobie pytanie, 
czy w okresie minionych 8 lat były ku temu warunki 
społeczno-gospodarcze. Jeżeli ktoś mówi, że w ciągu 
2 lat podnieśliśmy nasz kraj z ruiny i teraz jest on 
kwitnący, to przecież opowiada herezje.

Jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja osobiście po-
pieram kierunek przyjęty przez pana ministra i liczę 
na te efekty, o których mówił pan minister. Myślę, że 
za 2 lata, kiedy pan minister przyjdzie z podsumowa-
niem, usłyszymy o skróceniu kolejek, o zwiększonej 
liczbie lekarzy i pielęgniarek, o satysfakcji pacjentów 
i satysfakcji ludzi pracujących w ochronie zdrowia. 
I to będzie miara sukcesu, Panie Ministrze, a nie 
obnoszenie się z wielkością nakładów, bo wielkość 
nakładów jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu. 



40
51. posiedzenie Senatu w dniu 5 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(senator A. Wojtyła) lekarzom, ponieważ 18% anestezjologów w 2005 r. 
wyjechało za granicę, a te podwyżki spowodowały, że 
lekarze przestali wyjeżdżać za granicę. Mówi się tutaj 
o tym, jak dużo lekarzy wyjeżdża. Proszę państwa, 
kiedy były zamknięte granice, lekarze nie wyjeżdżali. 
Teraz są otwarte granice i migracja lekarzy jest taka, 
jak w innych krajach, wyjeżdża ok. 10–15%. Tyle 
samo lekarzy z Niemiec pracuje w Anglii, z Anglii 
w Niemczech. Kiedy są otwarte granice, to takie zja-
wiska się obserwuje. I mówienie o tym, że wyjeżdża 
nadmierna liczba lekarzy, świadczy o nieznajomości 
sprawy. Kiedy mieliśmy zamknięte granice i lekarz 
musiał nostryfikować dyplom, jeśli jechał do Niemiec, 
to oczywiście on tam nie wyjeżdżał. W tej chwili je-
steśmy w Unii Europejskiej, nie musi nostryfikować 
dyplomu, więc wyjeżdża.

Teraz mówi się, proszę państwa, że były tak duże 
wydatki na zwiększenie środków na ochronę zdro-
wia. To dlaczego skrócono studia do 5 lat i włączono 
szósty rok studiów jako staż? No dlatego, że trzeba 
było zaoszczędzić. Nie zwiększano wydatków, tylko 
oszczędzano kosztem jakości kształcenia studentów. 
W tej chwili wydłużono studia do 6 lat, ponieważ jest 
to minimalna liczba lat, podczas których student może 
opanować materiał. Więc, proszę państwa, analizujmy 
fakty, a nie mówmy, że wtedy zwiększano wydatki 
na ochronę zdrowia. To po co skracano studia i li-
kwidowano staż?

Chciałbym również powiedzieć, że wtedy właśnie 
zaoszczędzono przede wszystkim na przyjęciach na 
studia. Przeanalizujemy pana ministra… Departament 
Pielęgniarek i Położnych w 2013 r. wydał dokument, 
w którym jest wyraźnie napisane, że w latach 2011–
2012 liczba kształconych pielęgniarek przyjętych na 
pierwszy rok studiów zmniejszyła się z 7 tysięcy do 
4 tysięcy. Strajki pielęgniarek w Centrum Zdrowia 
Dziecka były tym spowodowane, właśnie zmniejsze-
niem liczby przyjęć na studia. Dlaczego? Dlatego, że 
trzeba było oszczędzać. A najłatwiej oszczędzać na 
czym? Na przyjęciach na studia i na specjalizacjach, 
na rezydenturach.

Teraz mówimy o tym, że nic się nie działo. A rezy-
dentury? Mówi się, że weszły w 1999 r. Nieprawda, re-
zydentury zostały wprowadzone w 2005 r. Dlaczego? 
Chciano zapobiec emigracji młodych lekarzy, wyjeż-
dżaniu za granicę, i dlatego wprowadzono finansowa-
nie z budżetu państwa. Ja byłem jednym z tych ludzi, 
którzy w tym uczestniczyli. To było zaplanowane na 
8–10 lat. Zakładaliśmy, że jak popyt na pracę lekarza 
będzie wyższy aniżeli podaż, to będziemy się z tych 
rezydentur wycofywać. Chciałbym przypomnieć, że 
do tego okresu, do 2005 r., każdy szukał sobie miejsca 
rezydenckiego tak jak w Stanach: idę, szukam miejsca 
rezydenckiego, zatrudniają mnie i robię specjalizację. 
Tak przecież pan minister robił specjalizację i ja tak 
robiłem specjalizację. To było dobrodziejstwo. Po to 

była sieć szpitali i ustawa o podstawowej opiece 
zdrowotnej – ja uważam, że ona powinna zacząć 
obowiązywać szybciej i w całości – która ma spo-
wodować, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
będzie lekarzem leczącym, a specjalista tylko kon-
sultantem. Myśmy w Wielkopolsce… No, kolejki 
nie są nowością, bo już w latach osiemdziesiątych 
te kolejki do specjalistów były. W Wielkopolsce był 
taki duży program Banku Światowego, taki pilotaż, 
który myśmy realizowali. Już wtedy doszliśmy do 
wniosku, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
powinien leczyć, wysyłać do specjalisty, a specja-
lista mu odpowiadać, czy zgadza się z diagnozą, 
mówić, jak tamten ma leczyć i ewentualnie jakie 
badania dodatkowe wykonać. Wtedy ten pacjent nie 
zajmuje kolejki u specjalisty, tylko jest leczony u le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej. No, ale to wy-
maga innego kształcenia lekarza rodzinnego. Teraz, 
co jest paradoksem, lekarz rodzinny, najważniejszy 
element służby zdrowia, który powinien leczyć 90% 
przypadków, ma najkrótszy system specjalizacyjny – 
4 lata. W przypadku innych specjalizacji jest to 5–6 
lat. Już wtedy, kiedy realizowaliśmy ten program 
w Wielkopolsce, w podstawowej opiece zdrowotnej 
nie mógł pracować lekarz, który nie posiadał pierw-
szego stopnia specjalizacji z interny albo z pediatrii. 
To musiał być lekarz przygotowany klinicznie, który 
wiedział, jak się leczy w szpitalu, i nie kierował 
do szpitala przypadków, które można było leczyć 
w podstawowej opiece zdrowotnej. I to jest w usta-
wie o podstawowej opiece zdrowotnej. 

Tylko szkoda, Panie Ministrze, że tak późno. Jest 
ileś tam lat dochodzenia do tego. Są lekarze tacy jak 
ja, którzy pracowali w podstawowej opiece zdrowot-
nej i jeszcze pracują, którzy sobie z tym poradzą. Tak 
że można by to przyspieszyć, ale… Jak mówiłem, 
daje się pieniądze, ale jednocześnie przygotowuje się 
system do takich działań.

Tutaj były dyskusje, że wtedy, kiedy rządził pan 
prof. Religa, czyli kiedy rządził PiS, nic nie robiono. 
Proszę państwa, myśmy realizowali ustawę oddłu-
żeniową pana ministra Balickiego, naszego poprzed-
nika. Służba zdrowia za pana ministra Balickiego, 
czyli w 2005 r., była zadłużona na 12 miliardów zł. 
Ja odpowiadałem za oddłużanie, byłem tu, w Senacie, 
kilkakrotnie, niektórzy senatorowie też byli. Myśmy 
oddłużyli wtedy służbę zdrowia, ustawą pana mi-
nistra Balickiego, do 1,5 miliarda zł. Co się stało? 
Dzisiaj znowu jest 12,5 miliarda zł zadłużenia. Proszę 
państwa, trzeba być trochę odpowiedzialnym za orga-
nizację i za funkcjonowanie ochrony zdrowia.

Następna kwestia. Mówi się, że wtedy pracowni-
kom służby zdrowia było bardzo źle. Przypominam, 
że wtedy była ustawa 203, że podwyższono pensje 
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(senator A. Wojtyła) Senator Waldemar Kraska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Do wystąpienia skłoniły mnie wypowiedzi 

państwa senatorów z Komisji Zdrowia, notabene 
z Platformy Obywatelskiej, którzy w swoich wystą-
pieniach powołują się na fakty. Jak mówicie, najważ-
niejsze są fakty, twarde dane, więc przytoczę kilka 
danych pokazujących, z czym w tej chwili mają do 
czynienia polscy pacjenci. Myślę, że zafundowano im 
to w czasie 8 lat „złotego” okresu rządów Platformy 
i PSL. Żeby dostać się do endokrynologa, pacjent 
w Polsce w tej chwili czeka 200 dni, do chirurga na-
czyniowego – 131, do kardiologa – 106, do gastroen-
terologa – 81, do okulisty – 65. Żeby dostać się na od-
dział chirurgii urazowo-ortopedycznej, trzeba czekać 
średnio 151 dni, na otolaryngologię dla dzieci – 149, 
dla dorosłych – 144, na oddział neurochirurgiczny 
– 117, na reumatologię – 74. Jakby tego było jeszcze 
mało, na oddział rehabilitacji leczniczej średnio czeka 
się 400 dni. Na operację zaćmy czy stawu biodrowe-
go, o których się mówi, że są jakby wykładnikiem 
sprawności służby zdrowia… Na operację zaćmy cze-
kamy w Polsce 585 dni. W tej chwili w kolejce jest 
zapisanych 540 tysięcy 667 osób. 0,5 miliona Polaków 
czeka w tej chwili na operację zaćmy. Dalej: endopro-
teza stawowa. Na operację stawu kolanowego czeka 
się 542 dni, a na operację stawu biodrowego – 460. 
I odpowiednio na operację stawu kolanowego czeka 
114 tysięcy osób, a na operację stawu biodrowego – 
104 tysiące osób.

Mogłoby się wydawać, że takie proste badanie jak 
rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, 
praktycznie dostępne od ręki, jak by się wydawało… 
Wcale tak nie jest. Na rezonans magnetyczny w tej 
chwili czekają 333 tysiące osób i średnio czekają 193 
dni, a na tomografię komputerową czeka 178 tysięcy, 
średni zaś czas oczekiwania to 70 dni.

Dlatego myślę, że ta ustawa, nad którą dzisiaj pro-
cedujemy, to jest ostatni dzwonek, żeby kolejki do 
tych świadczeń uległy zdecydowanemu skróceniu. 
Oczywiście, tak jak mówił pan minister, chciałoby się, 
żeby to było szybciej i żeby było więcej tych pienię-
dzy. Ale żaden rząd do tej pory takiego wysiłku nie 
podjął. Dlatego myślę, że akurat w tej Izbie powin-
niśmy mówić o faktach, a nie o mrzonkach, Panowie 
Senatorowie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Tomasz Grodzki: 5 minut.)
Pan senator. Bardzo proszę.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pan se-

nator Pociej…)
(Senator Aleksander Pociej: A ja?)

zostało to wprowadzone, żeby zapobiec emigracji 
lekarzy.

Wtedy, w 2006 r., powstała również ustawa o ra-
townictwie medycznym. Dotychczas ratownictwo 
było finansowane z budżetu ochrony zdrowia. Myśmy 
je przenieśli na poziom finansowania budżetowego 
jako służbę publiczną i do dziś jest ono finansowane 
budżetowo. Tak że mówienie o tym, że zmniejszyły 
się wydatki na ochronę zdrowia, jest błędem, bo nie 
jest oparte na faktach. To są fakty, które można wy-
czytać z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
i ze sprawozdań rocznych Ministerstwa Zdrowia.

Chciałbym również powiedzieć, że można mówić 
o miliardach, ale to brzmi tak, jakbyśmy mówili, że 
w 1989 r. na ochronę zdrowia w Polsce wydawano 
100 dolarów, a teraz wydaje się 1 tysiąc 200 dolarów. 
Tak jest, tylko że wartość dolara, wartość tych 100 do-
larów, była wtedy zupełnie inna aniżeli teraz. To nie 
jest 10-krotność. Tak nie można w ekonomii liczyć. To 
nie jest 10-krotny wzrost wydatków. I teraz mówimy 
o zwiększeniu wydatków do poziomu… Można zwięk-
szać wydatki i wydawać 16% PKB, tak jak wydają 
Stany Zjednoczone. Proszę, Panie Profesorze, jechać 
do Stanów i zachorować tam, będąc średnio ubezpie-
czonym. Voltaren w maści kosztuje 400 dolarów.

(Senator Tomasz Grodzki: Nieprawda.)
No tak, no przecież wysyłałem swojej córce, która 

skręciła nogę.
(Senator Tomasz Grodzki: Ale ja tam jeżdżę, Panie 

Profesorze, 3 razy w roku.)
Ja też jeżdżę. Ja tam pracowałem i nostryfikowa-

łem dyplom, Panie Profesorze. Z punktu widzenia 
pana jako lekarza jest dobrze. Tak samo Uniwersytet 
Łomonosowa w Rosji jest bardzo dobry w niektórych 
dziedzinach medycyny…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Chwileczkę, Panie Marszałku…
(Wesołość na sali)
Przepraszam bardzo.
Uniwersytet Łomonosowa jest bardzo dobry, jest 

porównywalny z najlepszymi uniwersytetami na 
świecie, tylko że służba zdrowia w Rosji nie jest tak 
dobra jak w Polsce czy w innych krajach na świecie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: I tym optymistycz-
nym akcentem…)

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Wojtyła: Przepraszam, że prze-

dłużyłem. Dziękuję.)
(Oklaski)
Proszę bardzo, pan senator Kraska.
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(wicemarszałek A. Bielan) Istota wystąpienia, w którym przedstawiałem za-
łożenia propozycji Platformy Obywatelskiej, poprawki 
mniejszości, sprowadza się do słów: zdynamizowanie 
tego postępu. Bo pokazałem na liczbach, że w poprzed-
nich 8 latach – to były inne miliardy – zwiększyliśmy 
nakłady o 216%. Teraz z 88 miliardów mamy dojść do 
193 miliardów – szacunkowo oczywiście, przy wszyst-
kich zastrzeżeniach – a więc to jest wzrost o 219%. 
Czyli to jest utrzymanie obecnego tempa. A do czego 
nas to obecne tempo doprowadziło, to widzimy po tym, 
co powiedział szanowny mój przedmówca, pan senator 
Kraska: kolejki, niezadowoleni ludzie, niezadowoleni 
rezydenci, niezadowoleni lekarze – właściwie nie ma 
takiego, który byłby zadowolony z tego systemu. I tyl-
ko o to nam chodzi, że albo to zdynamizujemy, albo 
pozostaniemy na tym statusie…

Napisałem w tej chwili SMS do kolegi anestezjo-
loga z New Jersey – Voltaren kosztuje 40 dolarów, 
a nie 400. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję. Dotrzymał pan słowa, Panie 

Senatorze.
Pan senator Kraska, po raz drugi, i pan później 

senator Czarnobaj.
(Rozmowy na sali)

Senator Waldemar Kraska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, po wystąpieniu senatora Pocieja mogli-

śmy dojść do wniosku, że 2 lata rządów Prawa 
i Sprawiedliwości doprowadziły do olbrzymich ko-
lejek. Czyli w 2015 r. w Polsce nie było kolejek do 
lekarzy? Tak, Panie Senatorze? Bo z tego wystąpienia 
tak wynika. No, nie wprowadzajmy naszych obywa-
teli w błąd, Panie Senatorze. Bardzo łatwo tak rzu-
cać fakty, jak to pan powiedział, które się rozmijają 
z prawdą być może… Ale to są twarde dane. I to nie 
Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do takich ko-
lejek, tylko 8 lat rządów Platformy. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
I pan senator Czarnobaj jeszcze.
(Senator Aleksander Pociej: A mogę w ramach 

riposty?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Dobrze.)
Po raz drugi, więc 5 minut.

Senator Aleksander Pociej:
Zapewniam pana marszałka, że będę mówił krócej.
Ponieważ szanowny pan senator Kraska zarzucił 

mi, że rozmijam się z prawdą… Ja tylko i wyłącz-

Po raz drugi, tak? Zapisał się też pan senator… A, 
jest pan senator Pociej.

(Senator Aleksander Pociej: Jestem.)
To może najpierw pan senator…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pociej, 

tak.)
…Pociej.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Schowałeś 

się.)

Senator Aleksander Pociej:
Ja pozwolę sobie powiedzieć tylko kilka słów. Nie 

jestem specjalistą w tym temacie, ale po wysłucha-
niu pana senatora Kraski chciałbym pogratulować. 
Gdybym ja miał wygłosić jakąkolwiek mowę kry-
tyczną wobec tego, co się dzieje, to te wszystkie dane, 
które tutaj usłyszeliśmy, bym przytoczył. 

(Senator Waldemar Kraska: To dane z wczoraj.)
Podawanie tych kolejek po 2 latach jest wyrazem 

bezsilności…
(Senator Waldemar Kraska: To nie jest kwestia 2 

lat. Niech pan nie kłamie, Panie Senatorze.)
…i tego, w jakim momencie jesteśmy po 2 latach.
(Senator Waldemar Kraska: Niech pan nie kłamie.)
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo krótkie przemówienie, zwięzłe. Gratuluję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale treściwe.)
(Senator Tomasz Grodzki: 5 minut.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator 

Grodzki drugi raz, więc 5 minut.
Czy pan senator będzie równie zwięzły jak kolega 

klubowy? Nie?

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku, zaliczam się chyba do tych, któ-

rzy nigdy nie przekroczyli swojego czasu, i również 
teraz nie mam zamiaru tego robić.

Nie chcę uprawiać polemiki, jednak, Panie 
Senatorze Wojtyła, ani przez moment nie mówiłem 
o tym, że trzeba zmniejszać nakłady na ochronę 
zdrowia. Nie wiem, to chyba z jakichś innych obrad, 
może gdzieś ktoś coś powiedział, w każdym razie 
ja tego nie powiedziałem. Żeby było jasne: zwięk-
szanie nakładów na ochronę zdrowia jest pewnym 
imperatywem nowoczesnego państwa. I zgadzam się 
z panem ministrem, że to gadanie, że służba zdrowia 
wszystko przeje, to jest gadanie tych, którzy jeszcze 
nie chorowali. Bo jak chorują, to o tym durszlaku ja-
koś przestają mówić, tylko domagają się nowoczesnej, 
strawnej terminowo opieki lekarskiej.
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(senator A. Pociej) chcecie, to opowiadajcie sobie dalej. Pewne rzeczy, 
które robiła Platforma, były błędem i to zostało po-
kazane w czasie wyborów. Ja również mogę złożyć 
deklarację co do tych, które uważam za błąd, także 
w ochronie zdrowia. Ale pan senator Grodzki to po-
kazał, to nie było tak, że ochrona zdrowia była totalnie 
odrzucona, a propozycje pana ministra idą w kie-
runku tego, że mniej więcej utrzymuje się poziom 
nakładów. I my mówimy: kochani, zastanówmy się, 
czy przy tak dobrej koniunkturze nie warto skrócić 
tego okresu związanego z dochodzeniem do pewnego 
modelu nakładów. A kolejki, Panie Przewodniczący, 
mam nadzieję, będą mniejsze. Liczę na to i trzymam 
pana ministra za słowo, że na koniec kadencji usły-
szymy – w sensie już nie deklaratywnym, ale w sensie 
rzeczywistym – o ile skróciły się kolejki w jakich 
specjalnościach, a jeżeli się nie skrócą, to o tym, ja-
kie podjęliśmy działania, aby w latach następnych je 
skrócić. Mówię tutaj o kadrze, o nakładach, o tech-
nologiach itd., itd.

Dlatego apeluję, abyśmy tę może nie jedną, ale 
jedną z niewielu dziedzin wyjęli z tak ostrej dyskusji 
politycznej i mówili o tym, co jest faktem, co można 
robić i jakie podejmować działanie w ochronie zdro-
wia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewią-
tego porządku obrad…

(Senator Robert Mamątow: A może pan minister 
chciałby…)

(Głos z sali: Pan minister.)
(Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: Można?)
A, pan minister chce zabrać głos? To proszę bar-

dzo.
(Głos z sali: Tak nieśmiało.)

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu.
W zasadzie ja już te najważniejsze rzeczy przed-

stawiłem przed przerwą. Jeszcze raz chciałbym bar-
dzo mocno podkreślić i powtórzyć, że myślę, iż nie 
ma między nami różnic, jeżeli chodzi o marzenia. 
Chcielibyśmy szybciej, chcielibyśmy więcej. Różnimy 
się jednak podejściem do sprawy, które nazywamy po 
prostu odpowiedzialnością. To nie jest tak, że pań-
stwo, proponując to szybciej i więcej, podają, skąd te 

nie powiedziałem, że po 2 latach rządów nie ma co 
się chwalić takimi kolejkami. Nie powiedziałem, że 
wyście to stworzyli, tylko że nie ma co się specjalnie 
chwalić, że są takie długie kolejki. To jest pierwsza 
rzecz. A druga: nie ja, tylko pan minister obiecywał 
Polakom, że od zeszłego stycznia nie będzie kole-
jek. Czyli to, co pan powiedział, zaprzecza temu, 
co obiecywał rok temu pan minister, bo powiedział 
do Polaków: kończą się kolejki od stycznia. A pan 
wypunktował pana ministra od A do Z. Gratuluję. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zainspirował mnie pan senator Kraska, mój prze-

wodniczący. Staram się w ogóle złego słowa nie mó-
wić o panu przewodniczącym, żeby w ramach mojej 
deklaracji politycznej ochronę zdrowia wyjąć z tak 
ostrych sporów politycznych. To nie jest żadna gra, 
bo do wyborów jeszcze daleko. Tak zawsze uważałem 
w swoim życiu i nadal tak uważam. A więc niepo-
trzebnie, Panie Przewodniczący, pan wkracza znowu 
na ścieżkę „a wyście te 8 lat”… No, trzeba było jesz-
cze przypomnieć rok 1947 albo 2005. Kiedy najwię-
cej osób wyjechało z Polski, Panie Przewodniczący? 
Kiedy najwięcej lekarzy, w jakich latach najwięcej le-
karzy wyjechało z Polski? Ja panu powiem, niech pan 
sobie zajrzy. W latach 2005–2007. Najwięcej osób, 
najwięcej lekarzy wyjechało w tym czasie. I co, ja 
mam mówić, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości? 
Ci, co tak mówią, to są demagodzy. Jak ktoś tutaj 
powiedział, chyba pan minister, pan profesor: kie-
dy otwiera się granice, ludzie po prostu naturalnie 
migrują, więc nie wykorzystujmy tego, co jest na-
turalną potrzebą człowieka ‒ szukania miejsc, gdzie 
jest lepiej, potrzebą zmiany… itd. W związku z tym 
niepotrzebnie, Panie Przewodniczący…

A co do statystyki, to powiem tak, jakby na po-
twierdzenie tego, co mówił senator Pociej. Przecież 
w grudniu 2016 r. tylko w 3 dyscyplinach kolejki się 
wydłużyły. I również można znaleźć usprawiedliwie-
nie, pan minister na pewno zna przyczyny. Tylko że 
ja chcę mówić o jednej rzeczy. Nie mówmy o tym 
deklaratywnie: one się skrócą, bo daliśmy nakłady. 
Skrócenie kolejek, dobra obsługa pacjentów, dobre, 
że tak powiem, samopoczucie pracowników ochrony 
zdrowia – to jest cel, a nie demagogiczne gadanie 
„wyście przez 8 lat”. Skończcie z tą melodią. No, jak 
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Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(minister K. Radziwiłł) Dziękuję również za kilka głosów, zwłaszcza 
pana senatora Wojtyły, który mówi o racjonaliza-
cji wydatków. Jest kwestią zupełnie oczywistą, że 
zwiększającym się nakładom na ochronę zdrowia 
musi towarzyszyć racjonalizacja wydatków. I robi-
my to. Wspomniane 2 ustawy, takie, można powie-
dzieć fundamentalne – ustawa wprowadzająca sieć 
szpitali i ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej 
– to są, można powiedzieć, takie filary. Ale jest 
jeszcze wiele innych rozwiązań, zarówno wprowa-
dzonych, jak i wprowadzanych. Te wprowadzone 
to np. tzw. IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – który spowo-
dował, można powiedzieć, rewolucję, trwającą już 
od roku, w zakresie inwestycji w służbie zdrowia. 
Dotychczas niestety bardzo często zdarzało się, że 
inwestycje, oparte na czyjejś ambicji, intuicji, były po 
prostu chybione. I słyszą państwo na pewno w swo-
ich okręgach wyborczych o różnych bardzo drogich 
maszynach, które zostały kupione i nawet nie zostały 
rozfoliowane, nie zostały wyjęte z pudełek, nikt ich 
nie używa. Nie dlatego, że jest jakaś zła wola, tylko 
dlatego, że wcześniej nikt nie pomyślał, jak to będzie, 
jak tę maszynę już będą mieli. Ale było przecięcie 
wstęgi itd. itd. To się skończyło. My w tej chwili bez-
względnie oceniamy każdą inwestycję, która ma być 
finansowana ze środków publicznych. I to też jest ra-
cjonalizacja tych wydatków. Bo, proszę państwa, my 
mówimy o wydatkach na służbę zdrowia liczonych 
sumarycznie, nie tylko na świadczenia. To jest tzw. 
narodowy rachunek zdrowia. Tak to się liczy w Polsce 
i na całym świecie. W tych wydatkach są również 
inwestycje czy kształcenie kadr medycznych. I ra-
cjonalizujemy to wszystko w sposób, który pozwala 
sądzić, że te kolejne środki, które będą wpływać, 
jednak spożytkujemy bardziej sensownie, niż bywało 
to czasem w przeszłości.

Jeśli chodzi o rozwiązania, które w tej chwili 
wprowadzamy, również racjonalizujące wspomnia-
ne wydatki, to jest przygotowywana nowa ustawa 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która 
lada moment będzie w parlamencie. Jest też przygo-
towywana ustawa, moim zdaniem przełomowa, która 
pojawi się na początku przyszłego roku, a mianowicie 
ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeń-
stwie pacjenta. Czyli, można powiedzieć, wreszcie… 
Usytuowanie Polski wśród krajów, które patrzą na to, 
co się dzieje w służbie zdrowia… Wskaźniki, różnego 
rodzaju analizy, które będą prowadzone i będą pod-
stawą do kształtowania wynagrodzenia dla placówek 
służby zdrowia, to także jeden z tych elementów ra-
cjonalizujących.

No i wreszcie cały duży obszar, nad którym pracu-
jemy, a mianowicie polityka lekowa państwa. W tym 
zakresie jest bardzo dużo do zrobienia. I chcę się 
pochwalić np. taką inicjatywą, którą obecnie reali-

pieniądze miałyby spłynąć. Bo mówienie o tym, że 
akcyza, że podatek taki czy inny… Proszę państwa, te 
pieniądze w budżecie są dzisiaj, więc to nie są nowe 
pieniądze, tylko trzeba mieć taką świadomość, że 
przebudowa budżetu państwa to proces, który po pro-
stu musi trwać. Solidna, rzetelna analiza wykazała, 
że to, co na pewno możemy zagwarantować, to są te 
poziomy, które są w ustawie. Jeszcze raz powtarzam, 
że to są poziomy gwarantowane jako minimum. Jeżeli 
sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalać, to oczy-
wiście będziemy robić więcej i szybciej.

Jeszcze dosłownie kilka słów, jeśli chodzi o fakty, 
które były tutaj przytaczane. No muszę jednak spro-
stować niektóre informacje, które były tutaj podawa-
ne. Wprawdzie rzeczywiście w okresie 2008–2015 
nominalnie nakłady na ochronę zdrowia rosły – i to, 
jak już przed przerwą mówiłem, rosły w sposób auto-
matyczny, to znaczy rynek pracy był w coraz lepszym 
stanie i wynagrodzenia były lepsze, wyższe, a wobec 
tego składka wpływająca do Narodowego Funduszu 
Zdrowia automatycznie się powiększała – ale, proszę 
państwa, ale jednocześnie odsetek, o którym mówił 
pan senator Grodzki, tj. odsetek środków na ochronę 
zdrowia w tych latach liczony względem PKB, tak 
jak to liczymy w tej ustawie, niestety zachowywał 
się nieco inaczej. I trzeba to tutaj powiedzieć wprost. 
Wyniki są takie – proszę chwilkę o uwagę, bo będę 
podawał ciąg liczb – w 2008 r. 4,44, w 2009 r. 4,61, 
a potem w kolejnych latach: 4,5; 4,29; 4,21; 4,21. 
W 2014 r. 4,26, w 2015 r. 4,34… Czyli w 2015 r. ten 
odsetek nie osiągnął nawet poziomu z 2010 r. Po pro-
stu był w tym czasie spadek. Nie był to duży spadek, 
ale był on zauważalny. I, proszę państwa, co się działo 
dalej? W 2015 r. wykonanie 4,34, w 2016 r. w założe-
niu 4,39, a wykonanie prawdopodobnie 4,73. Proszę 
państwa, te liczby są po prostu faktami.

I druga kwestia, o której też pan senator Grodzki 
był łaskaw powiedzieć i która wymaga sprostowania, 
to jest to, że w przyszłym roku w budżecie ministra 
zdrowia zapisane jest o 100 milionów zł mniej na 
zdrowie. To prawda. Ale dlaczego? Trzeba rozumieć 
te liczby. To jest liczba, która może być i jest mniejsza 
dlatego, że to są środki przeznaczone na zapłacenie 
składek za osoby bezrobotne. Jak bezrobocie maleje, 
to po stronie budżetu tych środków po prostu potrze-
ba mniej. Te środki pojawiają się za to jako składki 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tak więc tu nie 
ma mowy o żadnym uszczerbku. I proszę… Bo to już 
jest kolejna osoba, która mówi: jest mniej pieniędzy 
na zdrowie w budżecie państwa. No, na szczęście 
jest ich właśnie o tyle mniej, dlatego że dużo więcej 
pieniędzy będzie w postaci składek na Narodowy 
Fundusz Zdrowia zapłaconych przez te osoby, które 
przestają być bezrobotne i znajdują zatrudnienie.



45
51. posiedzenie Senatu w dniu 5 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

(minister K. Radziwiłł) matyczne. Co ważniejsze, na koniec 2017 r. w wielu 
grupach, które pan senator Kraska wymienił, z całą 
pewnością te kolejki będą rzeczywiście mniejsze.

Tak że jeszcze raz na koniec chciałbym bardzo 
prosić wszystkich państwa, zarówno senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, jak i senatorów opozycyjnych, 
o poparcie tej ustawy, która naprawdę ma szansę 
zbliżyć nas do rodziny krajów traktujących służbę 
zdrowia jako priorytet, tak jak tego oczekują obywa-
tele. Bardzo dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 649, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 649 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Roberta Mamątowa, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych 
ustaw zawarta jest w drukach sejmowych nr 1814 
i 1883, dotyczą jej druki senackie nr 649 i 649 A. 
Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania 
stanowiska rządu w toku prac został upoważniony 
minister sprawiedliwości.

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz niektórych innych ustaw ma na celu wskazanie 
podmiotu obowiązanego do pokrywania kosztów po-
stępowania w sprawach o wykroczenia powstałych 
w toku czynności wyjaśniających przeprowadzonych 
przez organ podległy władzom jednostek samorządu 
terytorialnego – chodzi tu o straż gminną lub straż 
miejską – w tym w szczególności należności z tytu-
łu udziału w czynnościach wyjaśniających świadka, 
osoby mu towarzyszącej, biegłego, tłumacza, specja-
listy oraz działającego z urzędu adwokata lub radcy 
prawnego.

Zgodnie z treścią dotychczas obowiązującego 
art. 117 §1 kodeksu postępowania w sprawach o wy-
kroczenia wszelkie wydatki w toku postępowania 
w sprawach o wykroczenia ponosi tymczasowo Skarb 
Państwa, z wyjątkiem należności obrońcy lub pełno-
mocnika ustanowionego przez stronę. W aktualnym 
stanie prawnym nie ma podstaw prawnych do obcią-

zujemy wspólnie – ale to jest inicjatywa polska – 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a właściwie Grupy 
Wyszehradzkiej Plus, bo wraz z państwami Grupy 
Wyszehradzkiej oraz Litwą, Chorwacją i Słowenią. 
Chodzi o przygotowania do wspólnego negocjowania 
warunków nabywania drogich leków dla naszych kra-
jów. To jest wielka szansa na to, żeby zdecydowanie 
obniżyć ceny leków, zwłaszcza tych najdroższych, 
najbardziej innowacyjnych. I chcę państwa z radością 
poinformować, że już w tej chwili jesteśmy na etapie 
przygotowań do wspólnych negocjacji dotyczących 
3 bardzo drogich leków, nie będę mówił w jakiej 
dziedzinie, bo to na razie powinno być, że tak po-
wiem, osłonięte, okryte tajemnicą, ale to jest bardzo 
konkretny projekt. Liczy się tu, po pierwsze, kwestia 
ekspertyzy z tych wszystkich krajów, a Polska jest 
pod tym względem zdecydowanie wiodącym krajem; 
po drugie, kwestia populacji. Sami mamy populację 
liczącą niecałe 40 milionów, a razem te kraje mają 
sześćdziesiąt kilka milionów. Z całą pewnością jest 
bardzo duża szansa na to, żeby ceny leków były ko-
rzystniejsze. I to są właśnie przykłady tego, że chcemy 
te pieniądze wydawać dobrze.

Wreszcie kwestia tych kolejek; to już ostatnia 
rzecz, o której chciałem wspomnieć. Szanowni 
Państwo, statystyka, o której mówił pan przewod-
niczący Kraska, to statystyka z końca 2016 r., a nie 
z 2017 r., więc nie po 2 latach, tylko po roku, i w za-
sadzie jest to pierwsza statystyka z okresu naszych 
rządów. Z całą pewnością te kolejki nie urodziły się 
w ciągu 2016 r., tylko nawarstwiały się bardzo długo 
przez poprzednie lata. Ja chcę powiedzieć, że zarów-
no w 2016 r., jak i w 2017 r. obserwujemy ogrom-
ny wzrost liczby wykonanych świadczeń, które są 
przedmiotem tych kolejek, tylko po prostu zmienia 
się sytuacja demograficzna i zapotrzebowanie na te 
świadczenia jest coraz większe, zwłaszcza w takich 
grupach jak te, które są charakterystyczne dla wie-
ku podeszłego, chodzi mi o operacje ortopedyczne 
stawów biodrowych i kolanowych oraz zaćmę. To są 
skutki, można powiedzieć, naszego sukcesu, tego, że 
żyjemy coraz dłużej.

Więc to nie jest tak, że to jest jakiś wstyd dla nas, 
którzy w tej chwili rządzimy. Proszę państwa, to jest 
wstyd dla Polski i co do tego ja nie mam wątpliwości. 
Mówiąc o konieczności wprowadzenia tej ustawy, my 
po prostu mówimy o pewnej prawdzie, z jaką mamy 
do czynienia. Ta prawda jest taka, że w ciągu wielu lat 
narósł w Polsce wielki problem wykonywania świad-
czeń. No, nie można tego tolerować, nie może być tak, 
żeby ludzie tak długo, jak mówił pan przewodniczący 
Kraska, musieli czekać na udzielenie świadczenia, 
zwłaszcza w niektórych z tych dziedzin, bo niektóre 
z tych kolejek, można powiedzieć, nie są takie dra-
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) Teraz ta materia jest w art. 119 itd. To wszystko zo-
stało wymieszane. 

Czy nie uważa pan minister, że trzeba było zasto-
sować technikę, jaką się normalnie stosuje, a miano-
wicie artykuły dotyczące tej samej materii pozostawić 
w tej samej numeracji, a dodatkowe artykuły, np. 
z literką czy z jakimiś dodatkowymi oznaczeniami… 
Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego państwo tak to 
zrobiliście, że jakiekolwiek odwołanie do artykułów 
z działu dotyczącego kosztów postępowania będzie 
po prostu nieadekwatne do materii, którą dane arty-
kuły opisują.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę o udzielenie odpowiedzi. 

Zapraszam pana na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Woś:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoko Izbo! Panie 

Senatorze! Tak jak na posiedzeniu komisji, tak i tutaj 
potwierdzę, że jest to standardowa procedura legi-
slacyjna. Dodajemy 2 nowe artykuły… Czymś zu-
pełnie standardowym, co potwierdzało także Biuro 
Legislacyjne Senatu, jest to, że artykuł, który kończy 
jakiś dział, a ten dawny art. 119 kończył ustawę… 
Tak samo standardem jest, że artykuł ostatni, czyli 
w tym przypadku dodawany art. 121, odsyła zbiorczo 
do przepisów, które stanowią w jakieś materii wyją-
tek od regulacji konkretnego działu. Tutaj ta zasada, 
zasada wynikająca ze sztuki legislacyjnej, została 
zachowana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są inne pytania do pana ministra?
Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej 
systemu prawnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 651, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 651 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Rafała Ambrozika, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

żania gmin obowiązkiem tymczasowego wykłada-
nia środków na wydatki powstałe w toku czynności 
wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną 
lub miejską.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisja Ustawodawcza wnoszą o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Czesław Ryszka: Nie ma pytań.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Jest z nami pan Michał Woś, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pan minister chce 
zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Michał Woś: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoko Izbo! Panie Ministrze! 
To będzie ciąg dalszy tego, co było na posiedzeniu 
komisji, ponieważ odpowiedź, jaką tam uzyskałem, 
nie satysfakcjonuje mnie. Chodzi mi o kwestie czysto 
legislacyjne, związane ze sposobem wprowadzania 
nowych przepisów. W miejsce 3 starych przepisów, 
a mianowicie art. 117–119, proponujecie państwo 
5 przepisów nowych. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyba ta nowa materia była na końcu dodana, ale 
niestety ta nowa materia jest dodana… ona niejako 
rozpycha materię starą. Tak więc w tej chwili mamy 
taką oto sytuację, że jeśli jakakolwiek inna ustawa 
odwoływała się np. do dotychczasowego art. 118… 
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organizacyjnych, prawnych i finansowych każdego 
z rozważanych rozwiązań. Należy m.in. ustalić skutki 
dotychczasowych uregulowań prawnych obowiązu-
jących w danej dziedzinie oraz określić cele, jakie 
zamierza się osiągnąć przez uchwalenie nowej usta-
wy, a w konsekwencji dokonać wyboru optymalnego 
w danych warunkach rozwiązania prawnego. Zgodnie 
z §2 zasad ustawa powinna wyczerpująco regulować 
daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakre-
sem swego unormowania istotnych fragmentów tej 
dziedziny. §3 zaś nakazuje takie skonstruowanie usta-
wy, aby przyjętych w niej zasad regulacji nie trzeba 
było wprowadzać licznych wyjątków. W ustawie nie 
wolno zamieszczać przepisów, które regulowałyby 
sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią 
zakres przedmiotowy oraz podmiotowy. Ustawa nie 
może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących 
sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmioto-
wego lub podmiotowego albo się z nimi nie wiążą. 
Zgodnie zaś z §18 zasad techniki prawodawczej tytuł 
ustawy powinien zwięźle i adekwatnie informować 
o jej treści. Mówiąc w skrócie: przepisy ustawy po-
winny składać się na całość odpowiadającej wyraźnie 
wyodrębnionemu przedmiotowi regulacji, a już sam 
tytuł ustawy ma informować, czego ustawa dotyczy, 
nie mówiąc o tym, że regulacja powinna być na tyle 
kompletna, by nie było powodu jej uzupełniać innymi 
aktami.

Czy rozpatrywana dziś ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy spójności terminologicz-
nej systemu prawnego spełnia zacytowane przeze 
mnie zasady? Takie pytanie należałoby zadać. Czy 
jej uchwalenie było poprzedzone precyzyjną analizą 
przedmiotu regulacji? Z pierwotnego uzasadnienia 
zawartego w druku sejmowym nr 1891 z 14 września 
br. wynika, że jest ona efektem akceptacji przez wła-
ściwą komisję sejmową petycji złożonej przez pana 
Sebastiana Adamowicza. Obywatel zwrócił uwagę 
na kilka niespójności w kilku różnych ustawach. 
Komisja podzieliła jego opinię, a Sejm poszedł za nią.

To prawda, że w tych 3 ustawach, które nowelizu-
jemy, usuwamy pewne anachronizmy. Ale czy można 
powiedzieć, że usuwamy wszystkie anachronizmy 
w kodeksie pracy, w kodeksie wyborczym, w usta-
wie o wykonywaniu inicjatyw ustawodawczych przez 
obywateli? Czy uchwalenie dziś ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy spójności termi-
nologicznej systemu prawnego gwarantuje nam, że 
w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy lub kilku 
lat nie będzie potrzeby nowelizowania ani kodeksu 
pracy, ani kodeksu wyborczego? To pytanie retorycz-
ne. Zmiany kodeksów nadchodzą. Czy można mówić 
o wyraźnie wyodrębnionym przedmiocie rozpatrywa-
nej dziś ustawy? To także pytanie retoryczne. Niestety 
kodeks pracy z kodeksem wyborczym łączy niewiele 
więcej poza tym, że są kodeksami. Tytuł rozpatrywa-

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Ustawodawczej, która rozpatrzyła na po-
siedzeniu 28 listopada ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej 
systemu prawnego. Jest to ustawa czysto techniczna, 
dokonuje zmian w 3 ustawach. Jest ona związana 
z petycją skierowaną do Sejmu przez pana Sebastiana 
Adamowicza, którą komisja uznała za zasadną. Celem 
ustawy jest dokonanie drobnych zmian, które dostoso-
wują występujące w nich terminy, czyli terminologię, 
do aktualnego stanu prawnego.

Biuro Legislacyjne podczas prac komisji nie zgło-
siło zastrzeżeń do ustawy. Nie zgłoszono także po-
prawek. 

Komisja jednogłośnie głosowała za przyjęciem 
ustawy i o to wnosi do Wysokiej Izby. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

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

sejmową. Nikt z Sejmu nie reprezentuje tego projektu.
Otwieram dyskusję.
Zapisał się do głosu pan senator Misiołek.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Debata na temat ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej 
systemu prawnego to dobry moment, żeby przypo-
mnieć zasady tworzenia prawa, dobre zasady tworze-
nia prawa. Nie ma odrębnych przyjętych dla naszego 
parlamentu zasad techniki legislacyjnej. Możemy sko-
rzystać jednak z zasad techniki prawodawczej stano-
wiących załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. Zgodnie z §1 
tych zasad projektowanie ustawy poprzedza się m.in.: 
opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzi-
nie wymagającej interwencji władzy publicznej oraz 
wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany; ana-
lizą aktualnego stanu prawnego oraz określeniem 
przewidywanych skutków społeczny, gospodarczych, 
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(senator A. Misiołek) wy o Instytucie Solidarności i Męstwa, druk nr 647. 
Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedze-
niu 4 grudnia br. rozpatrzyła poselski projekt ustawy 
ustanawiającej Instytut Solidarności i Męstwa oraz 
określającej jego organizację i zasady działania.

Celem instytutu ma być inicjowanie, podejmowa-
nie i wspieranie działań mających na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie osób żyjących, zmarłych lub 
zamordowanych, zasłużonych dla narodu polskiego, 
zarówno w kraju, jak i za granicą, w dziele pielęgno-
wania pamięci lub niesienia pomocy osobom naro-
dowości polskiej albo obywatelom polskim innych 
narodowości będącym ofiarami zbrodni sowieckich, 
nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobu-
dek nacjonalistycznych lub innych przestępstw sta-
nowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości 
lub zbrodni wojennych w okresie od dnia 8 listopada 
1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Jak przedstawiła w swoim uzasadnieniu pod-
czas posiedzenia komisji minister Małgorzata 
Gawin, do zadań Instytutu Solidarności i Męstwa 
należy w szczególności: prowadzenie, inicjowanie 
i wspieranie badań naukowych; prowadzenie oraz 
poszerzenia baz danych, księgozbiorów i archiwów; 
popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie 
wiedzy o problematyce będącej przedmiotem dzia-
łań instytutu; upowszechnianie wiedzy o osobach 
niosących pomoc Polakom; inicjowanie, prowadzenie 
i wspieranie działań informacyjnych, edukacyjnych 
i kulturalnych o problematyce będącej przedmiotem 
działań instytutu; występowanie z wnioskiem o nada-
nie medalu „Virtus et Fraternitas” oraz zgłaszanie 
inicjatywy nadania Krzyża Wschodniego lub Krzyża 
Zachodniego; prowadzenie działalności wydawniczej; 
organizowanie uroczystości, konferencji, sympozjów, 
wykładów, seminariów, dyskusji oraz prowadzenie 
innej działalności popularyzatorskiej; współpraca 
z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami; pro-
dukcja i współprodukowanie materiałów audiowizu-
alnych; popularyzacja problematyki będącej przed-
miotem działań instytutu.

Organami instytutu mają być dyrektor i Rada 
Pamięci. Jeśli chodzi o przychody, to dotacja pod-
miotowa, określana corocznie w ustawie budżetowej, 
przekazywana będzie przez ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego ze środków ujętych w tej części 
budżetowej, której jest on dysponentem. W 2017 r. 
minister przyzna instytutowi ze środków budże-
tu państwa dotację w wysokości 75 milionów zł. 
Niewykorzystane w tym roku środki z dotacji prze-
chodzą na rok następny. Ustawa ma wejść w życie po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister w drodze 
zarządzenia powoła w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy pełnomocnika do spraw organizacji 
instytutu.

nej ustawy nie informuje zaś nawet o tym, jakie akty 
są nowelizowane. Konia z rzędem temu, kto zgadnie, 
że akurat tutaj, w ustawie o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy spójności terminologicznej systemu 
prawnego, znajdzie dobre zmiany 2 kodeksów. Może 
to istotne, że w wyniku przyjęcia naszej ustawy na-
stąpi – jak to sugeruje tytuł tej ustawy – poprawa 
spójności terminologicznej systemu. Zapewne tak, ale 
jak poważna jest ta poprawa? Czy usuwamy z polskie-
go systemu prawnego np. 50% czy 10% niespójności, 
a może chociaż tylko 1% niespójności? Podejrzewam, 
że ta ustawa zmienia ułamek promila tych niespój-
ności. Wygląda to tak, jakby góra urodziła mysz. 
Zamiast zachwycać się tym, jak łatwo jest poprawić 
spójność terminologiczną systemu prawnego, kiedy 
obywatel podpowiedział w petycji, jak to zrobić, może 
poważnie weźmy się do tej pracy.

Panie Marszałku, jakość prawa to mogłaby być 
misja Senatu przekonująca rodaków o tym, że nasza 
Izba porządkuje system prawny w Polsce. Mogłoby 
tak być, pod warunkiem że podeszlibyśmy poważ-
nie do sprawy porządkowania systemu prawnego. 
Tymczasem ustawa, którą dzisiaj procedujemy, wy-
daje się ustawą, która ma z tym niewiele wspólnego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos?
(Głos z sali: Nie.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Solidarności i Męstwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 647, a spra-
wozdanie komisji – w druku 647 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Czesława Ryszkę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowna Pani 

Minister!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu na temat projektu usta-
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(senator C. Ryszka) może się podjąć tylko nowy, specjalnie do tego celu 
powołany instytut o nazwie „Instytut Solidarności 
i Męstwa”. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Zgłosił się pan senator Fedorowicz. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę powiedzieć… Takie py-

tania padały już na posiedzeniu komisji – to jest ze 
stenogramu – tzn. dlaczego takie poważne zadanie, 
z którym ja akurat się nie zgadzam, ale umówmy się, 
że to jest poważne zadanie budżetowe… Dlaczego to 
jest w takim tempie, że 26 października pojawił się 
projekt… Dlaczego takie poważne zadanie, o którym 
pan mówił przed chwilą w swoim wystąpieniu, idzie 
drogą poselską, której – no, proszę się nie dziwić, ja to 
zresztą powiem potem w wystąpieniu, ale na razie… 
Dlaczego to tak szybko powstaje? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, Przewodniczący Komisji Kultury 

i Środków Przekazu, ja odpowiem na to pytanie od 
siebie – a na pewno pani minister odpowie już bardziej 
precyzyjnie. Po prostu są na ten rok w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pieniądze do wy-
dania na taki cel, więc nie ma co zwlekać. Nie ma co 
zwlekać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jak są, to trze-

ba koniecznie wydać? Co za argument?)

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym się dowiedzieć… Chciałbym, żeby 

pan senator opisał mi mechanizmy: czym się różni 
fundusz statutowy od funduszu rezerwowego, skąd 
będą zyski, o których mowa w art. 13 ust. 3? Bo tam 
jest mowa o podziale zysków. Skąd będą te zyski? No 
i skąd będą pieniądze na fundusz rezerwowy, o któ-

Podczas obrad komisji senatorowie Platformy 
Obywatelskiej podnieśli szereg wątpliwości. Jedne 
zapytania dotyczyły nazwy instytutu, jakoby zbyt 
patetycznej, inne – zachodzenia na siebie zadań, które 
w tej chwili wykonują Instytut Pamięci Narodowej, 
Polska Akademia Nauk, archiwa państwowe czy 
muzea. Pytano o szczegóły finansowania instytutu, 
o brak siedziby, kwestionowano zbyt krótkie vacatio 
legis. Posiłkowano się przy tym propozycjami popra-
wek senackiego legislatora. Faktycznie zasugerował 
on liczne poprawki, głównie natury terminologicznej, 
które jednak nie zostały przyjęte z uwagi na zgło-
szony wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Komisja przegłosowała ten wniosek pozytywnie.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powołując Instytut 
Solidarności i Męstwa, wnioskodawcy, a konkretnie 
posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pragną docenić 
bohaterskie osoby ratujące Polaków, nierzadko płacą-
ce za to życiem swoim i swoich rodzin. Chodzi więc 
o uczczenie, ale także o przypomnienie tych roda-
ków oraz obcokrajowców, którzy ratowali Polaków. 
To ma być spłacenie długu, a zarazem oddanie hoł-
du wdzięczności tym wielkim przyjaciołom Polski 
i Polaków, którzy wykazali się – tak to można ująć 
– ewangeliczną zasadą, że nie ma większej miłości niż 
oddanie życia za przyjaciół swoich. Ale ma to być tak-
że instytut naukowy, badawczy, gromadzący archiwa 
z całego świata, archiwa na przedmiotowy temat. 
Nie muszę przypominać, jak bolesną mamy historię 
oraz jak ważne jest jej opowiedzenie dla przyszłych 
pokoleń. Tak naprawdę te najgorsze żywioły, które 
przetoczyły się przez Europę w XX wieku, najbar-
dziej dotknęły właśnie nas, Polaków. Dlatego powinna 
powstać instytucja, która nie tylko udokumentuje 
zbrodnie, ale także uhonoruje tych, którzy Polaków 
i obywateli Polski ratowali. Jak powiedział pod-
czas posiedzenia komisji senator Jarosław Rusiecki, 
nikt nie powinien podważać słuszności powołania 
Instytutu Solidarności i Męstwa. Przez wiele lat nie 
zrobiono nic, aby realnie zadbać o utrwalenie pamięci 
o naszych rodakach, którzy oddali wszystko, co naj-
cenniejsze – własne życie! – dla polskości. Dopiero 
teraz, o wiele lat za późno, dzięki inicjatywie grupy 
posłów oddamy hołd i okażemy wdzięczność tym, 
którzy dla Polski ponieśli największą ofiarę.

Od siebie dodam, że zamierzeniem inicjatorów jest 
powołanie polskiego instytutu na wzór Yad Vashem 
w Jerozolimie. I to jest moim zdaniem bardzo dobry 
pomysł, aby nie tylko uhonorować tych, którzy po-
magali Polakom, ale także by zgromadzić w jednym 
miejscu archiwa polskie i zagraniczne na ten temat. 
To jest niewątpliwie zabezpieczenie naszego państwa 
na przyszłość. I to będzie ogromna baza naukowa dla 
obecnych i przyszłych historyków. Takiego zadania 
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(senator A. Pociej) Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Powiedział pan, że 

minister powoła pełnomocnika do spraw utworzenia 
instytutu, z kolei władzami, organami instytutu są 
dyrektor oraz Rada Pamięci. 

Chciałbym zapytać, czy pan minister powołuje 
również dyrektora instytutu oraz w jaki sposób będzie 
kreowana Rada Pamięci. Dziękuję.

Senator Czesław Ryszka:
No, to jest w gestii pana ministra, tak że pewnie 

ustali to w ramach rozporządzenia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze raz pyta pan senator Pociej.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, art. 3 ust. 2. Do zadań instytutu na-

leży w szczególności prowadzenie, inicjowanie i wspie-
ranie badań naukowych, prowadzenie oraz poszerzanie 
baz danych, księgozbiorów, archiwów itd., popularyzo-
wanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy.

Panie Senatorze, zadania IPN są praktycznie ta-
kie same. Czy mógłby mi pan senator wytłumaczyć, 
czym w zakresie tych 3 punktów będzie się różniła 
działalność IPN od działalności ciała, które chcecie 
powołać?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
W czasie obrad komisji bardzo precyzyjnie wy-

jaśniła to pani minister. Myślę, że jeśli zada pan to 
pytanie…

(Senator Aleksander Pociej: Nie byłem na obra-
dach. Nie jestem członkiem komisji.)

Dlatego pani minister jest do dyspozycji. Ja nie 
mam zamiaru przedłużać naszego posiedzenia.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale pan jest 
sprawozdawcą.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, kolejnym mówcą jest pan mar-

szałek Borusewicz. Pan marszałek zadaje pytanie.
Proszę bardzo.

rym w art. 13 ust. 4 pisze się: „Stratę netto Instytutu 
pokrywa się z funduszu rezerwowego”? Skąd będą 
pieniądze na ten fundusz rezerwowy? Bardzo bym 
prosił… I jaka jest różnica między funduszem statu-
towym a rezerwowym?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Senatorze, to jest pytanie, na które z pew-
nością odpowie pani minister. Ja tylko powiem, że 
w statucie instytutu mamy uwzględnioną działal-
ność gospodarczą, nawet produkcję filmów itd., tak 
że z pewnością jakieś zyski z tego będą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator chciałby dopytać? Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Tak… No, nie uzyskałem w ogóle odpowiedzi. 
Czyli pan senator nie wie, jaka jest różnica między 
funduszem rezerwowym a statutowym, skąd będą 
zyski. No bo…

Senator Czesław Ryszka:
No, nie było przedmiotem obrad komisji takie 

szczegółowe…

Senator Aleksander Pociej:
No ale pan senator wygłosił tak szeroką laudację, 

że, jak rozumiem, pan senator rozumie, skąd są pie-
niądze i jak ten cały instytut jest zrobiony. Ale mam 
rozumieć, że pan senator nie rozumie tego. Dziękuję.

Senator Czesław Ryszka:
75 milionów wynosi dotacja budżetowa – prawda? 

I to są pieniądze, że tak powiem, statutowe.
(Senator Aleksander Pociej: A rezerwowe?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejnym mówcą zadającym pytanie jest pan se-

nator Włosowicz.
Proszę bardzo.
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nów za coś, za co już się płaci? O ile dobrze pamiętam, 
budżet IPN to jest ponad 200 milionów. Chciałbym 
wytłumaczenia. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy pan senator… Czy na posiedzeniu 
komisji była jakakolwiek rozmowa… W art. 6 ust. 5 
jest określone, kiedy się odwołuje dyrektora insty-
tutu. I tu są określone takie bardzo sztywne ramy, 
kiedy można odwołać dyrektora instytutu, który jest 
powoływany na kadencję 5-letnią. Czy była rozmowa 
o tym, że jeżeli np. się obniży progi określające wiek 
przejścia na emeryturę, to też będzie można takiemu 
dyrektorowi podziękować, tak jak w tej chwili się 
dziękuje ewentualnie prezesowi Sądu Najwyższego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Senatorze, zacznę od drugiego pytania. Na 
posiedzeniu komisji o tym nie rozmawialiśmy tak 
szczegółowo. W ogóle nie było rozmów o powoły-
waniu i odwoływaniu dyrektorów. Tak że być może 
pani minister odpowie na to pytanie.

Jeśli chodzi o zachodzenie na siebie działań IPN, 
PAN, muzeów, bo przecież są specjalne muzea II woj-
ny światowej, historii Polski itd.… Chodzi o to, że 
już z tego widać, że mamy tak dużo różnych placó-
wek, które zajmują się badaniem historii od 1917 r. 
do dzisiaj… do 1990 r., że wypadało jednak powołać 
instytut, który zgromadzi z tych wszystkich placówek 
archiwa w tym przedmiocie, tak żeby badacze np. 
historii mogli w jednym miejscu otrzymać wszystko. 
I faktycznie można tak powiedzieć, że zachodzą na 
siebie te działania. Ale ten instytut ma wyjątkowe 
zadanie, bo on ma jakby zgromadzić, że tak powiem, 
całe dossier tych osób, tych bohaterów, którzy poma-
gali Polakom i ratowali Polaków i obcokrajowców. Np. 
IPN w ogóle się nie zajmuje obcokrajowcami, prawda? 
Zajmuje się tylko, że tak powiem, zbrodniami komu-
nistycznymi. I choćby tylko z tego powodu…

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, czy pan 
senator powiedział, że IPN się zajmuje tylko zbrod-
niami komunistycznymi?)

No, komunistycznymi i oczywiście zbrodniami 
II wojny światowej.

(Senator Aleksander Pociej: Aha, rozumiem.)
Natomiast ten instytut zajmuje się okresem od 

1917 r., prawda? Tak że mamy cały okres I wojny 
światowej…

(Głos z sali: I wojna światowa trwała od 1914 r.)
No to końcówkę I wojny światowej tu mamy, nie? 

No…
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ja chciałbym się zorientować, ja-
kie będą kryteria… Na czym będzie polegała różnica 
między nadawaniem medalu „Virtus et Fraternitas” 
a nadawaniem Krzyża Wschodniego i Krzyża 
Zachodniego? Jak pamiętam, Krzyż Wschodni tak-
że ma być nadawany osobom, które zasłużyły się dla 
wsparcia obywateli polskich w czasie represji. W art. 3 
ust. 6 jest zapis, że występowanie z wnioskiem do 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tych 
3 medali… Kiedy będzie się nadawało medal „Virtus 
et Fraternitas”, a kiedy np. Krzyż Wschodni? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie. Faktycznie w budżecie… No właśnie. Czy 
w budżecie zarezerwowano 75 milionów? Jeżeli tak, 
to czy sądzi pan, że do końca roku – jest 5 grudnia – 
wyda się 75 milionów?

(Senator Jacek Włosowicz: To jest na przyszły 
rok.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
2 pytania, Panie Senatorze.
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
Panie Marszałku, medal „Virtus et Fraternitas” jest 

medalem własnym instytutu, ale instytut będzie mógł 
wnosić także o Krzyż Zachodni i Krzyż Wschodni. 
Skoro jest to tak poważny instytut, to powinien mieć 
on możliwość jakiegoś uhonorowania osób, które na 
to zasłużyły.

Jeśli chodzi o pieniądze, to w tym roku instytut 
może nie wydać nawet złotówki, dlatego że w usta-
wie zapisaliśmy, że całość pieniędzy może przejść na 
następny rok. To jest wyjątek, jeśli chodzi o budżeto-
wanie tego typu instytutów, placówek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, przepraszam, ale jednak wrócę 

do mojego pytania, ponieważ stwierdzenie, że pan 
senator nie chce przedłużać obrad, nie jest dla mnie… 
Albo pan senator mi powie, że nie potrafi odpowie-
dzieć na moje pytanie co do pokrywania się zadań 
instytutu i IPN – ja to przyjmę i zakończę zadawanie 
tego pytania, ale chciałbym to usłyszeć – albo pan 
senator mi to wytłumaczy. Dlaczego te zadania się 
pokrywają i dlaczego podatnicy mają płacić 75 milio-
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w życie. Ale te wszystkie pytania i wątpliwości… Bo 
faktycznie w porównaniu z innymi ustawami, które 
muszą mieć wszystko dokładnie sprecyzowane, jak 
wydatkować pieniądze itd., to jest jakby zupełnie inny 
projekt.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Panie Senatorze, ja byłam na posiedzeniu komisji, 
więc znam cały tok pana rozumowania, wystąpienia 
i decyzji, którą państwo podjęliście, żeby na olaboga, 
koniecznie jak najszybciej te 75 milionów zł zacząć 
wydawać i stąd ten pośpiech, żeby zdążyć, żeby pan 
prezydent podpisał itd. Ale moje oburzenie na skutek 
państwa postępowania i decyzji dotyczy tego, że pań-
stwo nie dopuściliście niemalże do przeanalizowania 
wszelkiego rodzaju poprawek, które zgłosiło Biuro 
Legislacyjne. A te poprawki są naprawdę dobre, gdy-
by chcieć pozytywnie odnieść się do tej ustawy. To już 
jest najlepszy dowód, że nie zależało państwu na tym, 
jaka to ma być ustawa, czego ona będzie dotyczyć, 
czy ona jest potrzebna, czy te 75 milionów będzie 
się wydawać słusznie, potrzebnie, czy tylko dlatego, 
że są do wydania. I zwracam uwagę, że nie jest pan 
w stanie odpowiedzieć na szereg pytań przez kolegów 
zadawanych, tylko odsyła pan do pani minister. Ale 
pani minister na posiedzeniu też nie była w stanie 
odpowiedzieć na szereg pytań typu: jak to będzie 
zorganizowane, ilu ludzi będzie, gdzie to się będzie 
mieścić, dlaczego zadania, które zostały w tej ustawie 
wyliczone, wchodzą w zakres działania IPN…

(Senator Czesław Ryszka: Czy to jest pytanie?)
…i dlaczego odbiera się pewne działania IPN, 

Polskiej Akademii Nauk, Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
proszę pytanie sformułować.)

…Urzędowi do spraw Kombatantów… Ja bym 
chciała usłyszeć, dlaczego wchodzi się w zakres 
kompetencji tak dużej liczby urzędów, które zała-
twiają te wszystkie wymogi, o których tutaj mowa, 
jak prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań na-
ukowych, prowadzenie oraz poszerzanie baz danych, 
księgozbiorów i archiwów… Robią to również muzea. 
Tylko dlatego, że są pieniądze do wydania, trzeba do-
datkowo wydać 75 milionów, tworząc nowy instytut. 
Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego, po co.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Skończył pan senator?
(Senator Czesław Ryszka: No tak, no, po prostu…)
Pan senator Florek zadaje pytanie. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie. Bo zaczynam niczego już… Po 2 

latach w tym Senacie jestem troszeczkę zdumiony, 
jeżeli chodzi o wydawanie środków. Bo zawsze nam 
mówiono, że najpierw musi być ustawa, najpierw 
musimy uchwalić ustawę, a dopiero jak tę ustawę 
uchwalimy, można mówić o środkach w budżecie, 
o zarezerwowaniu środków w budżecie, wcześniej 
zaś tego nie można przewidzieć. Teraz się okazuje, 
że szybko, szybko chcemy procedować nad tą ustawą, 
i się okazuje, że są, jak pan sprawozdawca mówi, 
środki finansowe. Ustawy jeszcze nie ma, a już są 
środki finansowe. 

(Senator Alicja Zając: Zabezpieczenie.)
No więc tego za bardzo nie mogę zrozumieć, jak 

można, gdy ustawy jeszcze nie ma, zabezpieczyć 
środki na tę ustawę. No, ciekawe, że w innych usta-
wach, które przyjmowaliśmy, tego nie można było 
robić, a w tej sytuacji można…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy będzie pytanie?)

Tak, właśnie to jest pytanie: o te środki.
I jeszcze drugie pytanie. Jeżeli chodzi o te meda-

le, o których pan mówił, to jaka będzie liczba tych 
medali? Ile ich przewidujecie? Ile w roku tych medali 
będzie? Kto będzie przyznawał te medale? Kto będzie 
je wręczał? Jak ta sytuacja, jeżeli chodzi o przyznanie 
medali, wygląda?

Czyli to te 2 pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, faktycznie w ustawie nie ma tak 

szczegółowych zapisów ani o pieniądzach, ani o me-
dalach itd., dlatego że to jest dopiero instytut in statu 
nascendi, prawda? Dlatego pozostawmy rozporządze-
niom ministra kultury i dziedzictwa narodowego do-
kładne określenie, jak ten instytut ma funkcjonować 
i jaka będzie jego organizacja.

Tak jak powiedziałem, są w ministerstwie pie-
niądze do wykorzystania. Idea powstania tego in-
stytutu zrodziła się dość dawno. Nabrała ona teraz 
kształtów ustawy, projektu ustawy, no i rzeczywiście 
bardzo szybko chcemy ustawę uchwalić i wprowadzić 
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Moje pierwsze pytanie dotyczy tego: to po co, sko-
ro nie ma pan racji, że jest jakakolwiek różnica, jeśli 
chodzi o zakres lat, bo i w przypadku IPN, i tutaj 
ma pan 1917 r., robicie to, co pan tak chwali? To jest 
pierwsze moje pytanie.

A drugie pytanie jest takie. Mówi pan, że nareszcie 
w jakimś jednym miejscu będą zgromadzone doku-
menty dotyczące właśnie tych zbrodni. Przecież przez 
5 lat wałkowaliśmy i dawaliśmy… co roku przedłuża-
liśmy możliwość finansowania IPN po to, żeby IPN 
miał swoją siedzibę. Pamięta pan, jak w poprzedniej 
kadencji, przez 4 lata była walka o pieniądze, pie-
niądze zupełnie z kosmosu, żeby móc tam archiwi-
zować dokumenty, żeby je digitalizować. Ale jeżeli 
pan mówi, że te dokumenty będą w jednym miejscu, 
a tu jest napisane, że będzie też drugie miejsce, no to 
przepraszam bardzo, niech mi pan powie, jaki to jest 
argument… Bo tutaj, jak się okazuje, właśnie będą 
one w drugim miejscu.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: 2 pytania.)
2 odpowiedzi.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: 2 pytania.)
Czas jest dokładnie ten sam, co w przypadku IPN, 

a tworzycie 2 miejsca, gdzie będą dokumenty.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę o odpowiedź.

Senator Czesław Ryszka:
Ja panu odpowiem pewną parabolą. Ten instytut 

tworzymy dlatego, że jak wy dojdziecie do władzy, 
to… wy chcecie zlikwidować IPN.

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Już pan senator wyczerpał odpowiedzi na oba 

pytania.
(Senator Czesław Ryszka: No tak…)
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz. Proszę 

bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, art. 5… ust. 5 

pkt 4. Ust. 5 mówi o sytuacji, w której dyrektor in-
stytutu przed upływem kadencji może zostać…

(Rozmowy na sali)
Mówi tak: „Odwołanie Dyrektora Instytutu przed 

upływem kadencji następuje w przypadku”… I tutaj 
są wymienione jasno różne sytuacje: złożenie rezy-
gnacji; utrata zdolności do pełnienia powierzonych 
obowiązków, kiedy jest chory; popełnienie prze-
stępstwa, kiedy został skazany prawomocnym wy-

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, pani sobie na to pytanie sama odpo-

wiedziała, wymieniając tyle instytucji, w których są 
rozproszone te archiwa i dokumenty. Teraz powstanie 
instytucja, która to wszystko zgromadzi w jednym 
miejscu i dla badacza historii będzie w jednym miej-
scu wszystko. To jest raz.

Jakie medale może przyznawać, w jaki sposób 
może honorować np. Polska Akademia Nauk? Tak 
samo IPN honoruje za zupełnie… Krzyż Wolności 
i Solidarności jest zupełnie za co innego. Dlatego 
powstanie takiej instytucji naprawdę jest zasadne.

Jeśli chodzi o poprawki legislatora, o których pani 
wspomniała, to większość z nich ma trochę charakter 
terminologiczny. Pani minister powiedziała, że są 
kosmetyczne, bardzo, że tak powiem, symbolicznie 
to nazwała. Ale sprawa jest oczywista i myślę, że 
dla państwa też zrozumiała. Każde wprowadzenie 
poprawki do tego projektu…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Opóźnia.)
…opóźni, wydłuży proces legislacyjny i…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale po co ten 

pośpiech?)
…ten instytut nie wejdzie… To znaczy nie za-

funkcjonuje w tym roku, czyli ten instytut straci te 
75 milionów zł. No, taka jest najprostsza, logiczna 
odpowiedź, bardzo czytelna, jasna dla każdego…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jest nie-
moralne.)

…kto posługuje się trochę rozumem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: To jest nie-

moralne.)

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, powiedział pan, że po to jest to 

zrobione, żeby móc – ja mówię o tej różnicy pomię-
dzy IPN… Pan powiedział, że po to jest zrobiona ta 
ustawa, żeby sięgnąć dalej, do 1917 r. No to chciał-
bym panu przeczytać art. 1 dotyczący IPN: ewiden-
cjonowanie, gromadzenie, przechowywanie danych 
itd., itd., także organów bezpieczeństwa III Rzeszy 
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
dotyczących popełnionych na osobach narodowości 
polskiej lub obywatelach polskich innych narodowo-
ści w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lip-
ca 1990 r… Tak że już tutaj ma pan w odniesieniu do 
IPN art. 1, gdzie jest 1917 r… Następnie jest artykuł… 
jest pkt 1, 5, 6, gdzie również mówi się o dokumentach 
z okresu pomiędzy rokiem 1917 a 1990. 
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(senator B. Borusewicz) stwo, i po drugie, są poprawki, które ja złożę. I te 
poprawki to ja właściwie złożę, Panie Marszałku, 
tylko po to, żeby one zostały odrzucone. No, taką 
fikcję będziemy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zło-
żyć.)

Złożę, ale w czasie wystąpienia. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan chce odpowiedzieć, Panie Senatorze?

Senator Czesław Ryszka:
Panie Przewodniczący, było pytanie o dyskomfort. 

To pan go ma, ja go nie mam.
(Senator Fedorowicz: To właśnie ja mówię…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator Pociej chce zadać jeszcze jedno 

pytanie?
To proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym się dowiedzieć, czy skoro… Pan sena-

tor zresztą powiedział – i muszę przyznać, że doce-
niam tę szczerość – że chodzi o to, żeby tych 75 mi-
lionów zł zagospodarować w tym roku, a nie o to, 
żeby ten instytut zaczął działać. I jeszcze raz mówię: 
doceniam tę szczerość, z którą pan nam przedstawił…

(Senator Czesław Ryszka: Nie zagospodarować, 
tylko że będzie już w budżecie…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę pozwolić na sformułowanie py-
tania.)

Chciałbym się jednak dowiedzieć, czy pan sena-
tor… Jeszcze raz podkreślam: nie byłem na posiedze-
niu komisji, a odpowiedź nie wynika mi wprost z za-
pisów ustawy. Czy w przyszłym roku automatycznie 
będzie zasilenie następnymi 75 milionami zł tego…

(Głos z sali: Dokładnie.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Odpowiedź została udzielona…
(Senator Czesław Ryszka: I już instytut będzie 

miał 150 milionów zł.)
Dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz zadaje pytanie. Proszę 

bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, w art. 6 mowa o przesłankach 

dotyczących tego, kto może zostać powołany na dy-

rokiem za umyślne przestępstwo; i wreszcie złożenie 
niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. 
Mnie interesuje pkt 4. Tu jest napisane, że dyrektor 
może zostać odwołany za naruszenie przepisów prawa 
w związku z zajmowanym stanowiskiem. 

Czy mógłby pan wyjaśnić, o co tutaj chodzi? O na-
ruszenie jakich przepisów prawnych chodzi?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Bo jeśli chodzi o prawo karne i skazanie prawo-
mocnym wyrokiem, to jest tutaj inny przepis przy-
wołany. W związku z tym… Mnie się wydaje, że to 
jest taki przepis blankietowy: „naruszenie przepisów 
prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem”… 
Wydaje mi się, że to jest przepis blankietowy, czyli 
można tutaj różne rzeczy… Dlatego ja bym chciał, 
żeby pan powiedział, o jakie przepisy prawa chodzi, 
o naruszenie jakich przepisów prawa chodzi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jasne. Jest pytanie. Proszę teraz o odpowiedź.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Marszałku, mogę tylko odpowiedzieć tak: 

o szczegółach powoływania i odwoływania dyrektora 
czy rady instytutu na posiedzeniu komisji w ogóle 
nie było mowy. Tak że nie będę wnikał, powiedzmy, 
w to, jak ja rozumiem ten punkt.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jesteśmy razem w tej komisji 

i tyle lat jesteśmy już w parlamencie, pan jako senator, 
ja wcześniej jako poseł… No, to chyba musi być dla 
pana szalony dyskomfort, że pan głosuje nad usta-
wą, przygotowywaną zresztą nie w trybie takim jak 
w przypadku tego rodzaju instytucji… ale ustawą po-
selską, z tyloma poprawkami naszego własnego Biura 
Legislacyjnego. Ja te poprawki oczywiście mam, ja je 
w debacie złożę. No, czy my nie naginamy naszych 
sumień do tego rodzaju działań? Nam jest oczywi-
ście łatwiej, bo my tu jesteśmy przeciwko takiemu 
występowaniu. Ale przecież wszyscy mamy jedno 
tylko sumienie.

Po pierwsze, ustawa nie jest przygotowana tak 
dobrze, jak mogłaby być, gdyby robiło ją minister-
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(senator B. Borusewicz) No tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 

skończył?)
(Senator Czesław Ryszka: Pan marszałek się do-

skonale na tym zna, tak że…)
Ten przepis, powtórzenie tego przepisu, któ-

ry mówi, że kto złożył oświadczenie niezgodne ze 
stanem faktycznym itd., sugeruje, że jeżeli ktoś był 
agentem i złożył oświadczenie, że był agentem albo 
pracownikiem, to jest wszystko w porządku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan marszałek doprecyzował pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Ja po prostu 

widzę sprzeczność tych 2 przepisów w tej ustawie.)
To jeszcze spytamy, czy będzie dodatkowa od-

powiedź.

Senator Czesław Ryszka:

Ja tu sprzeczności nie widzę, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Pociej. Proszę 

bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję.
Panie Senatorze, czy była mowa o tym, ile osób 

będzie zatrudnionych i jaki będzie fundusz płac, ilu 
kolejnych historyków, którzy będą pisali to, o co ich 
się poprosi, będzie na utrzymaniu tego instytutu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Panie Senatorze, w czasie obrad komisji nie było 
mowy na ten temat, jednocześnie nie ośmieliłbym się 
teraz wchodzić w buty ministra, że tak powiem, który 
rozporządzeniami to wszystko ustali.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Augustyn. Proszę.

rektora instytutu. I w art. 6 w pkcie 7 jest przepis 
lustracyjny: „osoba, która nie pełniła służby zawodo-
wej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa” 
– itd., itd. – „ani nie była współpracownikiem”. Ja to 
rozumiem. Ale wydaje mi się, że to jest sprzeczne 
z zapisem w ust. 5 pkcie 5, zgodnie z którym odwo-
łanie dyrektora instytutu przed upływem kadencji na-
stępuje w przypadku złożenia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 
o ujawnieniu dokumentacji… dotyczącego pracy albo 
współpracy z organami bezpieczeństwa. Ja tu widzę 
sprzeczność. O ile jasne jest, że osoba, która nie pra-
cowała… To znaczy ja uważam, że art. 7, zgodnie 
z którym dyrektorem nie może być osoba, która peł-
niła służbę zawodową, pracowała w organach bezpie-
czeństwa albo była tajnym współpracownikiem, wy-
starcza. To wystarcza. Po co jeszcze mówić o tym, że 
ta, która złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Bo co to sugeruje? Że jeżeli… Wprowadzamy tu 
taką zasadę, która według mnie jest sprzeczna z tą 
ustawą, ponieważ złożenie… Ja rozumiałbym, gdyby 
niezgodność oświadczenia powodowała utratę tego 
stanowiska. Czyli ktoś, kto złożył zgodnie ze sta-
nem faktycznym, że był tajnym współpracownikiem, 
może pełnić tę funkcję, tak? Ale poprzedni przepis 
mówi, że nie może pełnić. No więc po co to powtarzać 
i wprowadzać galimatias?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek skończył?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, skończyłem. 

Ja tu widzę sprzeczność, Panie Senatorze.)
Proszę o odpowiedź.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Marszałku, na posiedzeniu komisji nie było 

o tym mowy, ale moim zdaniem jest tak, że co chwila 
się okazuje, że ktoś złożył oświadczenie, że nie był, 
a potem znajdują się dokumenty świadczące o tym, 
że był.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale tam wcześniej jest przepis, który mówi, że 

jeżeli ktoś był współpracownikiem, to nie może być 
dyrektorem.

(Senator Czesław Ryszka: No tak, ale…)
Czyli wiadomo, że traci stanowisko.
(Senator Czesław Ryszka: Ale mógł zataić to, że 

był.)
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byli Polacy, którzy ryzykowali życiem, żeby ratować 
swoich sąsiadów Żydów, a wielokrotnie oddali za to 
życie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są…
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
Czy pan senator chce zadać następne pytanie?
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

tylko dopytać.)
To proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Czy Instytut Pamięci Narodowej, gdyby dostał 

pieniądze i w wyniku nowelizacji ustawy o instytucie 
zapisalibyśmy mu te zadania, nie byłby w stanie tego 
wykonać?

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, mogłoby powstać jedno muzeum 

w Polsce, które by zgromadziło wszystkie eksponaty, 
pamiątki i całe nasze dziedzictwo mogłoby pokazać, 
ale przecież to byłoby trochę śmieszne. Im więcej 
muzeów, które zajmują się historią i budzeniem tej 
polskiej tożsamości, tradycji itd., tym lepiej. Ten in-
stytut będzie miał swoje zadania, które faktycznie 
są trochę podobne do tego, co robi Instytut Pamięci 
Narodowej, Polska Akademia Nauk, muzea czy 
archiwa. No, niech pan pójdzie do Archiwum Akt 
Nowych i poszuka informacji, wiadomości na temat 
tych, którzy pomagali Polakom. Owszem, są tam tego 
typu świadectwa i informacje, ale dobrze byłoby to 
zgromadzić w jednym miejscu, zdigitalizować i po-
kazać. To będzie nasze wielkie bogactwo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania?
Pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Panie Marszałku, dziękuję.
Ja mam pytanie, które wczoraj zadawałem. Ono 

dotyczy tej daty 8 listopada 1917 r. To jest data związa-
na z rewolucją październikową, a piszemy tu o zbrod-
niach wojennych. Ja myślę, że należałoby jednak, 
mimo że wczoraj dostałem odpowiedź, że świadkowie 
wydarzeń nie żyją, rozszerzyć to i zapisać chociażby, 
że od 24 lipca 1914 r… Bo inaczej pomijamy to, co 
było w Polsce bardzo tragiczne. I wojna światowa, 
dzisiaj tak tylko zdawkowo omawiana, przyniosła 

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że dużo le-
piej i mądrzej by było, gdyby znacząca kwota z tych 
środków, które są tu przewidziane, była przekazana 
Instytutowi Pamięci Narodowej na wykonanie tych 
zadań, które tu są zapisane? Zgodzę się z intencją 
ustawy, z tym, że jeszcze nigdy tak ja teraz w Polsce 
nie było takiej potrzeby upamiętniania tych, którzy 
nam pomagali, bo my dzisiaj nie chcemy pomagać in-
nym. Więc trzeba pokazywać, że byliśmy w potrzebie 
i nam pomagano. To jest bardzo ważne, zgodzę się 
z panem senatorem, właśnie teraz, żeby budzić sumie-
nia i pokazywać: proszę bardzo, byliśmy w potrze-
bie, nam pomagano, w Iranie, w Indiach, w Afryce, 
gdzieś tam jeszcze byli wspaniali ludzie, a my dzisiaj 
mówimy: figę.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie.)
Więc może komuś coś przyjdzie do głowy. Tylko 

czy po to trzeba powoływać instytut? Czy nie lepiej 
po prostu, zgodzę się, przeznaczyć porządne pienią-
dze na tę działalność? Bo jesteśmy przewrażliwieni 
na punkcie tego, kto co nam zrobił, znamy zbrodnia-
rzy, dobrze, może jeszcze nie wszystkich, szkoda, ale 
trzeba też pokazywać – i to szlachetna intencja – te 
piękne postaci. Tylko czy do tego trzeba instytutu, 
skoro mamy IPN?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył pytać.
Prosimy o odpowiedź.

Senator Czesław Ryszka:
Odpowiedź, Panie Senatorze, już tutaj padła. 

Chodzi o to, że IPN nie może wykonać tego zadania.
Był pan w Jerozolimie w Yad Vashem?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, byłem, oczy-

wiście.)
Na pewno pan był. To właśnie ma być takie nasze 

Yad Vashem, ale o wiele szersze, bo to ma być także 
placówka badawcza, naukowa. Pani minister mówiła 
wczoraj w czasie obrad komisji, że mamy 130 tysięcy 
świadectw, informacji o ofiarach i bohaterach. No, 
musi być instytucja, która to przeanalizuje, zdigita-
lizuje, opracuje. To jest praca dla przyszłych pokoleń. 
My naprawdę jesteśmy w naszych dziejach bardzo po-
szkodowani, jeżeli chodzi o pokazywanie bohaterów.

Ja przypomnę, że w ubiegłym roku była konferen-
cja w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu, i było otwarcie tej kaplicy pamięci 
Polaków, którzy pomagali Żydom. Coś niebywałe-
go… Ja tam byłem w niedzielę to zobaczyć. Wydano 
też przepiękny album „Pamięć i nadzieja”. Dla wielu, 
dla świata jest to otwarcie oczu i pokazanie, jak mężni 
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(senator R. Bonisławski) projekt poselski, natomiast ministerstwo kultury pod-
chodzi do niego z wielką aprobatą. Uważamy, że jest 
to instytucja potrzebna, a przede wszystkim ważny 
jest sam ten pomysł. I chciałabym podziękować panu 
senatorowi, że tak merytorycznie odniósł się do tego, 
o co nam chodzi.

Większość uwagi skupiają przede wszystkim 
2 kwestie: kwestia czasu i kwestia budżetu, pieniędzy. 
W zasadzie ta instytucja jest krytykowana głównie 
ze względu na szybki czas powołania i mityczne już 
75 milionów zł. Szanowni Senatorowie, chciałabym 
powiedzieć, że to 75 milionów zł nie jest na rok, tyl-
ko – ponieważ jest to instytut badawczy – ta kwota 
przechodzi na kolejne lata. To jest na długi czas funk-
cjonowania tego instytutu. Jest to bardzo dogodna 
formuła, która np. nie jest możliwa w żadnej insty-
tucji kultury. W instytucjach kultury obowiązuje rok 
budżetowy, w instytucie badawczym – nie. To jest 
pierwsza kwestia.

Szanowni Senatorowie, gdyby rzeczywiście było 
tak, że pośpiech miałby przesądzać o tym, czy insty-
tucja, która powstaje, jest powoływana do szczytnych 
celów i czy będzie funkcjonować dobrze, to wtedy 
wszyscy jak jeden mąż musielibyśmy skrytykować 
Muzeum Powstania Warszawskiego za pośpiech. Ja 
przypomnę: Muzeum Powstania Warszawskiego po-
wstało w rok. Czasami ten pośpiech jest po prostu 
spowodowany tym, że musimy pewne rzeczy robić 
sprawnie, szybko i dla dobra nas wszystkich.

Pytanie, które się przewijało bardzo często i które 
państwo zadawaliście, dotyczyło dublowania się za-
dań. Ja to już powtarzam po raz czwarty, ale dzisiaj 
jeszcze raz powtórzę. Szanowni Państwo, ani archi-
wa państwowe, ani Instytut Pamięci Narodowej, ani 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
ani Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk abso-
lutnie nie zajmują się tymi zadaniami. Absolutnie! 
Polska ma 37 milionów ludzi. To nie jest mały kraj, 
to nie jest kraj, który ma 8 milionów albo 10 milio-
nów. I naprawdę zadawanie pytań, dlaczego wszyst-
kim ma się nie zająć Instytut Pamięci Narodowej, 
jest bezcelowe. Specjalnie dla państwa poszukałam 
w internecie i w swoich notatkach, ile jest instytu-
cji niemieckich, które zajmują się polityką pamię-
ci. Niemieckie instytuty historyczne: w Warszawie, 
w Rzymie, w Paryżu, w Londynie, w Waszyngtonie, 
w Moskwie. Miejsce Pamięci i Edukacji Historycznej 
– Dom Konferencji w Wannsee, Topografia Terroru, 
Miejsce Pamięci Niemieckiego Oporu, Centrum 
Kultury i Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów, 
Niemieckie Muzeum Historyczne, Widoczny Znak, 
Fundacja „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”, 
Instytut Gaucka, czyli teraz Federalny Urząd ds. 
Akt Stasi, Federalna Fundacja Badań nad Dyktaturą 
Socjalistycznej Partii Jedności, Fundacja „Mur 
Berliński”, Miejsce Pamięci Narodowej Berlin-

ogromne straty. Ja mogę mówić z punktu widzenia 
regionu łódzkiego, skąd 200 tysięcy osób wysłanych 
na roboty itd.… Istnieją wspomnienia tych ludzi. 
Nawet dzisiaj dowiedziałem się, że kolejne zostały 
odkryte. To były tragiczne momenty. Myślę, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, abyśmy się od tego, że tak 
powiem, IPN-owskiego 8 listopada 1917 r. oderwali 
i przesunęli o 3 lata…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy to jest propozycja poprawki, czy py-
tanie?)

Czy pan ma na ten temat…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Bo jak po-

prawka, to w innym trybie.)
Poprawkę to my potem… Od pana odpowiedzi 

to zależy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Senatorze, absolutnie się z panem zgadzam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Odpowiedź została udzielona.
Czy są jeszcze pytania?
Nie ma dalszych pytań. Dziękuję panu senatorowi 

sprawozdawcy.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Ten projekt został wniesiony przez posłów. Na 

sali jest przedstawiciel rządu, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pani Magdalena Gawin.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pani Minister, 
kieruję do pani pytanie: czy pani chce zabrać głos?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Tak, dziękuję bardzo.
Może na początku powiem „dobry wieczór”, bo 

jest już dosyć późno. Przysłuchiwałam się tej debacie, 
byłam także wczoraj na posiedzeniu senackiej komisji 
kultury. Wiem, że nie wszyscy państwo senatoro-
wie byli obecni na tym posiedzeniu komisji, więc 
chciałabym zacząć od kwestii najważniejszej. To jest 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) zdjęć, albumów. Tak to niestety wyglądało. A więc 
przede wszystkim musimy uzupełnić ten zasób archi-
walny i mogę powiedzieć, że na pewno nie będziemy 
dublować tego zasobu archiwalnego.

Coś chciałam jeszcze powiedzieć na temat archi-
wów. Zaraz jeszcze do tego wrócę.

Byliśmy także pytani, jakie są kryteria przyzna-
wania odznaczeń – widzę, że pan senator wyszedł 
– „Virtus et Fraternitas”, Krzyż Wschodni i Krzyż 
Zachodni. Krzyż Wschodni i Krzyż Zachodni mają być 
przyznawane obcokrajowcom, a „Virtus et Fraternitas” 
także obywatelom polskim. I tutaj się zaczyna cała 
bardzo interesująca dyskusja na temat kryteriów, które 
obowiązują w innych krajach. Takim najbardziej zna-
nym krajem, który nagradza za ratowanie własnych 
obywateli, jest oczywiście Izrael. Ich ustawa w wielu 
przypadkach wyklucza nadawanie odznaczenia nie 
dlatego, że oni uznają, że ktoś nie ratował, tylko po 
prostu są określone kryteria, które od razu pewną gru-
pę ludzi odsuwają. Podam taki przykład: jeśli ktoś 
z rodziny ratował członka swojej rodziny, który miał 
pochodzenie żydowskie, a osoba, która ratowała, nie 
miała pochodzenia żydowskiego, to w tej sytuacji in-
stytut Yad Vashem nie nadaje odznaczenia, dlatego że 
przyjęto formułę, iż osoby spokrewnione ze sobą nie 
będą odznaczane. Instytut Yad Vashem nie honoruje 
także naszych świadectw składanych przed Główną 
Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich, czyli prze-
słuchań przed prokuratorem bądź przed sędzią. Dla 
nas one mają moc obowiązującą, co więcej, one mają 
moc obowiązującą w całej Europie. Po prostu należy 
przyjąć, że istnieją takie kryteria. Ja uważam, że nie 
powinniśmy się kłócić i toczyć niepotrzebnych sporów 
z Yad Vashem, dlatego że oni przyjęli takie kryteria. 
My możemy przyjąć inne.

Już wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć o ar-
chiwach. A więc chciałam powiedzieć, że w kwiet-
niu 2017 r. odtajniono archiwa ONZ. W tych od-
tajnionych archiwach ONZ ogromny komponent 
dotyczy spraw związanych z Polską: obozów kon-
centracyjnych w Treblince, obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau, korespondencji z rządem 
londyńskim, akt kontrwywiadu Armii Krajowej, 
a także pomocy dla Żydów i pomocy Polaków dla 
Polaków. Te akta są w tej chwili udostępnione 
w Wiener Library w Londynie. To jest instytucja 
żydowska, która po prostu uzyskała zgodę ONZ na 
to, żeby tylko we własnej instytucji udostępnić te 
akta. My już czynimy starania w ONZ w Nowym 
Jorku, żeby analogiczne pozwolenie dostała Polska. 
Proszę mi wierzyć, to są po raz pierwszy odtajnione 
akta, które były zbierane od 1942 r. i które w ogrom-
nej części dotyczą Polski.

Sama idea tego instytutu jest Polsce bardzo po-
trzebna. Tutaj jeszcze raz chciałabym bardzo serdecz-
nie panu podziękować za ten głos, dlatego że istotnie 

Hohenschönhausen, Miejsce Pamięci Podziału 
Niemiec, Muzeum Alianckie w Berlinie itd. Ja na-
wet nie wliczyłam muzeów… Nie wliczyłam także 
muzeów w miejscach martyrologicznych. 

Tłumaczyłam już to, że nie możemy zrzucać zadań 
na archiwa państwowe. Archiwa państwowe w ogóle 
nie były dofinansowywane przez co najmniej ostatnią 
dekadę, jeśli nie dłużej. Archiwum Akt Nowych nie 
jest teraz w stanie przyjmować nowych akt, archiwa 
państwowe tak samo. Przecież to są archiwa, któ-
re muszą przyjmować akta osobowo-płacowe, czyli 
innymi słowy co roku dochodzą kilometry akt. Dla 
archiwów centralnych, czyli głównie dla Archiwum 
Akt Nowych, nie zbudowano ani nowego budynku, 
ani magazynów. A w Archiwum Akt Nowych pracuje 
dziewięćdziesiąt kilka osób i absolutnie nie można im 
dołożyć żadnych zadań. Ja te archiwa znam od 2 lat, 
zresztą znałam i wcześniej jako badacz, bo w nich 
siedziałam i pracowałam.

Jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to my-
ślę, że bardzo złym pomysłem jest dokładanie kolej-
nych zadań instytucji, która jest już i tak duża. Nie 
możemy tego zrobić, dlatego że stworzymy bardzo 
niewydolną instytucję, która będzie miała za dużo 
zadań. 

I teraz niezmiernie ważna kwestia, którą poruszył 
pan senator Pociej. Dlaczego archiwa? Dlaczego one 
są tu i tam? I jak to w ogóle wygląda? Więc powtó-
rzę raz jeszcze. Sytuacja z archiwami w Polsce wy-
gląda tak. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
przejęło głównie archiwa, częściowo, z Archiwum 
Akt Nowych – były to np. papiery Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich – i przejęło także cały 
zespół archiwów z lokalnych urzędów bezpieczeń-
stwa. To wszystko jest w Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej. Zupełnie inny typ archiwaliów ma 
Archiwum Akt Nowych. Ale jedno i drugie archiwum 
cierpi z powodu podstawowego braku, dlatego że od 
1956 r. do 1997 r. i Polska Rzeczypospolita Ludowa, i, 
niestety, już wolna i niepodległa Rzeczypospolita od-
dawały archiwa do Niemiec. Ostatni raz oddaliśmy je 
w 1997 r. Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych 
wykreślił z narodowego zasobu archiwalnego archiwa 
bezpieki niemieckiej, chociaż prawo mówi o tym, że 
wszystkie akta wytworzone i dotyczące kraju okupo-
wanego należą do tego państwa. My mamy ogrom-
ne dziury, których nigdy nie uzupełniliśmy. I tutaj 
zgadzam się z panem senatorem, który podkreślał, 
że Instytut Pamięci Narodowej powstał głównie po 
to, żeby opisać PRL i badać historię komunizmu, 
a w związku z tym nie cofnął się dalej, do lat wojny, 
i tych braków nie uzupełnił. One są naprawdę bardzo 
duże i ja bym mogła na ten temat długo mówić, dla-
tego że to dotyczy akt śledztw, procesów, oddawania 
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(podsekretarz stanu M. Gawin) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, od razu odpowiem. Jak tylko przy-

szłam do ministerstwa – ja jestem profesorem historii – 
natychmiast wymusiłam podwyżkę dla archiwistów. To 
było moje pierwsze działanie, z którego się niezmiernie 
cieszę, bo to są wykształceni ludzie, po doktoratach, któ-
rzy zarabiają 2 tysiące 200 zł – takie są zarobki. My nie 
możemy trzymać ludzi na tak niskich zarobkach, bo oni 
nie mają motywacji do pracy, najzwyczajniej w świecie. 
A teraz, kiedy toczymy te wszystkie polityczne spory 
i mówimy o odszkodowaniach, nagle okazało się, że 
archiwa są ważne. Bo są, tylko że my do tej pory, nawet 
w tych archiwach centralnych, nie możemy uporządko-
wać zbiorów archiwalnych o znaczeniu historycznym, 
bo są akta osobowo-płacowe, które musimy przejmo-
wać. I archiwa są po prostu kompletnie zawalone.

Dalej, podjęliśmy decyzję, że będziemy budo-
wać na działce, która już jest własnością Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, budynek dla 
Narodowego Archiwum Cyfrowego i dla Archiwum 
Akt Nowych, bo oni się po prostu nie mieszczą, i ma-
gazyny, bo magazynów jest mało, są pod Warszawą 
i z tym jest ogromny problem. Dziękuję.

(Senator Aleksander Pociej: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator…
To będzie nowe pytanie?
(Senator Aleksander Pociej: Nie, chcę dopytać.)
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Skoro państwo rozpoczęli takie działania, a argumen-
tem za powstaniem tej nowej jednostki jest to, że w archi-
wach się coś nie mieści, to ja nie za bardzo rozumiem… 
Bo albo argument jest zły, albo państwo jednak z zupełnie 
innego powodu tworzycie tę jednostkę. Pani powiedziała 
na początku, że dlatego, że archiwa pękają w szwach.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Tak.)

Na moje pytanie, dlaczego ich nie dofinansowali-
ście, pani minister powiedziała: no przecież my właśnie 
to robimy – daliśmy podwyżki, działkę kupiliśmy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Działka była.)

Była działka… I będziecie tam budować. To po 
co ten instytut?

jest tak, że bardzo wiele osób, w tym np. Ukraińców 
na Wołyniu, ratowało Polaków z narażeniem życia, 
tzn. byli też tacy, którzy stracili życie.

I chciałabym przypomnieć o 2 publikacjach. To jest 
bardzo interesujące, bo jedna została napisana przez 
pracownika naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, 
a druga została napisana przez byłego dziennikarza, 
felietonistę i reportażystę „Gazety Wyborczej”. I to 
jest ten bardzo ciekawy moment, kiedy w zasadzie 
2 dość skonfliktowane strony ze sobą się zgadzają, to 
znaczy obaj autorzy mówią o tym, że państwo polskie 
nie dostrzega wymiaru ratowania Polaków przez obco-
krajowców i wszystkich konsekwencji, jakie się z tym 
wiązały. Tak więc powinniśmy to robić, nie możemy 
jednak ograniczyć naszej polityki względem Ukrainy 
do potępiania Bandery, bo to jest po prostu za mało. 
Trzeba zaproponować im pewien pozytywny wzorzec.

Były jeszcze pytania o pełnomocnika. 
Pełnomocnika wyznacza minister, a następnie, po 
3 miesiącach, może być wyznaczony p.o. dyrektora 
albo dyrektor.

Szanowni Państwo, wydaje mi się, że odpowie-
działam na większość pytań. Jeśli jakieś pominęłam, 
to bardzo przepraszam. Chciałabym wszystkich uspo-
koić i jeszcze raz podkreślić, że będzie to instytucja 
naukowa, rzetelna, służąca bardzo dobrze Polsce 
i Polakom. Ona powstaje z inicjatywy poselskiej 
posłów PiS, ale będzie służyła całej Polsce. Bardzo 
dziękuję.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę zostać przy 
mównicy, Pani Minister, bo mogą być pytania.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie 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 pragnie zadać pytanie?
Pan senator Pociej, proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Minister, pani zaczęła swoją wypowiedź od 
tego, że co najmniej od dekady archiwa nie były do-
finansowane. 

Chciałbym się tak na rozgrzewkę dowiedzieć, co 
państwo zrobili przez ostatnie 2 lata, żeby dofinan-
sować te archiwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Jak już powiedziałam, instytuty badawcze mają 
ten przywilej, że budżet, który jest przeznaczony na 
ich działanie, może przechodzić na kolejne lata.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To dobrze.)
I taką właśnie komfortową sytuację mamy w tym 

przypadku.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale czy w przyszłym 

roku…)
Nie. Od razu mówię, że nie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie. Tamta…)
Panie Senatorze, bardzo bym chciała, żeby tak 

było, ale to nie jest możliwe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, chciałbym się dopytać kwestię daty. 

Zahaczyliśmy o to lekko pana senatora Ryszkę, ale 
nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Chodzi o 8 listopada 
1917 r. Dlaczego nie… Mówimy o zbrodniach wo-
jennych. Skoro w czasie I wojny światowej Polacy 
ponieśli porównywalne straty, i ludzkie, i materialne, 
do strat z II wojny światowej, to dlaczego nie chcecie 
tu państwo uwzględnić również tego, co wydarzyło 
się w czasie I wojny światowej? Przecież skala znisz-
czeń i bólu była porównywalna.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Bardzo dziękuję.
Zaznaczę, że pomiędzy I i II wojną światową 

zachodzi ogromna różnica. II wojna światowa była 
efektem działania dwóch państw totalitarnych, reżi-
mów. I chociaż wielka wojna jest ważna dla Europy 
Zachodniej, to trudno jest nam porównywać I wojnę 
światową na ziemiach polskich z II wojną. One są 
zupełnie nieprzystawalne, jeśli chodzi o liczby, także 
liczby ofiar. Nie kwestionuję tego, że I wojna świato-
wa była traumą, że była czymś, co bardzo dotknęło 
Polskę, polską gospodarkę i infrastrukturę, a przede 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę uzupełnić, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Dobrze.
Panie Senatorze, ja naprawdę bardzo jasno 

chcę to wytłumaczyć. Archiwa Państwowe mają 
swój komponent historyczny, który służy history-
kom do prac naukowych, do różnych działań, ale 
oprócz tego, na mocy ustawy, zobowiązane są do 
przejmowania akt osobowo-płacowych. Innymi 
słowy, jeśli jakaś firma splajtuje, to całe archi-
wum wytworzone przez tę firmę musi być przejęte 
przez Archiwum Państwowe. Sytuacja jest tak 
zła… Ja zgłosiłam się do pana ministra Glińskiego 
i poprosiłam go o to… Przygotowujemy teraz taki 
raport o stanie archiwów, który będzie przedsta-
wiony Radzie Ministrów. Sytuacja jest tak zła, 
że Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, 
która wytworzyła w latach dziewięćdziesiątych 
w związku z odszkodowaniami ogromne archi-
wum i naprawdę bardzo ciekawe, bo w latach 
dziewięćdziesiątych żyły jeszcze te osoby, które 
były represjonowane… Nawet to archiwum nie 
zostało uporządkowane. Oni mają mnóstwo zadań, 
mnóstwo materiału archiwalnego. My naprawdę 
robimy wszystko, żeby zmotywować pracowników 
i wybudować nowe magazyny oraz nowe pomiesz-
czenia archiwalne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, proszę mi coś wyjaśnić. Pan 

senator sprawozdawca mówił, że co roku będzie 
75 milionów. Mówiono też o 150 milionach. Tak 
wynika… Może to było przejęzyczenie. Pani po-
wiedziała, że to jest 75 milionów i że to będzie 
rozłożone w czasie. Czy w przyszłym, 2018 roku 
będzie 150 milionów? Proszę to wyjaśnić senato-
rom.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.
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(podsekretarz stanu M. Gawin) zacząć i szybko zacząć. I mówiła pani o muzeum po-
wstania, że można było w rok je zrobić. Co pani chce 
zrobić – niech pani mi opowie – za te 75 milionów do 
świąt, przez 10 dni?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Panie Senatorze, tryb powoływania instytucji jest 

taki, że nie minister, ale pełnomocnik albo dyrektor 
przedstawia plan roczny działania i wszystkie cele, 
które mają być osiągnięte przez tę instytucję. I tak 
jest zawsze.

(Senator Aleksander Pociej: Do końca roku?)
Tak… Nie do końca roku, bo mówimy o 2018 r. 

W tym roku rzeczywiście musimy powołać pełno-
mocnika, zrobić takie najprostsze rzeczy, czysto tech-
niczne, a w następnym roku trzeba będzie wypraco-
wać taki plan. Ja powiem tak: na pewno ta instytucja, 
tak jak ja ją widzę… Chciałabym też powiedzieć, 
że założyłam ośrodek Pileckiego, który przez pół-
tora roku funkcjonowania zrobił jedno z najnowo-
cześniejszych archiwów na świecie – i mówię tutaj 
to bez żadnej przesady – i który przede wszystkim 
przepisuje i umieszcza w internecie przetłumaczo-
ne na język angielski świadectwa polskie, Polaków 
składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni 
Hitlerowskich i świadectwa z Instytutu Hoovera. I ja 
jestem raczej zwolenniczką tego, że jeśli już coś za-
kładamy, to powinniśmy działać szybko, energicznie, 
to nie powinno się przeciągać w czasie. Ja w szybkim 
działaniu nie widzę nic złego, tym bardziej że dzia-
łalność tej nowej instytucji widzę, tzn. mniej więcej 
widzę działy, jakie powinny być, i to, od czego powin-
niśmy zacząć. Ale naprawdę to teraz nie jest moment, 
żebym szczegółowo opowiadała na temat programu 
tej instytucji na cały rok.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, no, ja, jak pani wie, przez 8 lat by-

łem w tej tzw. grupie trzymającej władzę.
(Senator Alicja Zając: I nic poza tym.)
Normalnie minister co roku, jak trzeba było, przy-

gotowywał plan pracy. I my, posłowie czy senato-
rowie, towarzyszyliśmy mu w tym i doradzaliśmy 
z uwagi na naszą wiedzę. Proszę mi w takim razie 
powiedzieć: czy wy tak nagle od tych posłów się do-

wszystkim ludzi. Chodzi tutaj o to, że w zasadzie 
we wszystkich ustawach daty są umowne i sporne. 
Zawsze. One zawsze budzą pewne kontrowersje. Na 
dobrą sprawę ja też mogłabym zadać podobne py-
tanie: dlaczego mamy nie mówić o Polakach albo 
osobach o innych narodowościach pomagających nam 
w powstaniu styczniowym? Możemy się tutaj dowol-
nie cofać. Prawda?

(Senator Aleksander Pociej: Chciałem zadać to 
pytanie później.)

(Wesołość na sali)
Tutaj bardziej chodzi nam o zaznaczenie XX w. 

od momentu totalitaryzmów. To jest pewna granica. 
Czas I wojny światowej to w zasadzie były początki. 
Była rewolucja bolszewicka, była wojna polsko-bol-
szewicka. Ten totalitarny komponent jest czymś, co 
stanowi tu pewne kryterium. Tak to rozumiem. Ale, 
jak podkreślam, daty są zawsze kwestią sporną. W tej 
ustawie chodziło o pewną zbieżność z datami, które 
są ujęte w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. 
Tutaj nie ma, powiedziałabym, dobrego wyjścia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następne pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, to nie czas ani miejsce, żebyśmy 

polemizowali. Ja tylko do archiwum, o którym pani 
mówi… Wydaje mi się, że nie ma pani racji i że stra-
ty polskie w czasie I wojny światowej – czytałem 
na ten temat parę dosyć opasłych opracowań – były 
w niektórych sektorach dużo większe. Jeżeli z kolei 
mówi pani… Nawet gdybym przyjął, a nie przyjmuję, 
pani rozumowanie, czyli przekonanie, że I wojna nie 
przystaje do II wojny…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, to jest polemika. Proszę o pytanie. Albo 
proszę zapisać się do dyskusji.)

No, dalej nie za bardzo rozumiem, dlaczego ma 
to obejmować 2 lata I wojny światowej.

(Głos z sali: Od rewolucji…)
Bo od rewolucji… Ja rozumiem, że od rewolucji, 

no ale to też była I wojna światowa i te czasy.
Moje pytanie jest następujące. Szóstego może na-

wet uchwalimy to, co tutaj jest. W zależności od tego, 
czy będą poprawki, czy nie… No, pan senator Ryszka 
znowu szczerze powiedział, że nie będziemy nic po-
prawiać, nawet gdyby była jakaś ewidentna głupota 
w tej ustawie, no bo trzeba zdążyć…

(Senator Czesław Ryszka: Tak nie powiedziałem.)
…że wszystko jedno, ale musimy zdążyć. No ale 

pani powiedziała, że najważniejsze jest, żeby fajnie 
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naukowców z Zachodu czy z innych krajów, którzy 
mogliby napisać książki na podstawie tego kompo-
nentu źródłowego, który do niedawna był zamknięty 
i niedostępny w archiwach, dlatego że żaden historyk 
zagraniczny nie będzie czytał odręcznych świadectw.

Słowem, wydaje mi się, że te 2 instytucje mogą 
dobrze funkcjonować. To jest inicjatywa poselska, to 
nie wyglądało tak, że geneza była taka, że ktoś mi coś 
położył, tylko ja uznaję, że jeśli mamy taką szansę, by 
dzięki temu uszczelnionemu VAT zrobić instytucję, 
która będzie dobrze i sprawnie działała, i która jesz-
cze pomoże ośrodkowi Pileckiego np. w opracowaniu 
dobrych stypendiów, dlatego że chodzi nam też o to, 
żeby ktoś na podstawie tych naszych tekstów źródło-
wych jednak pisał książki… To, że myśmy opracowali 
te źródła w takim jeszcze niewielkim zakresie, to jest 
jedna sprawa, ale druga jest taka, że po prostu musimy 
zachęcić naukowców. Muszę, Panie Senatorze, powie-
dzieć, że zachęcanie naukowców i oferta stypendialna 
to sprawdzona droga.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja nie pytałem o to 
w ogóle.)

Więc ja tylko tłumaczę… Te obie instytucje będą 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mamy bardzo dobrą relację także z Instytutem 
Pamięci Narodowej, bo my tego instytutu też potrze-
bujemy, przecież tam się dokonuje cała ta kwerenda. 
Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra idea, 
dobry pomysł, i mogę tylko powiedzieć, że zrobimy 
wszystko, żeby zaprosić państwa senatorów…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Minister, zapewne moi koledzy z Prawa 

i Sprawiedliwości przyznają… Ja nie jestem specjal-
nie czepliwy, ale pani przed sekundą powiedziała 
coś, co trochę mnie zmroziło. Mówiła pani wcześniej: 
„założyłam instytut Pileckiego”. Teraz pani mówi, 
że macie problemy w tym instytucie Pileckiego – 
przed sekundą pani to mówiła – że brakowało jakichś 
pieniędzy na to, żeby pewne badania zrobić, no to 
zrobiliście sobie instytucik, który będzie finanso-
wał… Przepraszam bardzo, pani to powiedziała przed 
chwilą, ja powtarzam tylko to, co pani przed chwilą 
powiedziała.

(Senator Alicja Zając: W żadnym miejscu o insty-
tuciku nie było mowy.)

I powiedziała pani, że ten instytut umożliwi za-
sypanie pewnych braków finansowych w instytucie 
Pileckiego. Tak odbieram pani wypowiedź przed 
chwilą, że tam brakowało pieniędzy i pewnych rze-
czy nie mogliście zrobić.

wiedzieliście, że chcecie mieć ten instytut? Czy wy to 
w ogóle zaplanowaliście? Bo jeżeli to zaplanowaliście, 
to jest jakiś dokument: ja, minister kultury zamierzam 
w ramach mojego programu 4-letniego zbudować, 
stworzyć Instytut Solidarności i Męki Pańskiej… 
i Męstwa…

(Senator Alicja Zając: Nie, nie. No nie, już nie 
przesadzajmy.)

Przepraszam najmocniej. Tak, i Męstwa.
(Senator Jan Hamerski: No, komedia.)
No, jak to było? Czy nagle pani dostała to na stół 

od posłów, którzy jak zwykle nie mają takich narzę-
dzi, żeby to tak super przygotować jak ministerstwo? 
Chciałbym tylko się dowiedzieć, jaka jest droga.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadane.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Jeśli chodzi o tę nazwę, to ja już mówiłam o tym, 

że nazwy tego typu instytucji mają nieco więcej pato-
su. Yad Vashem to jest oficjalna nazwa, czyli Instytut 
Męczenników i Bohaterów Holocaustu – i to też brzmi 
patetycznie. Tak że wydaje mi się, że ten Instytut…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, ja do 
nazwy nic nie mam.)

…Solidarności i Męstwa… 
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nic nie mam do na-

zwy.)
Ale była jakaś ironia, żeby nie powiedzieć: zło-

śliwość.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przez przypadek.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, panu nikt nie przeszkadzał, proszę więc 
nie przeszkadzać.)

Ja powiem tak: kiedy zaczął funkcjonować ośrodek 
Pileckiego, my na początku nie mieliśmy rozpoznane-
go całego komponentu historycznego tych świadectw 
i po prostu po pewnym czasie zorientowaliśmy się, ile 
możemy robić tego rocznie. Na 130 tysięcy świadectw 
możemy przerobić 4 tysiące rocznie, z czego 2,5 ty-
siąca zrobić w języku angielskim. To jest po prostu 
bardzo mało. Chodziło nam zatem także o powoła-
nie instytucji, która będzie ściśle współpracowała 
z ośrodkiem Pileckiego i która przyspieszy niektóre 
prace. Poza tym wszystkim proszę tylko zauważyć, 
że ośrodek Pileckiego ma bardzo nieduży budżet, 
nie mogliśmy np. powołać, nie wiem, stypendiów dla 

(senator J. Fedorowicz)
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państwo dopominacie. Nie chcę być złośliwa, ale 
przypominam, że Platforma Obywatelska chciała 
rozwiązać Instytut Pamięci Narodowej, więc tutaj 
jesteście państwo trochę niekonsekwentni.

(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale kto teraz?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje… Wpierw zapisał się pan senator 

Fedorowicz, potem pan senator Pociej.
Proszę bardzo, pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Najpierw chciałbym wyjaśnić, że nie popełniłem 

żadnego lapsusu, bo nigdy by mi to nie przyszło do 
głowy. Mówiłem o tym, ponieważ myślałem o Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. A więc jeże-
li mówiłem o Instytucie Solidarności i Męczeństwa 
to… Ja nie mam nic przeciwko nazwie i patosowi, 
który jest tutaj konieczny. Ale musimy wiedzieć… 
Ja rozumiem to, co pani minister… Rozumiem ar-
gumenty, że jest taka potrzeba. Ale jak sobie w ta-
kim razie wyobrażacie współpracę np. z Żydowskim 
Instytutem Historycznym? Oni mają zakres swojego 
działania, prawda? Muzeum Polin… Czy będziecie 
sobie pomagać, czy to będzie… W ustawie nie ma 
słowa o współpracy między tymi instytucjami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Ale ustawa nie musi na takim poziomie precy-
zować zadań instytutu, bo ta współpraca jest dla 
mnie kompletnie naturalna. Jeśli chodzi o Żydowski 
Instytut Historyczny, to dziękuję za przywołanie tego 
przykładu, dlatego że ta współpraca na pewno będzie 
miała miejsce w przyszłości. Ona się już teraz nawią-
zuje, dlatego że Żydowski Instytut Historyczny… 
W odróżnieniu od polskich świadectw zostało ska-
talogowanych i opracowanych 8 tysięcy świadectw 
Żydów ocalałych z Holokaustu, polskich obywateli, 
którzy przeżyli Holokaust. I te 8 tysięcy świadectw 
jest. One nawet zostały wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.

To tylko pokazuje, że ośrodek Pileckiego po pro-
stu musi wykonać te zadania. My mamy 130 tysię-
cy świadectw do opracowania, ale już w tym roku 
rozpoczynamy działania zmierzające do tego, żeby 
wpisać te polskie świadectwa i z okupacji sowieckiej 

(Senator Alicja Zając: Współpraca ma być, a nie, 
że brakowało pieniędzy!)

I nie odpowiedziała mi pani jednocześnie na py-
tanie, które zadałem: co pani chce zrobić w 2 tygo-
dnie za 75 milionów? Nie odpowiedziała mi pani na 
to pytanie. Więc jeszcze raz pytam: czy prawdziwa 
była szczera wypowiedź pana senatora Ryszki, który, 
sprawozdając, powiedział, że dobrze by było, żeby te 
pieniądze, które są, się nie zmarnowały?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Koniec py-
tania czy…)

Tak jest, dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Ja mogę powiedzieć tak, że pan senator słuchał, 

ale słuchał pan ze złą wolą.
(Senator Aleksander Pociej: Ale to nie jest odpo-

wiedź.)
Oczywiście, że…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

formułować ocen, Pani Minister, tylko ewentualnie 
odpowiedzieć na pytanie albo, jak pani nie chce…)

Nie, tylko odniosłam się do tego „instytuciku”. 
Wydaje mi się, że powinniśmy zwracać uwagę, w jaki 
sposób formułujemy nasze opinie i zapytania.

Ja chcę powiedzieć tak: to doświadczenie, któ-
re mamy z ośrodka Pileckiego, po prostu wskazuje 
na to, że tych zadań jest niezmiernie dużo. Ośrodek 
Pileckiego też będzie pomagał temu nowemu in-
stytutowi w tym sensie, że w zeznaniach, które my 
mamy, są też zapisane przypadki, na ogół tragiczne, 
drastyczne, ratowania albo próby ratowania Polaków 
albo Żydów. Chciałam więc tylko powiedzieć, że 
te instytucje mogą ze sobą współpracować dobrze 
i tak powinno być. Najgorszą rzeczą, która się może 
przytrafić w ministerstwie kultury, jest posiadanie 
instytucji, które ze sobą konkurują albo prowadzą 
działalność kompletnie wobec siebie sprzeczną. Ten 
brak harmonii pomiędzy instytucjami jest bardzo 
niedobry, bardzo zły.

Ja powiem tak, jako wiceminister kultury, a także 
ktoś, kto obserwuje przez ponad 20 lat funkcjonowa-
nie innych ośrodków badawczych, instytucji kultury 
zagranicznych: synergia, która się bierze z powsta-
wania różnych instytucji, jest na pewno lepsza niż 
budowanie jednej ogromnej instytucji, o którą się 

(senator A. Pociej)
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(podsekretarz stanu M. Gawin) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:

Ja postaram się już bardzo krótko… Panie 
Senatorze, ja udzieliłam odpowiedzi na to pytanie, 
tylko wydaje mi się, że pan na chwilę wyszedł z sali. 
Może jeszcze…

(Senator Aleksander Pociej: Ja siedzę tutaj i nie 
wychodziłem, przepraszam.)

Ale ja udzieliłam tej odpowiedzi panu senatoro-
wi…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę ewen-
tualnie powtórzyć. Albo tak, jak pani zechce…)

Może jeszcze raz powtórzę. W formule instytu-
tów badawczych jest taka możliwość, żeby budżet 
przyznany na instytucję przechodził z roku na rok. 
Czyli to jest na długi czas funkcjonowania, nie wiem 
jak długi, ale jest możliwość przechodzenia niewy-
korzystanej sumy na kolejne lata. W 2017 r. tyle, ile 
możemy zrobić… Możemy powołać pełnomocnika 
i przede wszystkim możemy zrobić te podstawowe, 
takie zupełnie trywialne badania związane z fizycz-
nym powołaniem tej instytucji.

Senator Ryszka nie mylił się. Uważam, że bar-
dzo dobrze mówił o archiwach, ale nie wiem, czy… 
Panie Senatorze, ja mogę panu dłużej o tych archi-
wach opowiadać, ale jeśli pan pozwoli, teraz powiem 
krótko. Senator Ryszka po prostu powiedział, że to 
musi być archiwum sprofilowane pod kątem rodzaju 
działalności. Jeśli ta instytucja wypracowuje kryte-
ria, na podstawie których można przyznawać ordery, 
to musimy mieć u siebie pewien charakterystyczny 
rodzaj materiału archiwalnego, który nie jest dostęp-
ny w żadnej z tych pozostałych instytucji. I to tyle. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: 
Bardzo dziękuję.)

(Oklaski)
Panie i Panowie Senatorowie, przedstawiam nastę-

pujący komunikat: informuję, że po rozpatrzeniu bie-
żącego punktu przystąpimy do rozpatrywania punktu 
piętnastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Po rozpa-
trzeniu tego punktu powrócimy do rozpatrywania 
punktów zgodnie z porządkiem obrad.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pocieja, 

który zapisał się jako pierwszy.

1939–1941, i z okupacji niemieckiej 1939–1945 na 
listę „Pamięć Świata” UNESCO.

Ja zakładam, że ta współpraca będzie dobra. Nie 
ukrywam, że wszyscy szefowie tych placówek są po 
prostu moimi kolegami, bo ja jestem historykiem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Minister, ja należę do ludzi, którzy potrafią 
się wycofać z pewnych sformułowań. Jeżeli słowo 
„instytucik” zabolało panią albo koleżanki i kolegów 
senatorów…

(Senator Alicja Zając: Tak.)
…to przepraszam.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Tym się różnimy, że potrafimy – przynajmniej 

niektórzy z nas, tak jak ostatnio zrobił to pan senator 
Żaryn – przeprosić, jeżeli coś jest…

(Senator Maria Koc: Ale przepraszając, obraża.)
Rozumiem, że mogę oczekiwać tego samego, je-

żeli chodzi o pytania sformułowane ze złą wolą.
Ale pani minister po raz czwarty mi uciekła od 

odpowiedzi na pytanie bardzo proste i krótkie: co 
chcecie zrobić w 2 tygodnie za 75 milionów zł? To 
jest moje, czwarty raz powtarzane, pytanie. Bardzo 
bym chciał usłyszeć konkretną odpowiedź na pytanie: 
co zrobicie w 2 tygodnie za 75 milionów? To jest raz.

A dwa: przed chwilą pani minister powiedziała, 
że ponieważ tutaj były jakieś straszliwe zakusy, to 
chcecie mieć te archiwa rozproszone, to znaczy parę 
miejsc, a nie wszystko wsadzone – takie były pani 
słowa – w jedną instytucję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: One 
i tak są w kilku.)

Tak, ale…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę, 

pan senator skończy, a potem pani odpowie.)
Ale senator Ryszka przekonywał nas, że dlatego 

to robicie, żeby mieć te wszystkie dokumenty w jed-
nym miejscu. 

I to jest moje drugie pytanie: czy pan senator 
Ryszka się mylił, czy pani minister myli się w tej 
chwili? I jeszcze raz wracam do tego, co w 2 tygodnie 
zrobicie za 75 milionów zł.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
2 pytania, Pani Minister. Proszę bardzo.
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(wicemarszałek M. Seweryński) że jest to robione tylko po to, żeby powstała kolejna 
instytucja. To mnie zawsze przez tyle lat tej naszej 
wolności denerwowało. Bywają okresy pewnej pro-
sperity, i były takie dwukrotnie w przypadku naszej 
dziedziny, czyli kultury, ale potem instytucje na sku-
tek jakiegoś kryzysu nie były w stanie się utrzymać. 
Ja uważam, że środki mogłyby zostać przeznaczone 
jednak na samą działalność, a nie na powoływanie 
kolejnych dyrektorów, na kolejne budynki i admini-
stracje. Tak że nie jestem do końca przekonany, Pani 
Minister, żałuję, bo rozumiem intencję.

Ale początek mojej wypowiedzi dotyczył trybu, 
który mnie po prostu denerwuje, bo nigdy to nie jest 
specjalnie profesjonalne. Zwykle w takim poselskim 
czy senatorskim trybie część ustaw jest wynikiem 
też pewnych emocji, rozumiem, że one są, choć nie 
powinno tak być. No, bardzo mi jest trudno przyjąć 
do wiadomości to, że miałbym głosować za projektem 
ustawy, która w ponad 10 punktach czy w 11 punk-
tach jest poprawiana przez nasze Biuro Legislacyjne. 
W związku z tym… No, gdyby to wszystko było, Pani 
Minister, w innym trybie, gdyby to wszystko było zro-
bione 3 miesiące temu, to my byśmy nie mieli takiego 
problemu. No, odpowiedział mi na to mój serdeczny 
wiceprzewodniczący Ryszka – znamy się całe lata – 
że on nie czuje dyskomfortu. No, ale ja czuję dyskom-
fort, bo gdyby to wszystko szło w normalnym trybie, 
to poprawki zostałyby przyjęte, to… A co zrobi jutro 
pan senator Ryszka, członek prezydium naszej komi-
sji? Bardzo jestem ciekaw, Panie Przewodniczący, bo 
pan sam był za tym i powiedział pan do protokołu, że 
poprze pan poprawkę zgłoszoną przez pana senatora 
Pocieja. No i jeśli pan poprze, my poprzemy, to co 
będzie? Będzie pan miał ten dyskomfort, o którym 
ja myślałem, że pana ominie. I tego żałuję.

W związku z tym, Panie Marszałku, proszę łaska-
wie o przyjęcie moich poprawek, które są złożone na 
piśmie. Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Minister!
Wydaje mi się, że wcale nie jesteśmy tak bardzo 

zaawansowani w polityce historycznej, która przyno-
siłaby nam pożytek. Wykorzystywanie historii w tym 
sporze politycznym jest bardzo widoczne. Spieramy 
się już nawet o, jak wydawałoby się do niedawna, 
oczywiste rzeczy. Bardzo nam potrzeba równowagi, 
bo wtedy, kiedy mówimy prawdę, budujemy jedność 
między sobą i budujemy przyjaźń między nami a in-

(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Ty jesteś dobry adwokat. 

Czepiasz się słówek.)
Panie Senatorze, pan senator Pociej ma teraz głos. 

Proszę nie polemizować.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo. 
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko: uważam, że to jest bardzo zły po-

mysł, że jest to wyrzucanie bardzo dużych, poważ-
nych pieniędzy na sfinansowanie instytucji, która 
prawie dokładnie powielać będzie to, co robi IPN. 
Absolutnie będę głosował przeciwko powołaniu tego 
instytutu, ponieważ po raz kolejny… No, następny 
prezes będzie pobierał pieniądze, następna grupa osób 
będzie powielała działania, które już są podejmowa-
ne w IPN. Zupełnie tego nie rozumiem. Jeżeli to się 
tak pokrywa, dlaczego po prostu nie wrzucono tych 
pieniędzy do IPN? Po co wydaje się te pieniądze? 
No, przecież są prezesi, są zarządy, są budynki. Na to 
wszystko pójdą pieniądze, a te osoby będą dublowały, 
równolegle wykonywały dokładnie tę samą pracę, 
którą wykonuje IPN.

Ponieważ zapewne mój punkt widzenia nie uzyska 
poparcia większości, składam 1 poprawkę. Jeżeli już 
mamy się tym zajmować, to w konsekwencji tego, co 
mówiłem o I wojnie światowej i o tym, jaki był jej 
skutek dla Polaków – mówię o całej I wojnie świato-
wej, a nie tylko jej wyrywku, bo tu historia zaczyna 
się od rewolucji październikowej – chciałbym złożyć 
taką poprawkę, żeby zakres czasowy zaczynał się od 
początku I wojny światowej. I taką poprawkę skła-
dam. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Następnym mówcą jest pan senator Fedorowicz. 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Pani Minister! Wysoki Senacie!
No, właściwie pan senator Pociej powiedział 

wszystko. Ja się pod tym podpisuję. Chcielibyśmy, 
żeby się nam udało, przynajmniej raz w czasie tej 
ewentualnie 4-letniej kadencji… Chcielibyśmy, żeby 
jednak przychodziły do nas ustawy rządowe, no bo 
ustawa rządowa jest w naturalny sposób o wiele pre-
cyzyjniej przygotowana. Rozumiejąc potrzebę takiej 
instytucji, niestety nie mogę się oprzeć wrażeniu, 
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(senator M. Augustyn) potrzebne jest stworzenie tych archiwów, potrzebne 
jest upamiętnianie – to wszystko prawda. I potrzebne 
są te miliony, żeby nie przepadły… Bo to też ważne. 
Jednakże wychodzę z tej debaty nie do końca prze-
konany, że potrzebny jest akurat ten instytut. Wydaje 
mi się, że niekoniecznie. Byłoby to samo albo więcej, 
chyba lepiej, chyba szybciej, a na pewno zdecydo-
wanie tajniej, gdyby to robiła instytucja, która już 
ma ogromne doświadczenie i która się sprawdziła. 
Wspominała pani o tym, że moje ugrupowanie nie raz 
mówiło o tym, żeby Instytut Pamięci Narodowej prze-
stał istnieć. A wie pani dlaczego, jak myślę? Również 
dlatego, że nie było tej drugiej nogi, nie było tego 
drugiego działania, które teraz ma być zapoczątko-
wane. Gdyby to było zblokowane, na pewno łatwiej 
o przyszłości tej instytucji by się rozmawiało.

(Senator Krzysztof Mróz: Nie…)
Pan senator tutaj zaprzecza… No, mamy prawo do 

różnych opinii i to jest piękne. Prawda? Tak więc ja 
co do intencji absolutnie uważam… Moment nawet 
jest dobry. Najwyższy czas pokazywać, że byliśmy 
w potrzebie, że nam pomagano i że mamy dług, któ-
ry powinniśmy spłacać wobec tych, którzy dzisiaj 
w potrzebie są i się do nas zwracają.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Minister!
Ja nie zamierzałem akurat w tym punkcie zabierać 

głosu, ale po przemówieniu kolegi… No, zainspiro-
wał mnie pan. I tak przewrotnie powiem, że warto tę 
debatę odbyć, bo tak zachwalał pan Instytut Pamięci 
Narodowej i mówił, jak dobrą jest on instytucją, że 
miło było akurat z pana ust tego posłuchać. Tym 
bardziej że, Panie Senatorze, jeżeli się nie mylę, to 
w waszym nowym programie pan przewodniczą-
cy Grzegorz Schetyna jako gwóźdź tego programu 
wpisał likwidację IPN, właśnie likwidację IPN. I nie 
mówił nic o brakach w działalności IPN, tylko skry-
tykował tę instytucję jako do cna niepotrzebną i złą. 
Rzeczywiście państwo przez 8 lat mogliście ten IPN 
poprawiać, mogliście zadbać o politykę historyczną, 
mogliście zadbać także o pewne upamiętnianie, do-
wartościowanie różnych wydarzeń historycznych, 
ludzi, naszej bardzo bogatej historii, ale jakoś do tej 
pory tego nie zrobiliście, chociaż tak się składa, że 
zarówno były pan prezydent, jak i były pan premier 
z wykształcenia byli, jak pamiętam, historykami. 
Tak? I gdy my dzisiaj chcemy wprowadzić nowe in-
stytucje, przeznaczyć na to środki, które na tę kulturę 

nymi narodami. Kiedy akcentujemy jedno, a zapomi-
namy o drugim, to albo sami czujemy się skrzywdze-
ni, albo inni czują, że ta ocena jest niesprawiedliwa. 
I wtedy nie ma mowy o jedności, wtedy są podziały.

Tak więc powiem szczerze, że bardzo mnie zdzi-
wiło to – bo nie wiedziałem o tym – że jest pomysł 
na to, żeby wreszcie zacząć pokazywać tych, którzy 
pomagali Polakom. Powtórzę to, co powiedziałem 
w pytaniu: faktycznie bardzo tego brakuje. Tak jak 
różni byli Polacy – począwszy od tych, którzy byli 
bohaterami, przez tych, którzy bohaterów wspierali, 
lub którzy byli bierni albo byli zastraszeni, aż do tych, 
którzy byli zbrodniarzami – tak i… Tak samo było 
i z innymi narodami. W godzinach próby nie wszyscy 
zdajemy egzamin i dlatego wydaje mi się, że tych, któ-
rzy zdają egzamin, niezależnie od narodowości, warto 
i trzeba pokazywać. Tak więc ten cały katalog zadań, 
który tutaj został zapisany, wydaje mi się wyjątko-
wo potrzebny również dlatego, że także my dzisiaj – 
i chyba tak zawsze będzie, co mówię z pespektywy lat 
człowieka dojrzałego – stoimy przed jakimiś zadania-
mi, przed jakimiś wyzwaniami i mamy zdać egzamin. 
I albo go zdajemy, albo nie. Tak sobie myślę, że dzi-
siaj, jeśli mowa o imigrantach, niekoniecznie zdajemy 
ten egzamin, bo może nie zdajemy sobie sprawy albo 
za rzadko o tym myślimy, że różnie bywało – było tak, 
że myśmy byli bohaterami i pomagaliśmy, było i tak, 
że bardzo tej pomocy potrzebowaliśmy na obczyźnie 
i nam pomagano. Gdyby pokazywać to w atrakcyjnej 
formie, być może udałoby się te lęki, skądinąd uza-
sadnione, przezwyciężyć. Tak samo w stosunkach 
z innymi narodami, chociażby Ukraińcami, a nawet 
Żydami – gdybyśmy pokazali tę drugą stronę medalu, 
pewnie łatwiej mówiłoby się o rzezi wołyńskiej, bo 
ocena byłaby bliższa prawdy, a wtedy o pojednanie 
byłoby dużo łatwiej. 

Tak więc myśl gdzieś tam w tej ustawie zawarta 
nie jest zła, ma swoje walory. Spieramy się raczej 
o coś innego – o to, czy to jest dobra formuła, czy 
rzeczywiście trzeba nowego instytutu, nowych bu-
dynków, nowych pomieszczeń, czy nie można byłoby 
się oprzeć na tym, co już istnieje, ewentualnie coś roz-
budować lub dołożyć komuś nowych narzędzi. Tym 
bardziej że Instytut Pamięci Narodowej, który tyle 
razy był dziś przywoływany, ma swoje bardzo liczne 
i pozytywne doświadczenia, o których tu mówili-
śmy, chociażby w zakresie popularyzacji niektórych 
wątków polskiej historii, tych do tej pory większości 
Polaków nieznanych.

Ja osobiście uważam – jest moje doświadczenie 
z tworzenia wielu ustaw tu w parlamencie – że ostat-
nia rzecz, którą powinniśmy robić, to tworzenie no-
wych instytucji. Pani Minister, to jest ostatnia rzecz. 
Potrzebne są te pieniądze, o których pani mówiła, 
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(senator K. Mróz) Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 671, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 671 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, panią senator Alicję Zając, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Środowiska sprawozdanie z posiedzenia 
komisji, które odbyło się w dniu wczorajszym, 4 grud-
nia 2017 r. Procedowaliśmy nad nowelizacją ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw. To usta-
wa, która została przyjęta przez Sejm na posiedzeniu 
w dniu 24 listopada – było 422 głosów za, nie było 
głosów przeciwnych, 5 osób się wstrzymało.

Nasza komisja przyjęła 4 poprawki zawarte w dru-
ku nr 671 A. W art. 1 po pkcie 4 dodaje się pkt 4a 
z lit. a, b, c, po pkcie 19 dodaje się pkt 19a i po art. 4 
dodaje się art. 4a. Nie czytam treści, ponieważ to 
wszystko jest w dokumencie, w druku nr 670 A.

Za poprawkami głosowało 7 senatorów człon-
ków połączonych komisji, nie było głosów przeciw, 
4 senatorów wstrzymało się od głosu, zaś za ustawą 
głosowało 8 senatorów, nie było głosów przeciw, 1 
senator wstrzymał się od głosu.

Nasza dyskusja… Może powiem krótko. Ustawa 
wynika z transpozycji prawa unijnego do prawa 
polskiego, z przepisów dyrektywy Komisji nr 1127 
z 2015 r. z dnia 10 lipca zmieniającej załącznik II 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy, z rozporządzenia Komisji Unii 
Europejskiej nr 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r. za-
stępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpa-
dów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, z rozpo-
rządzenia Rady Unii Europejskiej 2017/997 z dnia 
8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/
WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości 
HP 14 „Ekotoksyczne”, zwanego dalej rozporządze-
niem 2017/997.

i naszą historię… Akurat dzisiaj zainaugurowaliśmy 
z panem prezydentem obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości. A państwo dzisiaj krytykujecie takie 
rzeczy, tak żeby troszeczkę pokrytykować. My jed-
nak będziemy się oczywiście bardzo mocno za tym 
opowiadali, bo uważamy, że takie instytucje i takie 
uhonorowanie wydarzeń i ludzi są potrzebne, bo to 
buduje pewną wspólnotę, wspólnotę narodową, i nie 
bójmy się także o tym mówić. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja mam jeszcze 5 

minut. Zgłosiłem się, ale sekretarz nie zdążył mnie 
zapisać…)

Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja będę mówił tylko 

30 sekund…)
Proszę mówić, a nie zapowiadać.
(Wesołość na sali)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Senatorze, gdzie pan jest?
(Senator Krzysztof Mróz: Tu.)
A, jest pan. Witam pana.
Tak, ja byłem odpowiedzialny w poprzedniej 

władzy m.in. za to, że nie ruszaliśmy w ogóle spraw 
związanych z prowadzeniem IPN. Był szef IPN wy-
znaczony i czy patrzył on na prawo, czy na lewo… 
My nie wtrącaliśmy się w to. Nie mianowaliśmy ludzi 
i nie zdejmowaliśmy innych, czy nam się podobali, 
czy nie. Wiele rzeczy nam się nie podobało, ale nie 
robiliśmy żadnych takich zmian, bo takie mamy za-
sady. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli pan senator Pociej i pan 
senator Fedorowicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Nie.)
Dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Kultury i Środków 
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(senator sprawozdawca A. Zając) Pani senator Zając w sposób bardzo rzetelny i do-
kładny przedstawiła przebieg naszego posiedzenia 
komisji, które dotyczyło projektu, i te wszystkie naj-
ważniejsze elementy zawarła.

Ja chciałbym jeszcze – aby pokazać ten wątek 
europejski – wskazać, jakie akty zmieniamy, cho-
ciaż one też zostały już wymienione. Więc postaram 
się tylko powiedzieć, że ta zmiana ustawy jest bar-
dzo istotna właśnie ze względu na implementację 
przepisów Unii Europejskiej, wprowadzenie tego do 
naszych przepisów. Jednocześnie bardzo ważna jest 
baza danych odpadowych, która pozwoli nam sku-
tecznie walczyć z szarą strefą, z patologiami w go-
spodarce odpadami. Ale też należy na to spojrzeć tak, 
że pozwoli przedsiębiorcom i samorządom sprawnie 
prowadzić politykę w zakresie gospodarki odpadami, 
tak aby tych patologii nie było.

Rezygnujemy ze zbiorczych kart przekazania od-
padów. Szanowni Państwo, niektóre karty dopiero 
po miesiącu były wypełniane. I przedsiębiorca czy 
transportujący nie ma obowiązku okazania takiej 
karty. No to jak można mówić o skutecznej kontroli 
tego typu działalności? A jednocześnie jak wygląda 
przewaga konkurencyjna przedsiębiorców, którzy 
działają uczciwie w tym obszarze?

Baza zostanie wykonana metodą zwinną. Już od 
roku 2018, od stycznia, będzie można rejestrować się 
w bazie. Kolejne moduły będą dobudowywane. I tak 
naprawdę dopiero za rok 2019 będziemy składać spra-
wozdania. Rok 2020 jest tym, w którym osiągniemy 
pełną operacyjność bazy. Chodzi też o to, żeby dać 
czas na przygotowanie się i przedsiębiorcom, i sa-
morządom.

Pojawiły się też takie pytania: jak drogi sprzęt 
będzie musiał kupić przedsiębiorca? Czy będzie to 
miało wpływ na rachunki mieszkańców?

Szanowni Państwo, chcemy tę bazę skroić tak, 
żeby możliwe było korzystanie… Podobnie jak to 
robią potentaci w zakresie informatyki, którzy tworzą 
pewne platformy, z których wszyscy korzystamy, tak 
samo tutaj będzie pełen dostęp. Wystarczą tablety lub 
telefony komórkowe, dzisiaj w większości są to smart-
fony… Takie urządzenie wystarczy do tego, żeby z tej 
bazy korzystać, żeby można było się logować, żeby 
można było generować kod QR, czyli ten specjalny 
kod, dzięki któremu możemy uzyskać link dostępowy 
do określonych zasobów informatycznych.

Oczywiście ja też jestem członkiem Komitetu 
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, więc ściśle 
z Ministerstwem Cyfryzacji będziemy podejmować 
kolejne kroki, tak aby ta baza była właśnie spójna 
z całym systemem cyfryzacji państwa, a więc szeroko 
dostępna i w pełni funkcjonalna.

Szczególnie dla mnie jest ważne to – i tej determi-
nacji na pewno nie zabraknie – żeby było to skuteczne 
narzędzie nie tylko dla Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Dyskusja na posiedzeniu komisji skupiła się 
głównie na tzw. BDO, czyli bazie danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
Rozmówcy podnosili takie sprawy, czy będzie do-
stępność, czy ta baza będzie dobrze funkcjonowała. 
Obecny na posiedzeniu komisji pan minister Mazurek 
zapewniał, że wchodzimy w okres cyfryzacji pań-
stwa, dlatego wszystkie nowo wprowadzane systemy 
muszą być innowacyjne. Zostało to przyjęte.

Może jeszcze dopowiem, że sprawozdawczość 
za lata 2017 i 2018 będzie prowadzona według tych 
zasad, a później będzie to już prowadzone zgodnie 
z zapisami tej ustawy. Od 1 stycznia 2020 r. zacznie 
funkcjonować ewidencja odpadów uwzględniająca 
formularze wypełniane za pośrednictwem BDO. 
Czyli jest czas na wprowadzenie tych przepisów. 
Mówię o tym, ponieważ były zgłaszane obawy, 
czy przedsiębiorstwa są przygotowane na tę zmia-
nę. Myślę, że idziemy w kierunku nowoczesności, 
mamy XXI wiek, więc te zmiany musimy przyjąć, 
zwłaszcza że nieprzyjmowanie przepisów unijnych 
skutkuje później ponoszeniem kar, z czym często 
mamy do czynienia.

Chciałabym w imieniu połączonych komisji, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska, prosić Wysoką 
Izbę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały, 
czyli ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz nie-
których innych ustaw. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie?

Jeżeli nie, to dziękuję.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, pan Sławomir Mazurek.

Czy pan minister chce zabrać głos i przedstawić 
stanowisko rządu?

Zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
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Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytających.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Sławomir Mazurek: Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone jutro o godzinie 
9.00 rano.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrywania punktu dwu-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników 
urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 654, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 654 A i 654 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Krzysztofa Mroza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma 
go. Był, ale poszedł… O, jest, wchodzi.)

Jest pan senator Krzysztof Mróz.
Panie Senatorze, zapraszam pana na mównicę 

i proszę o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnie-

niach pracowników urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjona-
riuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez 
tego ministra oraz niektórych innych ustaw… Był to 
rządowy projekt ustawy.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej opiniowała ten projekt 29 listopada 
2017 r. Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Ustawa ta ma na celu powołanie inspektora nadzo-
ru wewnętrznego i wspierającego go Biura Nadzoru 
Wewnętrznego. No, generalnie ona wzmacnia mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, nadaje 

ale też dla innych organów, także organów ścigania, 
Inspekcji Transportu Drogowego i innych służb, w wal-
ce z patologiami. Ale też mam nadzieję, że umożliwi 
ono skuteczne działanie tych wszystkich, którzy w tym 
sektorze na co dzień pracują.

Bardzo serdecznie dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

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

Proszę, Pani Senator.

Senator Alicja Zając:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Zapomniałam zapytać na posiedzeniu komisji: czy 

Inspekcja Ochrony Środowiska dostanie dodatkowe 
środki? Bo wiemy, że jakiś czas temu – ja już dokład-
nie nie pamiętam kiedy – częściowo zostały przejęte 
środki inspekcji i przekazane na inne cele środowi-
skowe. Czy teraz w ramach nowych zmian Inspekcja 
Ochrony Środowiska dostanie jakieś środki?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Sławomir Mazurek:
Bardzo dziękuję.
Ta baza będzie powstawać w Ministerstwie 

Środowiska, będzie narzędziem dla Inspekcji Ochrony 
Środowiska.

Prawdą jest to, że na pewnym etapie inspekcji ode-
brano 500 tysięcy zł, jeszcze za czasów poprzedniej 
koalicji, z takich… Na fundusz wynagrodzeń. Jest to 
problem, z którym się inspekcja na co dzień boryka, 
ale jednocześnie inspekcja nie pozostaje bierna.

W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę z naro-
dowym funduszem ochrony środowiska na działania 
edukacyjne, także dla Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Jest to projekt na 6 milionów zł. To też wzmocni in-
spekcję. Ale na pewno będziemy prowadzić działania 
w tym obszarze, żeby wzmocnić inspekcję i kompe-
tencyjnie, i od strony strukturalnej. Mam nadzieję, 
że za tymi zmianami pójdą także środki w nowej 
perspektywie budżetowej. Dziękuję bardzo.

(podsekretarz stanu S. Mazurek)
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(senator sprawozdawca K. Mróz) Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja postanowiła przyjąć ustawę bez popra-

wek. Wobec bardzo wyczerpującego omówienia usta-
wy przez mojego przedmówcę nie widzę potrzeby, 
żeby powtarzać to, co on powiedział. Z tego co pa-
miętam, poprawki proponowane przez legislatorów 
zostały przejęte przez pana senatora Rulewskiego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości nie był podyktowany ko-

niecznością ingerencji w uprawnienia czy nawet 
przywileje ministra do tego, żeby porządkował on 
swoje struktury i usprawniał je organizacyjnie – 
tak to przedstawiał pan minister – lecz był oparty 
na przekonaniu, że jeśli tak bogata ustawa ma wejść 
w życie, i to w dość nieodległym terminie, to należy 
zachować rzetelność. Warunki rzetelności, zdaniem 
Biura Legislacyjnego, nie były do końca spełnione. 
Przede wszystkim istnieje niespójność między dwie-
ma ustawami, które są aktualnie w obiegu prawnym 
w parlamencie.

Rzecz dotyczy jednego zagadnienia, tzw. nagrody 
dla sygnalisty. W ustawie o podatku dochodowym 
rząd, do którego należy m.in. pan minister obecny 
na tej sali, proponował rozwiązanie przyjęte prawie 
zgodnie przez 2 izby… Ustawa nie weszła w życie. 
Jest to przewidziane na 1 stycznia. Tak wypada ter-
min wejścia w życie ustawy, która zakładała, że sy-
gnaliście będzie wypłacana nagroda.

Propozycja pana ministra, dotycząca funkcjono-
wania Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zakłada 
inne rozwiązanie, bardziej rozbudowane, w ramach 
którego przyznaje się taką nagrodę, ale ma być ona 
opodatkowana, jak czytałem, 20-procentową stawką 
podatku. Tam tego nie ma, a tutaj to jest. Poprzednio 
był to ryczałt.

Propozycję Biura Legislacyjnego przyjęliśmy 
z pewną dozą nie tylko zaufania, ale i rozsądku. W sy-
tuacji, gdy 1 autor, czyli rząd, wydaje 2 takie akty, to 
wskazane jest, aby te akty miały jednolite brzmienie, 

mu określone uprawnienia, m.in. będzie mógł się 
on zapoznawać z informacjami o wynikach czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych 
przez inspektora nadzoru wewnętrznego. Całe biuro 
i inspektor będą bezpośrednio podległe ministrowi 
spraw wewnętrznych i administracji. Ustawa określa 
zasady oddelegowania funkcjonariuszy poszczegól-
nych służb, gdyż inspektor nadzoru wewnętrznego 
będzie nadzorował wszystkie służby, które są pod-
ległe MSWiA, czyli: Policję, Straż Pożarną, Straż 
Graniczną i Biuro Ochrony Rządu. W tym obsza-
rze dokonuje się jeszcze kilku zmian, m.in. wyłą-
cza się dotychczasowe Biuro Spraw Wewnętrznych 
Komendy Głównej Policji, które jest podległe ko-
mendantowi głównemu… Teraz będzie ono podle-
gało bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji. Generalnie chodzi o wzmocnienie 
pewnego rodzaju nadzoru nad tymi sprawami postę-
powań wewnętrznych, dyscyplinarnych w służbach 
podległych MSWiA.

Do tego projektu ustawy Biuro Legislacyjne 
Senatu zgłosiło bardzo wiele uwag – było ich 20. 
Wszystkie uwagi są uwagami o charakterze legisla-
cyjnym. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister 
Jarosław Zieliński i przedstawiciele MSWiA nie zgo-
dzili się z uwagami zaproponowanymi przez Biuro 
Legislacyjne. No, to jest takie inne spojrzenie na te 
same sprawy. Uwagi Biura Legislacyjnego są bardzo 
różne i, jak powiedziałem, jest ich 20. One wycho-
dzą… wynikają z takiego bardzo mocnego założenia, 
że ta ustawa jest niekonstytucyjna. I takim dowodem, 
w świetle opinii Biura Legislacyjnego, jest właśnie 
to, że nawet procedura zmiany nazwy ustawy bu-
dzi zastrzeżenia pani legislator. Jest tu również taka 
kwestia, że mówimy o nowelizacji ustawy. Ta ustawa 
jest bardzo pokaźna. Pani legislator wskazała, że tak 
poważna zmiana nie powinna odbywać się poprzez 
nowelizację dotychczasowej ustawy, ale powinna być 
zrobiona w formie nowej ustawy.

Prawnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji mieli odmienne stanowisko i pod-
kreślali, że ustawa otrzymała akceptację Biura 
Legislacyjnego Sejmu.

Ustawa została przyjęta bez poprawek. Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
wnosi o przyjęcie jej bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) jeszcze, że tych poprawek stylistycznych jest chyba 
5, a redakcyjne są 3.

I tu pojawia się pytanie polityczne. Panie Ministrze, 
pierwsze czytanie w komisji – oczywiście było tylko 
jedno czytanie, ale odbyło się ono na 2 posiedzeniach, 
bo przerwano te prace – wywołało zdumienie, bo tak 
oczywistych poprawek ministerstwo najpierw nie ak-
ceptowało, później jednak wyraziło wolę współpracy. 
Po powrocie, po paru godzinach czy paru dniach, 
ministerstwo okazywało zdecydowaną wolę odrzuce-
nia tych poprawek i kategorycznie stawiało wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Może za daleko wykracza to poza sprawozdanie 
mniejszości, ale muszę zadać pytanie o to, skąd takie 
naciski, również na senatorów koalicji, którzy porzu-
cili wątpliwości i zajęli zdecydowane stanowisko. 
Nie ulegliśmy temu, bo – powtarzam – chcemy być 
dobrymi, rzetelnymi pomocnikami, co odnosi się nie 
tyle do pana ministra, ile do tej ustawy, co do której 
nie padały żadne wnioski o odrzucenie. Zwracam 
na to uwagę. Otóż wydaje mi się, że mogą istnieć tu 
3 przyczyny.

Pierwsza jest najprostsza. To względy ambicjonal-
ne. Ministerstwo uważa, że jeżeli już coś wydało, to 
nie podlega to jakiejkolwiek weryfikacji, chociażby 
logicznej, porządkowej czy stylistycznej.

Druga wiąże się z pytaniem, dlaczego parla-
ment ma cierpieć z powodu zamieszek w rządzie. 
Prawdopodobnie jest tak, że w rządzie – to zresztą 
oświadczają ministrowie – nikt niczego nie jest pew-
ny i dlatego każdy chce jeszcze przed końcem roku 
opróżnić swoje biurko, wyprężyć się przed byłą panią 
premier czy nowym panem premierem i zdać raport 
z wykonanej roboty. To jest słuszne, ale po stronie 
Alej Ujazdowskich. Nas, parlamentarzystów, nie po-
winno to wiązać. To są, powiedziałbym, ambicje. 
Pan minister chce zameldować, nie wiemy komu, pan 
pewnie też nie wie komu, że wywiązał się z roboty.

Trzecia przyczyna. To może najdalej idący wnio-
sek, który pozwoliłem sobie wyrazić. Ta ustawa nie 
jest tylko porządkowaniem, nie jest tylko wynikiem 
chęci, żeby minister miał ogląd sytuacji, tego, co dzie-
je się w podległych mu jednostkach, za które odpo-
wiada i politycznie, i jako urzędnik państwa. Wydaje 
mi się, że ta ustawa stanowi kolejny element budowy 
państwa strachu. Tym razem narracja strachu jest 
kierowana nie tylko wobec obywateli, ale także wobec 
tych wszystkich funkcjonariuszy, których w ostatnich 
2 latach jak sieczkarnia wymienił minister. Wydaje 
mi się, że to jest filozofia strachu. Ma być tworzo-
ne nowe biuro, które ma pełnić funkcję Wielkiego 
Brata, który spogląda społeczeństwu do kieszeni, 
w oczy czy nawet w zapiski w mediach i internecie. 
Jest też strach, że być może te wrogie siły wtargnęły 
do środowiska funkcjonariuszy Policji. To jest o tyle 
groźne, że w budowaniu państwa demokratycznego 

jeśli dotyczą tej samej osoby i tego samego przedmio-
tu. Chodzi o sygnalistę, który ma otrzymać nagrodę.

Powiem szczerze, że moje dotychczasowe do-
świadczenie, ale nie tylko moje, wskazuje, że zapisy 
o tego rodzaju nagrodach powinny być umieszczone 
w prawie finansowym, w ustawie o podatku, w której 
jest pewna liczba wykluczeń wskazujących, które to 
nagrody i świadczenia nie podlegają opodatkowa-
niu. Już pomijam fakt, że jeśli sygnalista ma działać 
w ramach pewnej dyskrecji, to ta dyskrecja, Panie 
Ministrze, na pewno ulegnie zawężeniu na rzecz 
jawności. Przecież nie o to chodzi. To są działania 
operacyjne i trudno oczekiwać, żeby oni… Nie sądzę, 
żeby Policja była zainteresowana ujawnianiem tego 
opinii publicznej, w tym urzędnikom skarbowym. To 
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia polega na tym, że przyjmuje się, 
że w służbach podległych ministrowi funkcjonariu-
sze powinni badać sprawę korzyści majątkowych 
– powiedzmy szczerze: łapówek – które ktoś daje 
i które funkcjonariusz może przyjąć. Tymczasem tu 
jest niespójność. W jednym przepisie, dotyczącym 
bodajże Straży Granicznej, to działanie jest ujęte tak, 
że funkcjonariusze będą poddani, powiedziałbym, 
inwigilacji, żeby ustalić, czy przyjmują lub dają ko-
rzyści, z kolei w przypadku funkcjonariuszy tego 
biura jest to ujęte jednostronnie. Jeśli dobrze pamię-
tam, badane będzie tylko to, czy ci funkcjonariusze 
dają łapówki… czy też je otrzymują. Przepraszam 
za moją niepewność. W gruncie rzeczy we wniosku 
mniejszości wskazujemy, żeby w ramach służb, które 
są podległe ministrowi, Straży Granicznej i Policji, 
obowiązywały spójne zasady.

Jest też zagadnienie właściwej hierarchii, np. je-
śli chodzi o nagrody dla funkcjonariuszy tego nowo 
utworzonego biura. Biuro Legislacyjne wskazuje, że 
powinna obowiązywać zasada, która powiada… Pan 
minister broni tego stanowiska, że to jest ranga, któ-
ra… A powinna obowiązywać zasada, że skoro to 
biuro ma być podległe komendantowi, to komendant 
powinien występować o nagrody, nie zaś minister 
ponad głową komendanta. To oczywiście powoduje… 

Właśnie, jeszcze powiem, co to powoduje, ale 
zawieszę tę wypowiedź i powiem o innych popraw-
kach. Kilka poprawek, Panie Ministrze, ma charakter 
stylistyczny i nikt nie zgłaszał o to pretensji. Inne, 
redakcyjne, wskazują na to, co już w Sejmie wyszło. 
Chyba w 3 passusach, artykułach czy punktach wska-
zuje się na zastrzeżenia, tylko że tych zastrzeżeń nie 
ma, więc to słowo jest zbyteczne. Uznajmy, że to jest 
poprawka nie merytoryczna, tylko redakcyjna. To 
może budzić u czytelników, odbiorców tej ustawy 
wątpliwości, o jakie tu zastrzeżenia chodzi. No, o żad-
ne zastrzeżenia, bo tych zastrzeżeń nie ma. Dodajmy 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Chciałbym się dowiedzieć, Panie Senatorze, 
jaka była opinia do projektu tej ustawy, jeśli chodzi 
o stronę społeczną, związki zawodowe. Czy było to 
omawiane na posiedzeniu komisji? Jeżeli tak, to… 
Oczywiście to nie było wymagane, bo jako projekt 
rządowy… Chciałbym się dowiedzieć, jakie były opi-
nie czynnika społecznego, związków zawodowych 
w sprawie tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze…
(Senator Waldemar Sługocki: Ja bym zadał jesz-

cze…)
Proszę, Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja też chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 

Mrozowi. Panie Senatorze, mam jedno bardziej szcze-
gółowe pytanie, a drugie bardziej generalne.

Najpierw o inspektora nadzoru wewnętrznego. 
Moje pytanie brzmi: czy to będzie funkcjonariusz 
jednej ze służb, czy tu będzie nadzór cywilny? I czy 
on będzie podlegał bezpośrednio ministrowi właści-
wemu do spraw wewnętrznych? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Jak duże będzie to Biuro Nadzoru 
Wewnętrznego? Czy rozmawialiście państwo na te-
mat tego, ile to będzie etatów?

I jeszcze jedno. Czy w czasie formułowania tej 
ustawy badano także skutki finansowe jej wejścia 
w życie? Bardzo dziękuję.

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

dawcy?
(Senator Piotr Florek: …następne pytanie.)
To proszę bardzo, a potem poproszę o odpowiedź.

Senator Piotr Florek:
Dobrze.
Korzystając z tego, że jest pan senator Mróz, to 

może też… Pan powiedział, Panie Senatorze, że je-
żeli chodzi o te biura spraw wewnętrznych, które są 
w Policji, Straży Granicznej, to one również będą 
podlegać inspektorowi nadzoru wewnętrznego. Tam 
jeszcze jest ten komendant, w związku z tym mam 
pytanie, czy tak jest, czy… Bo jeśli tak, to to by 
się dublowało z tym, co jest teraz w Policji, Straży 
Granicznej, więc tworzenie funkcji tego inspektora 
oraz całego jego biura… To by się dublowało. 

obowiązuje zasada zaufania. Funkcjonariusz, jakim 
jest policjant, czy nawet nowo powołany urzędnik 
musi się charakteryzować pewną tożsamością, pew-
nym etosem służby, a nie być sterowany przez zapisy 
ustawy, podglądany przez pana ministra, i to wprost, 
bez pośrednictwa jego bezpośredniego przełożonego, 
czyli komendanta. Znamy to.

Ja to zobaczyłem, Panie Ministrze, podczas letnich 
demonstracji. Przyjaźni obywatele kierowali w stro-
nę funkcjonariuszy wykonujących swoje rutynowe 
działalności kwiaty i życzenia. Bardzo rzadko były 
tam słowa agresji. Z drugiej strony byli ludzie, powie-
działbym, o posturach Frankensteinów, wyćwiczeni 
i przestraszeni tym, że nie mogą się uśmiechnąć, nie 
mogą okazać… Na przykład pan senator Wrona, wo-
bec którego kieruję krytyczne głosy, nie pała do mnie 
wrogością. On słucha, czasami komentuje. A tamci 
ludzie byli z innej bajki, jakby powiedziała dzisiaj 
młodzież. Byli jakby wyćwiczeni do tego, żeby nie 
następowała fraternizacja z innymi ludźmi, takimi 
samymi jak oni, tylko stojącymi po drugiej stronie 
barykad, które pan znowu wzniósł, Panie Ministrze, 
może nawet przed swoimi wyborcami. Ta ustawa słu-
ży, brzydkie słowo, podziałowi, budowaniu barier, bu-
dowaniu żelaznej kurtyny. Następnym etapem będzie 
zakładanie policjantom lub obywatelom żelaznych 
masek. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję panu sena-
torowi…)

Dlatego, Pani Marszałek, podtrzymuję wnio-
sek mniejszości, aby te poprawki znalazły uznanie 
Wysokiej Izby i zostały przyjęte z dobrą wolą wspar-
cia działań legislacyjnych ministerstwa.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, 

pana senatora Mroza. Ponieważ to jest projekt rzą-
dowy, co nas oczywiście bardzo cieszy, bo nieczęsto 
mamy do czynienia z projektami rządowymi, chciał-
bym… Wiadomo, że projekt rządowy podlega kon-
sultacjom, uzgodnieniom. 
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(senator P. Florek) w Policji niemieckiej, francuskiej czy amerykańskiej. 
Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy byli uczciwi, 
także policjanci, ale zdarzają się nieraz mniej uczciwi 
albo nieuczciwi i po to jest ten mechanizm kontroli. 
I to nie ma nic wspólnego, Panie Senatorze Rulewski, 
z jakąś filozofią zakładania masek czy budowania 
filozofii strachu. Myślę, że pan się czuje bezpieczny. 
Tak? Ma to na celu eliminowanie ze służby osób, 
które nie przestrzegają prawa. A jeżeli policjanci nie 
przestrzegają prawa, ci, którzy powinni stać na jego 
straży, to jest to wyjątkowo demoralizujące. Uważam, 
że w tym zakresie takie biura kontroli są oczywiście 
potrzebne.

Można dyskutować o tym, jak je umocować, jak 
one powinny funkcjonować. Tutaj niejako się wy-
ciąga te funkcje z tych służb, daje im się pewnego 
rodzaju autonomię, ponieważ – jak w każdej korpo-
racji, w każdej grupie zawodowej – jeżeli koledzy 
kontrolują kolegów, to może dochodzić do pewnych 
trudności, szczególnie że służba… Generalnie tak jest 
we wszystkich tych służbach, ale wśród policjantów, 
którzy się narażają – znamy to choćby z filmów – 
gdzieś ci koledzy, którzy mają kontrolować kolegów… 
Są różnego rodzaju powiązania. Ta służba jest trudna 
i specyficzna. Dlatego to wyłączenie, oddelegowa-
nie pracowników, funkcjonariuszy do tego biura, 
funkcjonariuszy z tych 4 służb, czyli BOR, Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, do 
biura wewnętrznego, myślę, jest dobrym pomysłem. 
A do tego, jeżeli to biuro będzie podlegało bezpo-
średnio panu ministrowi, to oni będą mieli pewnego 
rodzaju autonomię, to raz, a dwa, minister, który od-
powiada politycznie, będzie miał bezpośredni dostęp 
do tego wszystkiego, do wszystkich dokumentów, do 
pewnych działań operacyjnych. Chodzi o to, aby nie 
doszło do takiej sytuacji, że później się tego mini-
stra… Nieważne, kto personalnie będzie ministrem, 
bo przecież ustawę przygotowuje się na wiele, wiele 
lat. Chodzi o to, aby on miał pewną swobodę. Jeżeli 
on ma ponosić odpowiedzialność także w sensie po-
litycznym, gdy stanie się coś niedobrego, to musi 
mieć określone instrumenty. Dziś te instrumenty są 
pewnie niedoskonałe, bo minister ma niejako wpływ 
pośredni, poprzez komendantów głównych Policji czy 
komendantów poszczególnych służb. Tutaj następu-
je istotne wzmocnienie kompetencji pana ministra. 
Moim zdaniem jest to słuszne, ale to jest kwestia do 
dyskusji. Jednym będzie się to podobało, drugim nie 
będzie się podobało. Zobaczymy, jak to będzie funk-
cjonowało w praktyce. Myślę, że pan minister, mając 
doświadczenie, będzie mógł podać jakieś przykłady, 
bardziej szczegółowo powiedzieć, skąd taka filozofia.

Troszeczkę wybiegłem poza sprawozdanie, dlatego 
że akurat na posiedzeniu naszej komisji, bo to była ta 
druga komisja, która się tym zajmowała, skupiliśmy się 
na tych 20 poprawkach Biura Legislacyjnego. Tutaj fak-

A więc mam pytanie, czy to było przejęzyczenie, 
czy rzeczywiście te biura Policji, Straży Granicznej 
również będą podlegały bezpośrednio temu inspek-
torowi ministra spraw wewnętrznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Jeżeli chodzi… Na posiedzeniu Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej – nie 
wiem, jak było u kolegi – 99% czasu omawiania 
ustawy zajęła kwestia tych poprawek, na tym się ta 
dyskusja między panem ministrem a panią legisla-
tor, a później włączyli się w to także senatorowie, 
dwójka senatorów, pani senator Rotnicka i, jeżeli się 
nie mylę, pan senator Grabowski. A więc tego, tych 
poprawek dotyczyło 90% dyskusji. Wyszliśmy od tej 
kwestii niekonstytucyjności ustawy, co wzbudziło 
ożywioną dyskusję, i można by powiedzieć, że dys-
kusja nad zawartością merytoryczną tejże ustawy 
nie była jakoś rozbudowana. Podniesiony był tylko 1 
wątek, a mianowicie – to trochę polemicznie wobec 
senatora Rulewskiego – kwestia zasad etyki i oceny 
policjantów pod kątem etyki. Pan senator Rulewski 
mówił tu o tym zaufaniu, o etyce. No właśnie ta usta-
wa wprowadza element etyki i oceny policjantów, 
zresztą nie tylko policjantów, wszystkich funkcjona-
riuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji, w zakresie etyki, nie tylko prawa, 
ale i tych zasad etycznych. Ten wątek merytoryczny 
był podnoszony.

Nikt z senatorów nie podniósł kwestii, o którą 
pytał pan senator Florek, a mianowicie kwestii kon-
sultacji, więc trudno mi odpowiedzieć. Nie mówił 
o tym bodajże ani pan minister, ani nikt z senatorów. 
Nikt także nie pytał o skutki finansowe tejże ustawy. 
Jest pan minister, więc będzie można, jak myślę, go 
dopytać.

Tak, inspektor nadzoru wewnętrznego będzie pod-
legał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. 
Myślę, że ustawa generalnie wzmacnia tę funkcję. Ja 
pamiętam, jak doszło do tego nieszczęśliwego wyda-
rzenia we Wrocławiu, i wtedy nie kto inny jak media, 
wielu ludzi, także opozycja, w tym politycy Platformy 
Obywatelskiej, wszyscy mieli pretensje do pana mini-
stra o to, że nie było określonych działań, interwencji. 
Było tak m.in. dlatego, że w tym zakresie kompeten-
cje pana ministra były jakby pośrednie. Były biura 
spraw wewnętrznych – to do senatora Rulewskiego 
– które funkcjonują we wszystkich formacjach. Takie 
biura spraw wewnętrznych Policji funkcjonują także 
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(senator K. Mróz) Senator Piotr Florek:

Ja teraz w takim razie mam pytanie do pana sena-
tor Cichonia, bo jego komisja to była druga komisja, 
która tym się zajmowała. Panie Senatorze, czy może 
na posiedzeniu waszej komisji była omawiana kwestia 
opinii do projektu strony społecznej, związków zawo-
dowych? Czy państwo na ten temat rozmawialiście?

I drugie pytanie. Panie Senatorze, pan jest praw-
nikiem, a chodzi mi o zasady techniki prawodawczej. 
Mam przed sobą właśnie tę ustawę, wydrukowałem 
ją sobie, tę z 1996 r., i ta ustawa to 2,5 strony. Nowa 
ustawa, która zmienia tytuł, która wprowadza nadzór 
itd., to jest ustawa, która ma łącznie 101 stron, z czego 
36 stron dotyczy art. 1, czyli tego nadzoru, a pozostałe 
wszystkie strony dotyczą zmian w innych ustawach. 
No, oczywiście to, jak już słyszałem tutaj, było kryty-
kowane na posiedzeniu komisji, na którym mówiono, 
że jeżeli chodzi o zasady techniki prawodawczej, to 
raczej jest to niedopuszczalne, bo to jest zasadnicza 
zmiana. Jeżeli 2,5 strony zastępujemy 100 stronami, 
zmieniamy tytuł, to coś tutaj jest nie tak. Czy to nie 
powinna być nowa ustawa? Czy ta ustawa nie jest 
obarczona taką wadą prawną od samego początku?

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Kwestia pierwsza. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy 

były jakieś konsultacje, to nie było to omawiane. Pan 
senator bodajże pytał o związki zawodowe, tak? Jak 
pamiętam, nie było to omawiane.

Jeśli chodzi o kwestię relacji między objętością do-
tychczasowej ustawy z 1996 r. a tej w nowym brzmie-
niu, to rzeczywiście słusznie pan zauważył, że jest 
taka proporcja, że ustawa z 1996 r., praktycznie rzecz 
biorąc, liczy 4 merytoryczne przepisy – pierwotnie 
bodajże miała tych przepisów 12, ale chyba 8 zosta-
ło uchylonych – a ta ustawa wprowadza całą gamę 
dodatkowych rozwiązań prawnych. No i w sumie 
rzeczywiście jest ona dużo, dużo bardziej obszerna 
objętościowo i treściowo niż to, co było w poprzedniej 
ustawie. No, można rzeczywiście dyskutować, czy 
w tej sytuacji nie było bardziej sensowne przyjęcie 
nowej ustawy aniżeli zmienianie dotychczas obo-
wiązującej; no, ale jest to kwestia stricte techniczna, 
niemająca jednak wpływu na samą treść ustawy. Co 
ja ewentualnie mógłbym postulować? Skoro doszło 
do takiej sytuacji, że rzeczywiście tych zmian jest 
tak sporo, iż stanowią one pod względem liczebnym 
wielokrotność dotychczasowej treści, dotychczasowej 
liczby artykułów, to konieczne chyba będzie ogłosze-

tycznie były pewne różnice zdań między ministerstwem 
a naszym Biurem Legislacyjnym co do sensowności 
wprowadzenia tych poprawek. A wszystkie te poprawki 
dotyczyły samej legislacji, one nie dotyczyły żadnych 
takich spraw, bym powiedział, merytorycznych. Pani 
legislator podkreślała, że ona nie ma zastrzeżeń co do 
istoty tejże ustawy. No, miała zastrzeżenia co do pewnej 
formy wprowadzania tej ustawy, uchwalania, różnych 
zapisów… Ja nie jestem prawnikiem, więc ciężko mi 
będzie przedstawić jakąś swoją opinię na temat zapisów 
technicznoprawnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Florek. Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, chyba pan mnie nie zrozumiał 

albo ja nie zrozumiałem pana wypowiedzi. Mnie cho-
dzi o to, że biura spraw wewnętrznych są w Policji 
i w Straży Granicznej i te biura spraw wewnętrz-
nych pozostają. Jednak powstają nowe biura nadzoru 
wewnętrznego, w których szefem będzie inspektor 
nadzoru wewnętrznego. I pan wcześniej powiedział 
– a może dobrze nie zrozumiałem – że jeżeli chodzi 
o te biura wewnętrzne w Policji i Straży Granicznej, to 
one podlegają inspektorowi nadzoru wewnętrznego. 
Ja rozumiem, że tam jest komendant tego biura i one 
podlegają temu komendantowi, a nie inspektorowi 
nadzoru, tak jak pan powiedział. Bo gdyby tak było, to 
po co właściwie byłyby te biura jedno i drugie, skoro 
jedno i drugie biuro podejmuje takie same działania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Senatorze, ja teraz szukam w tej ustawie… 

Jeżeli gdzieś się przejęzyczyłem, to być może… Ale 
myślę, że akurat w przypadku tak szczegółowej spra-
wy pan minister na pewno będzie osobą kompetentną, 
która odpowie. Nie chciałbym… No, musiałbym to 
odnaleźć w ustawie, a ustawa jest dość obszerna… 
Na pewno one będą… No, myślę, że pan minister 
Zieliński, jeżeli będzie taka wola, kompetentnie od-
powie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę, pan senator Florek.
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ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 
funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzoro-
wanych przez tego ministra oraz niektórych innych 
ustaw. I ta ustawa, ten projekt ma na celu – chcę to 
jeszcze raz mocno podkreślić – urzeczywistnienie 
standardu cywilnego i realnego nadzoru nad mun-
durowymi służbami porządku publicznego. W do-
tychczasowym stanie prawnym minister spraw we-
wnętrznych i administracji, pomimo formalnego 
zwierzchnictwa nad tymi formacjami, ma w istocie 
znacząco ograniczone możliwości autonomicznego, 
bezpośredniego i skutecznego badania sygnałów o ne-
gatywnych zjawiskach w tych służbach. Konieczność 
stworzenia mechanizmów wzmacniających dotych-
czasowe instrumenty nadzoru ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych wynika również – co też warto 
zauważyć i warto zaakcentować, bo jest to sprawa 
ważna dla wszystkich, ważna dla obywateli – z kom-
petencji ustawowych tych służb, które przewidują 
możliwość znaczącej ingerencji w prawa i wolności 
obywatelskie, a także wykonywania zadań mogących 
powodować zagrożenia korupcyjne. Właśnie z tego 
względu ten nadzór musi być szczególnie dobrze spra-
wowany, musi być realny i musi być skuteczny. Tak że 
chodzi tu o stworzenie mechanizmów i instrumentu 
takiego właśnie nadzoru.

Doniosłość i znaczenie przewidywanych przez 
ustawę rozwiązań wynikają z faktu, że jest to pierwsze 
od wielu lat, od początku naszej demokracji, systemo-
we podejście do kwestii sprawowania nadzoru przez 
ministra spraw wewnętrznych i administracji nad 
służbami porządku publicznego. To systemowe podej-
ście zagwarantuje mu również praktyczne narzędzia 
do rzeczywistego oddziaływania nadzorczego, a tak-
że przeciwdziałania powstawaniu nieprawidłowości 
w obszarach, które nie były dotychczas poddane tego 
rodzaju działaniom – w tym m.in. w zakresie realiza-
cji czynności operacyjno-rozpoznawczych, czynności 
wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych – czy 
też rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania ści-
ganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz 
przestępstw skarbowych popełnianych, co niestety 
się zdarza, przez funkcjonariuszy i pracowników 
nadzorowanych służb.

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie! Kluczowe 
dla prezentowanej ustawy wprowadzenie nowych 
instrumentów nadzoru ze strony ministra przepro-
wadzone zostało na kilku płaszczyznach, w efekcie 
czego powstał spójny system. Ustawa wprowadza 
przede wszystkim odpowiednie rozwiązania w za-
kresie kompetencji ministra spraw wewnętrznych 
i administracji. Ja tu używam 2 sformułowań zamien-
nie, choć w zasadzie może należałoby używać sfor-
mułowania „minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych”, ale dzisiaj jest to minister spraw wewnętrznych 
i administracji. Więc używam tych nazw zamiennie, 

nie tekstu jednolitego ustawy – co, jak myślę, nastąpi 
w najbliższym czasie. Jest to sposób na rozwiązanie 
kwestii czytelności ustawy w przypadku takiej liczby 
poprawek wnoszonych do ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
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 pan minister Jarosław Zieliński.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-

wie rozpatrywanej ustawy? Bardzo proszę, Panie 
Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Trudno powiedzieć, że pragnę zabrać głos, ale 

może powinienem, ponieważ jest parę istotnych spraw 
do wyjaśnienia.

Może zacznę od początku, żeby przywrócić jakiś 
właściwy tok myślenia o tej ustawie i żeby wrócić 
do jej istoty.

Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu 
czy Państwowa Straż Pożarna, czyli służby podlega-
jące ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 
i nadzorowane przez tego ministra muszą być nad-
zorowane. Muszą być nadzorowane w sposób real-
ny, a nie teoretyczny. I właśnie przygotowana przez 
rząd i przyjęta przez Sejm ustawa przywraca czy też 
ustanawia – może to lepiej powiedziane – ten realny 
nadzór nad służbami mundurowymi.

W Sejmie nad projektem ustawy trwały dosyć 
długie prace, były wyczerpujące dyskusje podczas 
posiedzenia podkomisji, a następnie komisji. Odbyła 
się cała procedura legislacyjna w ramach 3 czytań. 
I ten właśnie projekt ustawy w wersji sejmowej został 
przedłożony Wysokiemu Senatowi.

Senatorowie podczas posiedzeń obu komisji senac-
kich nie zgłosili do tego projektu poprawek. Uwagi 
zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu, o czym już była 
mowa, i właśnie na tych proponowanych poprawkach 
skupiła się rzeczywiście dalsza dyskusja.

Szanowni Państwo, 9 listopada 2017 r. Sejm przy-
jął projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych 
uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego 

(senator Z. Cichoń)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) W skład Biura Nadzoru Wewnętrznego oprócz in-
spektora nadzoru wewnętrznego i jego zastępcy wejdą 
oddelegowani do wykonywania zadań funkcjonariu-
sze Policji i Straży Granicznej, a w przyszłości także 
Służby Ochrony Państwa – można tutaj już mówić 
o jej funkcjonariuszach, bo ta ustawa jest niejako 
w drodze, dzisiaj to jest Biuro Ochrony Rządu – oraz 
strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Istota tego roz-
wiązania opiera się na wiedzy posiadanej przez odde-
legowanych funkcjonariuszy w zakresie wewnętrz-
nego funkcjonowania ich macierzystych służb, co 
w założeniach ma ułatwić osiąganie celów stawianych 
przed inspektorem nadzoru wewnętrznego i mini-
strem właściwym do spraw wewnętrznych. Tym sa-
mym ustawa ogranicza do minimum skutki finansowe 
funkcjonowania Biura Nadzoru Wewnętrznego dla 
budżetu państwa. Te skutki są oczywiście wykazane 
w ocenie skutków regulacji jako integralnej części 
uzasadnienia do projektu ustawy.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Przepisy prezentowanej ustawy zakładają również, 
że komórki do spraw wewnętrznych, komórki nazy-
wane dzisiaj biurami spraw wewnętrznych w dwóch 
formacjach, czyli w Policji i w Straży Granicznej, 
umiejscowione dotychczas w komendach głównych 
tych formacji i podległe komendantom głównym 
tych służb, zostaną wyodrębnione i staną się samo-
dzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach 
tych służb. Jednocześnie charakter zadań nowych 
jednostek zostanie niezmieniony, ale komendantów 
Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Biura Spraw 
Wewnętrznych Straży Granicznej oraz ich zastęp-
ców będzie powoływał minister spraw wewnętrznych 
i administracji, i będą oni podlegać – tu odpowiadam 
teraz na pytanie, z którym próbował się zmierzyć 
pan senator, a które padło ze strony jednego z panów 
senatorów – ministrowi spraw wewnętrznych i ad-
ministracji. Oni nie będą podlegać – i to jest bardzo 
istotny zabieg, ważny dla skuteczności działania tego 
systemu nadzorczego – komendantom głównym, bo… 
co tu dużo mówić, trudno się nadzoruje samego siebie. 
Tu chodzi o to, żeby minister spraw wewnętrznych 
miał instrumenty nadzoru nad służbami, które nie 
podlegają komendantom głównym, tylko jemu bez-
pośrednio. Oczywiście będzie to realizowane poprzez 
wykonywanie tych zadań przez, jak powiedziałem, 
inspektora nadzoru wewnętrznego i jego biura, bo 
patrząc na to od strony praktycznej i pragmatycznej, 
minister osobiście nie jest w stanie tych wszystkich 
czynności wykonać, musi to czynić jakaś komórka 
organizacyjna. Tak zresztą jest ze wszystkimi innymi 
zadaniami. I tu odpowiedź na to pytanie chciałbym 
mocno zaakcentować, żeby ono nie wracało. Właśnie 
dokładnie tak to jest przewidziane, że szefowie biur 
spraw wewnętrznych będą podlegać ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji. W związku z tym… 

chociaż ustawowo, jeśli chodzi o ustawę o działach, 
należałoby mówić o ministrze właściwym do spraw 
wewnętrznych. Tak że ustawa wprowadza organ, 
jakim jest inspektor nadzoru wewnętrznego, oraz 
wyposaża go w uprawnienia pozwalające na sku-
teczne wspieranie ministra w sprawowaniu nadzoru 
nad podległymi mu służbami. Odpowiedni przepis 
ustawy mówi o tym, że minister będzie wykonywał 
swoje zadania w zakresie zdefiniowanym ustawą przy 
pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego i oczywi-
ście jego biura.

Jednym z istotniejszych zadań inspektora nadzoru 
wewnętrznego będzie zapobieganie, rozpoznawanie 
i wykrywanie umyślnych ściganych z oskarżenia pu-
blicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych 
popełnianych przez funkcjonariuszy nadzorowanych 
przez ministra służb oraz zatrudnionych w nich pra-
cowników. Oni często są nazywani pracownikami 
cywilnymi, ale na ostatniej konferencji w ramach 
dialogu społecznego sugerowano, żeby nie używać 
tego sformułowania z uwagi na to, że może to budzić 
skojarzenia ze służbą cywilną, a tu mówimy o pra-
cownikach, którzy nie są funkcjonariuszami w tych 
służbach. Tak że chodzi o zjawiska o jednoznacznie 
negatywnym charakterze, które podważają zaufanie 
społeczne do instytucji państwa i mogą być groźne 
dla demokracji z uwagi na kompetencje, jakimi dys-
ponują te służby i ich funkcjonariusze. Inspektor nad-
zoru wewnętrznego będzie zobowiązany niezwłocz-
nie przedstawiać informacje i materiały uzyskane 
w wyniku realizacji zadań powierzonych mu zgodnie 
z ustawą, mogące mieć istotne znaczenie dla nadzoru 
sprawowanego przez ministra nad formacjami mun-
durowymi.

Ustawa wprowadza także odpowiednie zmia-
ny na poziomie organizacyjnym. Chodzi o to, że 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przewidywane jest utworzenie Biura Nadzoru 
Wewnętrznego, z pomocą którego inspektor nadzo-
ru wewnętrznego będzie realizował swoje zadania. 
Biuro to będzie komórką organizacyjną wyodrębnio-
ną w tym celu w MSWiA. Nie będzie zatem stanowić 
– jak próbowano tutaj zarzucać, co jest całkowicie 
nieuprawnione – odrębnej służby, będzie jedynie we-
wnętrzną strukturą organizacyjną w ministerstwie. 
I tutaj zresztą tkwi najważniejsza odpowiedź na py-
tanie o to, dlaczego zmieniamy ustawę, a nie piszemy 
nowej ustawy. Otóż, ciągle obracamy się w tej samej 
materii, czyli w zakresie uprawnień urzędu, za pomo-
cą którego minister spraw wewnętrznych wykonuje 
swoje zadania, i uprawnień samego organu, jakim jest 
minister. Tym aktem prawnym, tą ustawą nie two-
rzymy, co chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, 
żadnej nowej służby.
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(sekretarz stanu J. Zieliński) tobym ujawnił plany, kto będzie tym inspektorem 
nadzoru wewnętrznego, jeżeli ustawa wejdzie w ży-
cie, a to jeszcze przed nami.

Przewidujemy, że w tymże Biurze Nadzoru 
Wewnętrznego będzie 35 inspektorów, a więc funkcjo-
nariuszy oddelegowanych z Policji, Straży Granicznej, 
a w przyszłości także Służby Ochrony Państwa, czyli 
dzisiejszego BOR, i 5 ekspertów z Państwowej Straży 
Pożarnej i dzisiaj jeszcze Biura Ochrony Rządu – bo 
mówimy o obecnych uregulowaniach ustawowych, 
jeszcze ustawy o Służbie Ochrony Państwa nie ma 
w sensie obowiązującego aktu prawnego – oraz 8 
osób cywilnych do obsługi zasadniczych zadań w tym 
biurze, tak że w sumie 50 osób.

Koszty dodatkowe z tym związane są także wy-
szczególnione – od razu też chcę odpowiedzieć na 
pytanie, które tu padło – w ocenie skutków regula-
cji. Może tu przywołam, że w wymiarze 10 lat – bo 
skutki regulacji zawsze się ocenia na 10 lat – te skutki 
przewidywane są na 42 miliony zł. W pierwszym 
roku, 2018, 5,8 miliona, bo chodzi tutaj o działania, 
które są nieco droższe, związane z organizacją, wy-
posażeniem biura, potem mniej, 3 miliony z jakimiś 
liczbami po przecinku. Ale tak to właśnie jest rozpi-
sane, Wysoki Senat ma to w ocenie skutków regulacji, 
chciałbym to też od razu zaznaczyć.

Wysoka Izbo, chciałbym teraz odnieść się po-
krótce do niektórych sformułowanych przez Biuro 
Legislacyjne Senatu poprawek, które zostały zaprezen-
towane podczas posiedzeń Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Ja 
mam wrażenie, że pan senator Jan Rulewski znacz-
nej części z tych poprawek, które przejął od Biura 
Legislacyjnego – proszę mi wybaczyć – nie zrozu-
miał. O tym świadczyła pańska wypowiedź. Ale za 
chwilę do tego jeszcze wrócę.

Przede wszystkim pragnę zauważyć, że uwagi 
te generalnie nie mają charakteru merytoryczne-
go, co zresztą podkreślała pani legislator z Biura 
Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Są to głównie 
uwagi o charakterze porządkowym, redakcyjnym 
bądź językowym, pozostające w istocie bez wpływu 
na rozumienie i stosowanie przepisów ustawy. I to 
głównie dlatego, a nie z tych 3 powodów, z żadnego 
z tych 3 powodów, które pan wymienił, wnosiłem 
o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, tylko 
z tego względu właśnie, że te poprawki nie mają 
wpływu na czytelność, istotę, interpretację przepi-
sów ustawy. W związku z tym pewnie można nad 
nimi dyskutować, tak jak mówiłem na posiedzeniu 
komisji, na jednym z tych posiedzeń komisji, w któ-
rych pan uczestniczył, tylko że przyjęcie czy nie-
przyjęcie, a zwłaszcza przyjęcie tych poprawek nie 
zmieniałoby istoty rzeczy, nie miałoby wpływu na 
jakość tej ustawy i jej rozumienie. Prawnicy dysku-

Tam w odniesieniu do tych poprawek też pojawiało się 
pytanie, dlaczego tam jest taki a nie inny zapis, jeżeli 
chodzi o ustalenie nagrody rocznej. No właśnie siłą 
rzeczy minister spraw wewnętrznych i administracji 
będzie tę nagrodę roczną, inaczej mówiąc, trzynastkę, 
przyznawał tymże podległbym mu komendantom 
tych jednostek. Gdyby było inaczej, to komendant 
główny, spod którego władztwa wyjmujemy tych 
szefów, by uzyskiwał jakiś wpływ w tym zakresie, 
a to by gmatwało kwestie dotyczące, że tak powiem, 
kompetencji i jednoznacznej podległości. Nawet jeżeli 
czasem to jest tylko czynność mechaniczna, to też nie 
powinna występować w takim układzie kompeten-
cyjnym, który by budził jakiekolwiek wątpliwości.

Zaproponowane rozwiązania organizacyjne przy-
czynią się do zwiększenia sprawności działań w za-
kresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
negatywnych zjawisk w Policji i Straży Granicznej. 
W ramach macierzystych formacji zapewni rów-
nież biurom spraw wewnętrznych Policji i Straży 
Granicznej większą autonomię, jak powiedziałem, 
w realizacji stawianych przed nimi zadań i w efekcie 
przyczyni się do poprawy ich skuteczności. W nowej 
formule biura te będą współpracowały w tym zakresie 
z inspektorem nadzoru wewnętrznego. Rozszerzony 
zostanie jednocześnie zakres nadzoru sprawowanego 
przez ministra o nadzór nad realizacją zadań przez 
biuro spraw wewnętrznych jednej i drugiej służby, 
których komendanci – będą komendanci, teraz są 
to dyrektorzy, myślę o Policji i Straży Granicznej, 
czyli o tych formacjach, gdzie te biura są dzisiaj – 
będą przedstawiać ministrowi informacje i materiały 
mogące rzeczywiście mieć tutaj istotne znaczenie dla 
sprawowanego nadzoru i jego skuteczności.

Chcę dodać też, że biuro spraw wewnętrznych… 
inspektor nadzoru wewnętrznego – no, mówmy o nim 
jako o szefie tego biura, które będzie mu podlega-
ło – będzie mógł zlecać biurom spraw wewnętrz-
nych Policji i Straży Granicznej oczywiście pewne 
zadania do wykonania. Dlatego też ta struktura nie 
będzie duża. Było też pytanie o to, więc może teraz 
odpowiem. Przewidujemy, że ta komórka, powołana 
do wykonywania zadań ministra, do pomocy mu, 
będzie składała się z 50 osób. No, to jest wielkość 
średniego departamentu w ministerstwie. W jej skład 
będzie wchodził inspektor nadzoru wewnętrznego, 
jego zastępca…

Było pytanie, kto może być tym inspektorem 
nadzoru wewnętrznego, czy funkcjonariusz, czy cy-
wil. Może być i tak, i tak. Zakładamy, że może to 
być albo osoba cywilna, albo właśnie oddelegowany 
ze służby i zatrudniony w tymże Biurze Nadzoru 
Wewnętrznego inspektor. Dzisiaj nie mogę powie-
dzieć nic więcej, bo gdybym powiedział coś więcej, 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) wanie nie odbiega od innych zapisów stosowanych 
w tego typu ustawach.

Ponadto samo brzmienie przepisu jednoznacz-
nie przesądza, że chodzi o tytuł bądź – jak wska-
zało Biuro Legislacyjne Senatu – jego część opiso-
wą. Najważniejsze jest to, że nie zmienia się zakres 
przedmiotowy i podmiotowy tej ustawy. Kwestia 
liczby przepisów jest oceniana różnie i jeśli chodzi 
o tę ocenę, to nie ma jakiejś jednoznacznej granicy 
tego, w którym momencie, w przypadku jak wielkiej 
zmiany należy już bezwzględnie pisać nową usta-
wę, a kiedy można jeszcze nowelizować istniejącą 
ustawę. To jest sprawa – powiedziałbym – ocenna. 
Tak więc nie mamy wątpliwości, że wszystko jest 
w porządku, jeżeli chodzi o technikę legislacyjną, 
a zwłaszcza zgodne z konstytucją, bo i tego dotyczyły 
formułowane gdzieś pytania.

Chciałbym przy tym ponownie odwołać się do 
pierwszej części mojego wystąpienia i przypomnieć, 
że tekst ustawy przyjęty przez Sejm 9 listopada 2017 r. 
jest efektem prac komisji i podkomisji sejmowej, 
a także prac całego Sejmu, a część uwag senackiego 
legislatora – tak, senackiego legislatora, bo to był 1 
legislator, pani legislator – dotyczy zmian wprowa-
dzanych na wniosek Biura Legislacyjnego Sejmu, 
gdzie było kilku legislatorów. Też warto odnotować 
tę różnicę.

Pragnę także poinformować, że niewielka część 
uwag dotycząca kwestii, które faktycznie mogły-
by powodować problemy interpretacyjne, została 
uwzględniona w pracach podkomisji, a teraz już ko-
misji, bo to się wczoraj odbyło… Czy dzisiaj? Dzisiaj. 
Przepraszam. Tak pojemne są te dni, że trzeba się 
kontrolować, kiedy które prace się toczyły i kiedy 
się zakończyły. Część uwag została uwzględniona 
w pracach podkomisji i komisji rozpatrujących projekt 
ustawy o Służbie Ochrony Państwa. 

I tutaj, Panie Senatorze, w istocie chyba pana 
główna uwaga, ten niepokój, który pan wyrażał od-
nośnie do tego, co pan nazywał wynagrodzeniem 
dla sygnalistów… Oczywiście nie o to chodzi w tym 
zapisie, nie chodzi o żadnych sygnalistów. Chodzi po 
prostu o fundusz operacyjny i o opłacanie osobowych 
źródeł informacji.

(Senator Jan Rulewski: To sygnalista jest.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To nie jest to samo.)
To nie jest to samo, Panie Senatorze, pan pomylił 

te dwie rzeczy. Dlatego przedtem tak powiedziałem, 
że może nie do końca pan zrozumiał pewne…

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam. Chodzi o to, 
że i ten, i ten donosi.)

Nie, no nie donosi. Donoszono to w tamtych cza-
sach, kiedy pan był represjonowany. Wtedy dono-
szono.

A właśnie, nawiasem mówiąc, Panie Senatorze 
– przecież ja znam pana historię, wszyscy ją zna-

tują ze sobą. Cześć z poprawek proponowanych przez 
panią legislator z Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu dotyczyła zapisów, które zostały przyjęte 
w konsultacji, a w niektórych przypadkach być może 
i na wniosek Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, 
i w związku z tym dyskusja miedzy biurami wyda-
wała się jednak czymś niepotrzebnym. Dlaczego 
podczas pierwszego posiedzenia nie odniosłem się 
jednoznacznie do tych poprawek? Znowu nie z tych 
3 powodów, ani z żadnego z nich, tylko dlatego, że 
otrzymaliśmy te poprawki tuż po rozpoczęciu po-
siedzenia komisji. Nie można było odpowiedzialnie 
się do nich odnieść, bo nie mieliśmy możliwości się 
z nimi zapoznać. Po przełożeniu prac o kilka dni, 
po powrocie w poniedziałek, a poprzednie posiedze-
nie komisji było, zdaje się, w czwartek… W czwar-
tek? No, wszystko jedno. Kilka dni dzieliło jedno 
posiedzenie od drugiego. Już byliśmy w stanie po 
dokładnej analizie powiedzieć, że te poprawki nie 
wnoszą niczego istotnego. W związku z tym wno-
siłem o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, 
co zresztą dzisiaj przed Wysokim Senatem pragnę 
podtrzymać.

Wbrew twierdzeniu Biura Legislacyjnego Senatu 
nie budzi wątpliwości zgodność prezentowanej usta-
wy z zasadami techniki prawodawczej – to zresztą 
było wyjaśniane na wszystkich etapach prac legisla-
cyjnych nad ustawą – ponieważ jej zakres przedmio-
towy i podmiotowy odpowiada dotychczasowemu 
zakresowi ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o nie-
których uprawnieniach pracowników urzędu obsłu-
gującego ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 
nadzorowanych przez tego ministra. Tego dotyczy ta 
ustawa przecież. Pozostaje jej cała materia, rozległa, 
to prawda, rozleglejsza niż punkt wyjścia, niż ustawa 
matka… To są zapisy rozleglejsze, jednak pozostają, 
jeśli chodzi o zakres przedmiotowy i podmiotowy, 
w tym samym polu semantycznym co zmieniana 
ustawa.

Nawiasem mówiąc, wielkość przedmiotowego 
projektu wynika w znacznej mierze także z uwzględ-
nienia w nim zmian przepisów wielu innych ustaw, 
chodzi tu choćby o art. 2–31, a także z konieczno-
ści opracowania przepisów wprowadzających – to 
są art. 32–46; niektóre z nich są rozległe w swoich 
zapisach – niezbędnych do sprawnego wprowadzenia 
w życie nowych rozwiązań.

Podniesiona w uwagach kwestia zmiany tytułu 
ustawy również nie budzi wątpliwości. Zatem zmiana 
brzmienia przepisu nadającego nowy tytuł ustawie 
nie ma charakteru merytorycznego względem pre-
zentowanej ustawy i w żaden sposób nie wpłynie na 
jej funkcjonowanie, a zawarte w projekcie sformuło-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) stały przygotowane zgodnie z funkcjonującymi do 
tej pory przepisami – bo, tak jak powiedziałem, 
jeszcze nie weszły w życie… My tutaj uwzględ-
niamy tzw. timing, czyli chronologię wchodzenia 
w życie tych przepisów, korelujemy to wszystko ze 
sobą, tak że proszę się nie obawiać. A wyprzedzić 
nie możemy. Przyjęte rozwiązanie pozwala zatem 
ograniczyć ryzyko wystąpienia luki w przepisach, 
o które tutaj chodzi, jako że ustawa z 27 paździer-
nika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych – bo na nią się pan 
senator powołuje – ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne nie weszła jesz-
cze w życie. Z kolei prezentowana Wysokiej Izbie 
ustawa znajduje się na końcowym etapie procesu 
legislacyjnego, co w związku z jej krótkim vacatio 
legis mogłoby grozić ograniczeniem możliwości 
wykorzystania pełnego potencjału Biura Nadzoru 
Wewnętrznego. Sprawę przesądziliśmy zatem tak, 
jak to zaprezentowałem.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, podsumowując, 
pragnę podkreślić, że proponowane w prezentowa-
nej ustawie rozwiązania z jednej strony urzeczy-
wistnią nadzór sprawowany przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji nad podległymi mu 
służbami, z drugiej zaś – umożliwią skuteczną 
i obiektywną weryfikację informacji o nieprawi-
dłowościach w ich funkcjonowaniu oraz natych-
miastowe podejmowanie odpowiednich działań 
nadzorczych.

Pragnę jednoznacznie zauważyć, że jest to na-
prawdę oczekiwane, jeżeli chodzi o skuteczność dzia-
łań, i pierwsze od wielu lat systemowe podejście do 
tej kwestii.

Chciałbym też podkreślić, że funkcjonariuszy 
służb porządku publicznego, co dla nas wszystkich 
jest oczywiste, powinny cechować najwyższe stan-
dardy. Zresztą one są zapisane i w rocie ślubowania, 
i w ustawach, które regulują sposób wykonywania 
zadań, standardy moralne i etyczne – już nie mó-
wię o profesjonalizmie – stanowiące fundament 
zaufania społecznego do instytucji państwa. No, ale 
tam, gdzie są ludzie, tam się różnie zdarza. W tak 
dużych formacjach, w szczególności takich jak 
100-tysięczna Policja, mogą się zdarzać sytuacje, 
na które trzeba reagować, a do tego potrzebne są 
narzędzia, potrzebne są instrumenty. Proponowane 
w ustawie rozwiązania zmierzają przede wszystkim 
do eliminowania negatywnych zjawisk, patologii 
w służbach i eliminowania ze służb osób, które to 
zaufanie społeczne swoim postępowaniem podwa-
żają. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek, i raz jeszcze 
proszę w imieniu rządu o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

my – w tej ustawie chodzi właśnie o to, głównie 
o to, żeby takich sytuacji jak te z przeszłości nigdy 
nie było. Żeby był realny nadzór nad służbami, 
żeby nikogo nie kusiła właśnie inwigilacja, żeby 
nikogo nie kusiło stosowanie czynności operacyj-
no-rozpoznawczych niezgodnie z prawem, nie-
prawidłowo. Chodzi właśnie o to, żeby minister, 
który za to jest odpowiedzialny, nad tym panował, 
mógł to skutecznie nadzorować. Żeby prawa oby-
watelskie nie były naruszone, po prostu. To jest 
istota tej ustawy.

I jeśli chodzi o tę sprawę podatku, czy raczej 
nieopodatkowania – bo oczywiście chodzi o to, 
żeby te wynagrodzenia z funduszu operacyjnego 
nie były opodatkowane z tychże względów, o któ-
rych pan już tutaj słusznie wspominał, że to muszą 
być operacje niejawne – to właśnie wprowadziliśmy 
do ustawy o Służbie Ochrony Państwa, przyjętej 
już przez komisję, zapis, który jednoznacznie te 
kwestie reguluje, właśnie tak, jak pan tego oczeku-
je: że nie będzie to opodatkowane. Czyli sprawa jest 
rozstrzygnięta, tylko w innej ustawie. Tak że tutaj 
ten niepokój nie powinien istnieć, bo sprawa jest 
przesądzona, a prace nad tamtą ustawą o Służbie 
Ochrony Państwa są już zaawansowane i zapewne 
niebawem wejdzie ona w życie. Nawiasem mówiąc, 
przepis dotyczący tej kwestii wchodzi w życie 
wcześniej niż cała ustawa, o której mówię, czyli 
ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Ten przepis 
wchodzi w życie wcześniej, najszybciej jak można, 
a cała ustawa, według projektu, wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2018 r.

(Senator Jan Rulewski: Ta też wchodzi nie wiado-
mo kiedy. I wejdą nawet 2…)

Panie Senatorze, proszę się nie niepokoić, ta spra-
wa jest w tamtej ustawie dobrze uregulowana.

(Senator Jan Rulewski: Też tak myślę.)
Tak że tutaj ta poprawka po prostu nie jest potrzeb-

na. Zdublowalibyśmy te zapisy.
A zresztą jest jeszcze jeden powód. Ustawa, na 

którą powołują się pan senator i pani legislator, w tej 
chwili jeszcze nie weszła w życie. Czyli my w zasa-
dzie nie możemy dzisiaj wprowadzić tego przepisu 
przed tamtą ustawą, podatkową.

(Senator Jan Rulewski: Ale 1 stycznia wejdzie, 
a ta nie wiadomo kiedy.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę o ciszę.)

Panie Senatorze, jak wejdzie, to ustawa o Służbie 
Ochrony Państwa ureguluje tę kwestię, jeżeli chodzi 
o fundusz operacyjny.

Jeżeli chodzi… No tak, to jest właśnie art. 6. 
Jeśli chodzi o wspomniane zmiany w ustawie o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, które zo-
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są różne inne narzędzia, które można zastosować, no 
ale są pewne granice ich stosowania.

I teraz 2 pytania, Panie Ministrze. Pierwsze pyta-
nie dotyczy tych konsultacji z czynnikami społeczny-
mi, związkami zawodowymi policjantów. Nie uzyska-
łem odpowiedzi od sprawozdawców, a z tego wynika, 
że nie było to na posiedzeniu komisji omawiane. Czy 
takie konsultacje… To jest projekt rządowy, więc 
powinny być. Jeżeli były, to chciałbym wiedzieć, jak 
była opinia związków.

Pani Ministrze, druga sprawa. Chodzi o te czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze. Bo jeżeli chodzi 
o nadzór ze strony pana ministra, to wiadomo, że 
musi być. Chodzi mi o to, jak to technicznie miałoby 
wyglądać. Czy to będzie wyglądało w ten sposób, 
że pan minister będzie miał wgląd tylko do jakichś 
protokołów i dokumentów, czy też będzie dokład-
nie badał wszystkie czynności, jeżeli będzie chciał, 
i będzie miał możliwość dokładnego sprawdzenia… 
Jak rozumiem, w ramach tych czynności operacyjno-
-rozpoznawczych – to nie dotyczy tylko policjantów 
– jest gromadzone bardzo wiele różnych informacji. 
Interesuje mnie to, czy te uprawnienia, które zostaną 
panu nadane… Pan minister będzie miał swojego 
inspektora albo osoby upoważnione, które będą to 
robić. Rozumiem, że to nie sam pan minister… No, 
takie zagrożenia bywają. Chciałbym wiedzieć, jak 
daleko będą sięgały te uprawnienia pana ministra na 
mocy tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Jeżeli chodzi o konsultacje, to głos w tej sprawie 

zabierały przede wszystkim związki zawodowe. Były 
to zarówno opinie pisemne, jak i te wygłaszane pod-
czas prac, zwłaszcza podkomisji sejmowej. Związki 
zawodowe bardzo aktywnie uczestniczyły w tych 
pracach – zgłaszały różne pytania, zastrzeżenia, 
wątpliwości. Niektóre związki zawodowe poprzez 
swoich przedstawicieli brały także udział, powiedz-
my, w poszukiwaniu właściwych zapisów, tak żeby 
lepiej ukształtować przepisy ustawy. W podkomisji 
przyjęto sporo zmian w stosunku do pierwotnego 
tekstu. Związki zawodowe co do zasady nie wyra-
żały oczywiście zachwytu nad tą ustawą, no ale to 
nie jest powód, żeby jej nie przyjąć. Panie Senatorze, 
związkowcy to też funkcjonariusze – no, w tej części 
mundurowej – więc ja się specjalnie nie dziwię, że 
nie wyrażali zachwytu nad tym, że się taką instytucję 

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.

Wiem, że pytanie pragnie zadać pan senator 
Waldemar Sługocki.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, jedno pytanie techniczne. 

W art. 11n ust. 29 nowelizacji wprowadzono obo-
wiązek ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych dotyczący corocznego przedstawiania Sejmowi 
i Senatowi RP informacji z zakresu działania Biura 
Nadzoru Wewnętrznego, do 30 czerwca. 

Moje pytanie jest takie. Czy nieprzyjęcie tej in-
formacji przez Sejm i Senat skutkuje pejoratywnie 
dla dalszego funkcjonowania biura, czy jest to tylko 
i wyłącznie kwestia formalna? Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Taki przepis obowiązuje dotychczas w odniesieniu 

do służb, które mają szczególne uprawnienia z uwa-
gi na czynności operacyjno-rozpoznawcze. To jest 
przepis skonstruowany na wzór rozwiązań w innych 
ustawach. No, to jest informacja, obowiązek złoże-
nia informacji. Decyzją Sejmu jest, co z nią zrobi. 
Sejm ma dostać taką informację, to jest obowiązek 
jej przedstawienia przez ministra zapisany w ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, każdy minister ma pewien nadzór 

nad swoją działalnością. Kwestia jest taka, że trzeba 
mieć odpowiednie narzędzia do tego nadzoru. I tutaj 
się zgadzamy, że tych narzędzi być może brakuje, no 
ale można powiedzieć, że pan minister zawsze może 
odwołać, nie wiem, komendanta głównego Policji… 
Zresztą pan minister kiedyś komendanta Maja odwo-
łał po tym jego spektaklu, który oglądaliśmy. Tak że 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) jest źle. No i o to chodzi w tej ustawie przecież. Po 
co ta cała filozofia, ta negacja, to dywagowanie, że 
to jest może niepotrzebne? To jest bardzo potrzebne.

A drugie pytanie pana senatora… Przepraszam, 
nawet nie zdążyłem zapisać, stojąc za mównicą.

(Senator Piotr Florek: A drugie pytanie dotyczy-
ło… Chodziło mi o sprawę czynności operacyjno-
-rozpoznawczych. Jak daleko będzie to sięgało?)

No tak, rozumiem. Tak, tak, już pamiętam.
(Senator Piotr Florek: Czy to jest tylko nadzór 

ogólny?)
Pamiętam, tak jest.
Ustawa to definiuje. Chodzi o to, żeby… Tu są 

2 sfery tak naprawdę. Jedna sfera dotyczy funkcjo-
nariuszy. Jeżeli zdarzają się sytuacje wymagające 
sprawdzenia, takie jak przekraczanie przepisów pra-
wa, nadużycia, patologie, to musi być odpowiedni 
instrument. I właśnie Biuro Nadzoru Wewnętrznego 
ten instrument będzie miało, a będzie to instrument 
w rękach ministra. Druga sfera to ocena, czy służby 
uprawnione do czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, np. Policja, Straż Graniczna – straż pożarna nie 
ma takich uprawnień – a w przyszłości także Służba 
Ochrony Państwa, wykonują je w sposób prawidło-
wy. I w ustawie jest zapis, że tutaj chodzi o ocenę 
prawidłowości wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych. Minister ma oceniać – i w związku 
z tym będzie miał dostęp do tych materiałów – pra-
widłowość prowadzenia czynności operacyjno-roz-
poznawczych. Chodzi o to, żeby nie było tak, iż np. 
Policja czy inna służba – choć może przykład Policji 
jest tu najlepszy, bo jest ona największą służbą, ma 
najwięcej zadań z tego zakresu i możliwości – nad-
używałaby swoich uprawnień, tajnych uprawnień 
wobec obywateli. Proszę państwa, my nie możemy 
tego przyjmować na wiarę. Jeżeli minister chce za 
to odpowiadać – a musi za to odpowiadać, tu nie ma 
wyboru – to musi mieć możliwość weryfikacji, czy 
wszystko jest prawidłowo prowadzone, czy też nie. 
No i to jest odpowiedź.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Rulewski, a potem senator 

Krzysztof Słoń.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy nie uważa pan, że słuszny jest 

ten zarzut, który formułuje Biuro Legislacyjne, mó-
wiący m.in. o przegadaniu, o błędach stylistycznych 
i redakcyjnych. No, chodzi chociażby o takie nieludz-
kie trochę ujęcie: przekazuje się funkcjonariusza do, 
powiedzmy, danego biura… Zamiast „przenosi” – bo 

ustanawia. Mogę sobie wyobrazić, że gdybyśmy to 
konsultowali z komendantami, oni pewnie też by nie 
wyrażali zachwytu, może nawet tym bardziej.

Panie Senatorze, Wysoki Senacie, chodzi o sku-
teczność tego nadzoru. Nie może być tak, żeby jedy-
nym narzędziem, jak pan sugeruje, było odwołanie 
komendanta. Pan przywołał przykład z konkretnym 
nazwiskiem. No, nic nadzwyczajnego. Komendantów 
się powołuje, a kiedy istnieją po temu istotne powo-
dy, także się ich odwołuje. Ten mechanizm nie jest 
nowy. Jest on znany, naturalny, oczywisty. Pewnie, 
chcielibyśmy, żeby komendanci byli idealni i funk-
cjonowali na swoich stanowiskach jak najdłużej, ale 
nawet i w takich sytuacjach czasem potrzebny jest 
świeży powiew, odświeżenie, że tak powiem, spoj-
rzenia na istotne sprawy. A też po dłuższym czasie 
w różnych miejscach tworzą się najróżniejsze, znane 
przecież nam wszystkim, spetryfikowane układy, któ-
re też trzeba rozbijać. No, przecież to jest zupełnie 
oczywiste, ale tutaj chodzi o to, żeby odwoływanie 
komendantów nie było jedynym narzędziem. To jest 
oczywiście zawsze możliwe, tylko że nie w tym rzecz. 
Odwołanie komendanta czasem nie zmienia istoty 
sprawy, nie rozwiązuje problemu, który wystąpił. 
Trzeba go po prostu zbadać, trzeba mieć narzędzie, by 
go zbadać i zareagować. Tak więc taka konstrukcja, 
jaka była dotąd – minister w zasadzie nadzorował 
służby, ale poza odwołaniem komendanta nic nie 
mógł zrobić – była ułomna. A jednocześnie przepisy 
nakładają odpowiedzialność z tym związaną i po-
tem media, posłowie, senatorowie, obywatele mają 
pretensje, że coś nie zostało zrobione, a minister jest 
bezradny, bo nie ma instrumentu, żeby to zrobić. 
Chodzi więc o to, żeby mu ten instrument dać. I ta 
ustawa właśnie ten instrument daje. Nie może być tak, 
jak bywało przez całe lata. No, ja to pamiętam szcze-
gólnie z ostatnich lat, kiedy zasiadałem w Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu. Byłem 
w prezydium tej komisji przez 2 kadencje i różne 
trudne sprawy zdarzały się w ciągu tych ostatnich 
8 lat. Zdarzały się także w ciągu 25–27 ostatnich lat, 
ale myślę w szczególności o tych 8 ostatnich latach, 
kiedy w tej komisji pracowałem. No i zwykle było 
tak, że minister pytany o różne trudne sprawy od-
powiadał językiem komendanta głównego. Mówił 
o tym, co komendant główny danej służby, np. Policji, 
mu powiedział. Co chciał powiedzieć, powiedział, 
a czego nie chciał powiedzieć, tego minister nie wie-
dział. W obecnym układzie kompetencji komendant 
główny zawsze wie więcej niż nadzorujący go mini-
ster. Przecież to jest absurd, proszę państwa. To jest 
absurd, to musi zostać zmienione. Ten, kto nadzoruje, 
musi mieć prawo wglądu do różnych materiałów i in-
formacji, żeby skutecznie ocenić, czy jest dobrze, czy 
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(senator J. Rulewski) (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Jeżeli jest taka nadzieja, to bardzo proszę.)

Tak, tak, tak. Bo chyba już nie będzie więcej py-
tań. A więc byśmy tę turę skończyli, Panie Ministrze.

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

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mnie interesuje właściwie tylko 

kwestia techniczna, zapisana w art. 45, czyli ten li-
mit wydatków na okres 10-letni. On jest dosyć ściśle 
określony, jest to rozpisane dla całego tego okresu. 
W pierwszym, szóstym i w dziesiątym roku ten li-
mit jest nieco większy od limitów z pozostałych lat. 
Ale mnie interesuje to w kontekście kolejnych zapi-
sów, które mówią o tym, że gdyby było zagrożenie 
przekroczenia lub przekroczenie limitu, to będzie 
stosowany mechanizm korygujący działający tylko 
w dół. Ale czy nie byłoby zasadne, żeby środki, które 
ewentualnie w danym roku zostały w jakiś sposób za-
oszczędzone – bo, przypuśćmy, działań operacyjnych 
w danym roku było mniej… Bo przecież może się 
zdarzyć, że w roku kolejnym takich zdarzeń niepoko-
jących, wymagających większych nakładów, będzie 
więcej. A więc czy ten mechanizm korygujący powi-
nien być zapisany w taki sposób, żeby doprowadzał 
on do tego, iż ten limit roczny nigdy nie będzie prze-
kroczony? Czy jest szansa, żeby ta instytucja miała 
pewną dowolność, tj. by mogła bardziej elastycznie 
w tym dziesięcioleciu gospodarować tymi środkami, 
również dla podniesienia efektywności? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nadzieja będzie spełniona. Panie Senatorze, zacznę 
od tego…)

Proszę odpowiedzieć na te pytania i przystąpimy 
do dyskusji.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Zacznę od tego pytania pana senatora, bo najprost-

sza jest odpowiedź na to pytanie, w zasadzie krótsza. 

taka jest nomenklatura. A z drugiej strony w art.11 h 
– to w art. 1 – jest tak: „W Biurze mogą zostać zatrud-
nieni pracownicy, których wiedza i doświadczenie 
mogą przyczynić się do realizacji zadań Biura”. No, 
to jest taka przegadanka. Bo co to znaczy? Że można 
przyjąć też takich, którzy nie mogą się przyczynić 
do realizacji zadań biura? Czy też może tu chodzi 
o ekspertów? No a to innym językiem się opisuje, tj. 
mówi się, że mogą być zatrudnieni specjaliści, któ-
rzy, powiedzmy, mogą… tzn. nie „mogą”, ale będą, 
tak, będą realizować zadania biura. Czyli nie tak, że 
„mogą się przyczynić”.

No i wreszcie sprawa tej szóstki, o której tutaj naj-
więcej było dyskusji, a która to sprawa ma charakter 
legislacyjny sensu stricto. Bo teraz tak: to zależy, jak 
uzna prezydent i kiedy ją podpisze. On może ją pod-
pisać… Np. będzie opublikowana dopiero 3 stycznia. 
A tamta ustawa, o której słusznie pan wspominał, że 
jest już finalizowana, ma sztywny termin: 1 stycznia. 
A zatem może się okazać, że wejdą w życie 2 ustawy 
o różnych brzmieniach tego przepisu z art. 6, czyli 
tego mówiącego o funduszu… o nagrodach z fun-
duszu operacyjnego, czyli o tych pracach, których… 
Przepraszam, że to nie są te właściwe sygnalizowa-
ne… I stąd to zastrzeżenie.

No i trzecie. Wie pan, budzi jednak zdziwienie to 
– tu pan senator Florek mówił… Czy dublowanie tej 
kontroli funkcjonariusza, a właściwie nadzoru – czyli 
więcej niż kontroli funkcjonariusza – może wywo-
ływać, powiedzmy, nieporozumienia? Bo inne będą 
ustalenia inspektora, a inne będzie to, co w takiej 
sytuacji wykonuje – i myślę, że ma nawet obowiązek 
wykonywać – komendant główny. Inny też będzie 
sposób nagradzania tych ludzi, którzy będą kontro-
lować. To też wymaga odpowiedzi.

Może odpowiedzią jest tu to, że Policji w tej chwili 
brakuje 500 etatów, bo ona boi się magla, który na 
nią spadnie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Słoń. Proszę.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję, Pani 

Marszałek…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Może ja najpierw odpowiem, bo potem… Może ja 
odpowiem, Pani Senator, Pani Marszałek, bo…)

Ale ja myślę, że to będzie już ostatnie pytanie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Aha, chyba że tak. Dobrze.)

Chciałabym jeszcze zapytać…
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(senator J. Zieliński) które będzie miało Biuro Nadzoru Wewnętrznego, to 
ma to przekazać właśnie tam.

(Senator Jan Rulewski: No ale ocena to jest…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo…)
Ale jeszcze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Aha, proszę bardzo.)
Inna ocena… Tu nie może być innej oceny. Fakty 

muszą być jednoznacznie ocenione…
(Senator Jan Rulewski: No, niekoniecznie.)
…poprzez dostęp do pełnej informacji.
Te dyskusje, czy przekazuje, czy nie przekazu-

je, to, jakie sformułowanie jest użyte… Ono zresztą 
zostało przeniesione z innej ustawy, to nie jest jakiś 
błąd w tej ustawie, tylko po prostu sformułowanie 
zostało przeniesione z innych ustaw. Ono funkcjonuje 
i nikogo dotychczas nie raziło. Więc proszę jakby 
z pewnym dystansem do tego podchodzić, bo napraw-
dę nie zmienia niczego w tej ustawie to, że nawet do-
konalibyśmy takiej zamiany jednego słowa na drugie.

A to, co pan przywoływał, Panie Senatorze, że 
może dwukrotnie się pojawia… To do 2 spraw się 
odnosi: że ktoś taki może być zatrudniony i że właśnie 
jego kwalifikacje mogą się przyczynić do realizacji 
zadań i oczywiście tylko wtedy można go zatrudnić. 
To jest właściwie postawiony warunek.

(Senator Jan Rulewski: Ale tego nie trzeba pisać.)
Tak że to są 2 sformułowania trochę powtórzone, 

ale odnoszące się do innej materii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo panu dziękuję za odpowiedzi na pytania.
Przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego. Bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: Nie, przepraszam, ja tylko 

zgłosiłem poprawki.)
(Senator Piotr Florek: Ja prosiłem o głos.)
Przepraszam, pan senator Piotr Florek. Proszę 

bardzo.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ciąg zdarzeń, który obserwujemy w ostatnim cza-

sie, jest dla mnie bardzo niepokojący. Otóż zaobser-
wowałem takie zjawisko, że Prawo i Sprawiedliwość 
chce kontrolować wszystkich i wszędzie, bo moim 
zdaniem państwo wiecie, że właściwie nie możecie 
już oddać władzy i musicie zrobić wszystko, żeby 
tej władzy już nigdy nie oddać. Tak to wygląda. 
Zaczynamy od Trybunału Konstytucyjnego, po ko-
lei prokuratura… Teraz bardzo głośna sprawa to jest 
kodeks wyborczy, który jest procedowany od kilku 

No, takie są zasady techniki legislacyjnej, to jest wy-
móg, który wynika z ustawy o finansach publicznych, 
i tu nie możemy nic więcej zrobić. I tyle. Rozumiem 
pana senatora życzliwość dla sprawy, ale takie, jeżeli 
chodzi o ocenę skutków regulacji, są zasady techniki 
legislacyjnej, które wynikają z ustawy o finansach 
publicznych, to jest wymóg Ministerstwa Finansów. 
Nie możemy w górę korygować.

Jeśli chodzi o pytania pana posła… przepraszam, 
senatora Rulewskiego… Oczywiście nie będzie żad-
nej podwójnej kontroli. Komendant główny i komen-
danci wojewódzcy będą mieli swoje biuro – to w przy-
padku komendy głównej – czy wydziały kontroli 
w komendach wojewódzkich. A tutaj jest ten właśnie 
szczególny tryb nadzoru z możliwością głębokiego 
wnikania w nieprawidłowości, jeżeli one zaistnie-
ją albo będą sygnały o tych nieprawidłowościach. 
To będzie jedna ocena. Bo minister przejmuje przy 
pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego i biura 
nadzoru wewnętrznego kompetencje dotąd należące 
do komendantów tych 2 służb, którym podlegały te 
BSW, czyli tzw. policja w Policji. To teraz będzie 
wyodrębnione i podporządkowane ministrowi spraw 
wewnętrznych. To jest jedyne rozwiązanie – no, jeśli 
nikt, w tym i my, nie wymyśli lepszego – gwarantu-
jące właśnie ten zewnętrzny nadzór ministra, który 
odpowiada za funkcjonowanie służb. Tego nie będzie 
już robiła inna struktura, tylko po prostu ta jedna, 
czyli BSW i BNW, tak?

(Senator Jan Rulewski: Komendanta głównego się 
zwalnia z tego?)

Komendant jest odpowiedzialny w dalszym cią-
gu za wszystko, co w ustawie o Policji zostało mu 
przypisane, ale Biuro Spraw Wewnętrznych, Biuro 
Nadzoru Wewnętrznego nie będzie mu podlegało. On 
także będzie podlegał kontroli, jeżeli będzie trzeba…

(Senator Jan Rulewski: To zrozumiałe, zrozumia-
łe.)

…tegoż Biura Nadzoru Wewnętrznego, no bo nie 
może być tak, że komendant główny jest poza kon-
trolą, a do dzisiaj tak było. Bo to on dysponował tym 
narzędziem…

(Senator Jan Rulewski: Zgoda.)
…i jeżeli chodzi np. o wgląd do materiałów zgro-

madzonych przez BSW, Biuro Spraw Wewnętrznych 
Policji, to on miał do tego dostęp, a minister nie.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, jeszcze pyta-
nie uzupełniające. Czy jeśli komendant główny w wy-
niku skarg, wniosków, swojego myślenia, działania 
poweźmie informację o korupcji funkcjonariusza, to 
co, on przekaże to do tego inspektora?)

No tak, oczywiście. Ma w ramach swoich kompe-
tencji funkcje kontrolne i ma instrumenty po temu, ale 
jeżeli to wymaga takich działań i takich instrumentów, 
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(senator P. Florek) no-rozpoznawcze, jak daleko ma sięgać ten nadzór. 
Dowiedzieliśmy się, że on rzeczywiście będzie sięgał, 
można powiedzieć, do samego końca, czyli będzie 
możliwy wgląd do wszystkich dokumentów, czyli ten 
inspektor nadzoru czy osoby wyznaczone przez nie-
go… Tylko jakaś informacja się pojawi. A w przypadku 
inspektora Szarego ktoś anonimowo taką informację 
przekazał i wszczęto postępowanie. W związku z tym, 
Panie Ministrze, minister spraw wewnętrznych, admi-
nistracji i spraw wewnętrznych, zgodnie z tym, co pan 
powiedział, po wprowadzeniu tej ustawy będzie miał, że 
tak powiem, szerokie możliwości, szerokie kompetencje, 
to, co już ma prokurator generalny, minister sprawiedli-
wości, teraz pan minister Błaszczak, potem sądy. No 
więc jest pytanie, czy ta ustawa jest do przyjęcia.

Odnośnie do tych 20 poprawek, które zgłosiło Biuro 
Legislacyjne, a pewnie w większości są to bardzo za-
sadne poprawki… Generalnie, Panie Ministrze, ja po 
wysłuchaniu pana ministra i po dzisiejszej dyskusji… 
Zauważyłem, że w tych wnioskach mniejszości nie 
ma wniosku dotyczącego odrzucenia całej ustawy. Są 
tam chyba przyjęte poprawki… Byłem przekonany, 
że taki wniosek też jest. Tak że ja przed chwilą szyb-
ciutko odręcznie napisałem wniosek o odrzucenie 
całej ustawy. Ta ustawa, moim zdaniem, powinna 
być przepracowana, powinna być zrobiona na nowo, 
żeby rzeczywiście nie było żadnych wątpliwości. Są 
pewne granice, których nie należy przekraczać, żeby 
to zasadnicze zadanie… To nie ulega wątpliwości… 
Każdy z nas uważa, że ten nadzór – były przypadki, 
chociażby tego Igora Stachowiaka, o których była 
mowa itd. – pewnie powinien być większy, i z tym się 
zgodzimy, ale w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób 
dojść do tego nadzoru… Co do tej ustawy, co do tego 
projektu uważam, że to jest bardzo niedobra, niebez-
pieczna ustawa, która prowadzi do tego, że niestety 
każdy, kto będzie w jakiś sposób notowany na Policji, 
z różnych powodów itd.… Poprzez tę ustawę zawsze 
będzie dostęp do tego, żeby można było kontrolo-
wać, sprawdzać, dociekać, chociażby na podstawie 
jakiegoś tam anonimu, który w każdej chwili może 
wpłynąć. W związku z tym uważam, że ta ustawa 
jest niedobra, i składam wniosek o odrzucenie całej 
ustawy, Pani Marszałek.

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

na piśmie złożyli pan senator Jan Rulewski i pan se-
nator Piotr Florek.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Proszę, Panie 
Ministrze.

dni, o czym wszyscy dobrze wiemy. Za chwilę trafi 
do nas, do Senatu i pewno będzie na ten temat ob-
szerna dyskusja.

Pan minister mówił o tej ustawie, że to jest zgod-
nie…, że wszystko jest okej, wszystko jest zgodnie, 
tytuł też. Panie Ministrze, techniki legislacyjne obo-
wiązują, jest nawet taki zapis w konstytucji, w art. 2, 
o ile pamiętam, więc można mieć wątpliwości, czy 
w takim razie ta ustawa jest zgodna z konstytucją. Ale 
jeżeli ustawa obowiązująca od 1996 r. ma 2,5 strony, 
a tworzy się ustawę, która ma 100 stron, to wiadomo, 
że w tej ustawie musi być dużo nowych rzeczy. Czyli 
jasne jest to, że warto się było podjąć… Przecież nikt 
by nie protestował, gdyby to była po prostu nowa 
ustawa, nie byłoby żadnego problemu, a nie jakaś 
nowelizacja. Można to było zrobić.

Oczywiście teraz nie będziemy pytać o zgodność 
z konstytucją, bo Trybunał Konstytucyjny generalnie już 
w Polsce po tych wszystkich zmianach, można nawet tak 
powiedzieć, nie istnieje. Państwo tutaj na posiedzeniach, 
gdy dyskutowaliśmy na ten temat, mówiliście, jakie to 
zmiany będą wprowadzone, jak to będzie wyglądało, jak 
to szybciej będzie działał Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj 
wiemy, że działa dwukrotnie wolniej, że nie podejmuje… 
Jak to wygląda, szczególnie ta konferencja pani prezes… 
Nie będę już w to wnikał i o tym mówił, bo przykro 
byłoby mi o tym mówić. To już po prostu nie istnieje.

No dobrze, w takim razie trzeba mieć pełną kon-
trolę, to taki Big Brother, który pilnuje wszystkiego, 
wszędzie i wszystkiego. W tej chwili, jak wynika 
z tych działań, tak to ma wyglądać. A jak to się od-
bije na służbach, na policjantach? Podam przykład, 
Panie Ministrze. Podinspektor Szary w Poznaniu. 
Słyszałem wypowiedź pana ministra Błaszczaka 
w telewizji po tym, jak pan Szary bronił policjantów, 
że on zapisał się chyba do totalnej opozycji itd. Ten 
podinspektor Szary, którego akurat dobrze znam, 
jest to związkowiec znany w Polsce. Ale co się oka-
zało? Krótko po tym – nie wiem, jak wyglądały te 
sprawy, kto to zlecił, jak to wyglądało, jeżeli chodzi 
o wewnętrzną kontrolę – inspektorowi Szaremu po-
stawiono zarzut, że wesele syna zorganizował w lo-
kalu, w którym chyba spotykali się związkowcy, więc 
może coś z tego tytułu uzyskał, a także taki, że dzielił 
pieniądze, że zapomogi dla policjantów, dla rodzin 
policyjnych były niezgodne z przepisami. Takie za-
rzuty mu postawiono. Nie wiem, jak to w tej chwili 
wygląda. Prokuratura w Poznaniu miała się tym nie 
zajmować, ponieważ to jest w Poznaniu. Miała się tym 
zająć prokuratura w Koninie albo w Gorzowie. Nie 
wiem, dalej tego nie śledziłem. Podaję tylko przykład, 
przykład tego, jak to się może odbić na policjantach.

Dlatego też pytałem o techniki operacyjne, jak 
to ma wyglądać, jeżeli chodzi o te sprawy operacyj-
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Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przypominam, że punkt trzynasty porządku ob-

rad: ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw – rozpa-
trzymy jutro rano.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych 
ustaw.

Teks ustawy zawarty jest w druku nr 662, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 662 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Panie 

Ministrze!
Jesteśmy już wszyscy zmęczeni i właściwie się za-

stanawiałem, jak na chwilę przykuć uwagę państwa… 
No, może taką niecodzienną sytuacją, że od bardzo 
dawna nie występowałem jako czynny senator opozy-
cji, referując przedłożenie rządowe. Może dlatego nie 
występowałem, że też dawno się nie zdarzyło, żebym 
w takim stopniu, w tak dalekim stopniu aprobował 
przedłożenie, uznając je za potrzebne i przychodzące 
w porę. Co do tego na posiedzeniu komisji były co 
prawda pewne kontrowersje. Pan senator Rulewski 
sugerował, że to przedłożenie jest trochę spóźnione, 
wskazywał na to, że rynek pracy bardzo się zmienił 
i pozostają na nim głównie osoby z różnego rodzaju 
problemami: osoby niepełnosprawne, osoby długo-
trwale bezrobotne i długotrwale wykluczone. I to wła-
śnie takim osobom mają służyć spółdzielnie socjalne 
– wcześniej centra integracji społecznej – po to, ażeby 
w sposób łagodny wprowadzać te osoby na otwarty 
rynek pracy. Jest już dosyć sporo doświadczeń wy-
nikających ze stosowania tej ustawy o spółdzielniach 
socjalnych i zatrudnieniu socjalnym. I z tych doświad-
czeń rodzi się ta ustawa. A więc przede wszystkim 
cieszę się, że państwo słuchacie tych głosów, których 
i ja słucham, założyciel czy inicjator powstania kilku 
spółdzielni socjalnych, które natrafiały, zwłaszcza na 
starcie, na dosyć spore bariery. I ta ustawa wiele z nich 
usuwa. Jest ich bardzo dużo, macie państwo je opisa-
ne w druku. Ja wobec tego nie będę ich wszystkich 
omawiał, bo jest późna pora i nie sposób to zrobić. 

Może skoncentruję się na tym, co według mnie 
jest najważniejsze. Mianowicie limit osób, które 
mogą zakładać spółdzielnie socjalną, spoza kręgu 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będzie 
zwiększony do 70% wtedy, kiedy założycielami tej 
spółdzielni będą osoby o umiarkowanym i znacznym 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Trudno jest dyskutować, gdy funkcjonariusz pu-

bliczny, jakim jest senator, wychodzi na mównicę 
w Senacie i mówi, że w zasadzie nie ma Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Senator Piotr Florek: Bo nie ma.)
Panie Senatorze, pan jest człowiekiem doświad-

czonym, takie sformułowania są karygodne, są po 
prostu karygodne.

(Senator Piotr Florek: Nie ma.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma, nie ma, 

przyłączam się.)
To po pierwsze.
Po drugie, wniosek o odrzucenie tej ustawy nie 

oznacza niczego innego, jak tylko to, że pan i pana 
klub – rozumiem, że Platforma Obywatelska – chcecie 
tego, żeby w Policji były patologie. Tak? Chcecie tego, 
to właśnie tak trzeba odczytać. Patologie w Policji 
i w innych służbach. Chcecie patologii, chcecie tole-
rancji dla nich. Gratuluję.

I trzecia sprawa. Jeżeli już pan chce podawać przy-
kłady, to radziłbym panu dobrze przemyśleć, co pan 
mówi, a zwłaszcza jakich nazwisk pan używa. Bo jeżeli 
pan z pana Szarego robi bohatera… Tylko pogratulo-
wać. Ja jestem najdalszy od tego, żeby kogokolwiek 
oceniać, a zwłaszcza osądzać przed decyzjami orga-
nów, które są do tego uprawnione, bo ja nie jestem do 
tego uprawniony, ale z wiedzy, jaką ja posiadam, na 
pewno szczątkowej i dalece niepełnej, wynika, że czy-
nienie z pana związkowca Szarego bohatera i wzoru 
tylko potwierdza to, o czym powiedziałem, zarzucając 
panu, że chcecie, żeby w Policji były patologie, które 
mają być tolerowane. Ale to tyle, nic więcej nie jestem 
w stanie powiedzieć. To zły przykład, zły przykład. Ja 
bym tego nazwiska w ogóle nie używał, ale ponieważ 
pan go użył, to poczułem się uprawniony, żeby się do 
tego odnieść. Ale naprawdę to niedobry przykład boha-
terstwa, jeżeli już, to raczej antybohaterstwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) niom socjalnym prawo do tych instrumentów, które 
były dostępne dla innych podmiotów na rynku pracy. 
Mam na myśli przyznawanie przez starostę środków 
w formie jednorazowego wsparcia na podjęcie przez 
osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, 
właśnie w formie spółdzielni socjalnej, udzielanie 
jednorazowego wsparcia do 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia na utworzenie w tych spółdzielniach 
stanowiska pracy i przyznanie bezrobotnemu bez-
zwrotnego wsparcia. I tu również jest zastrzeżenie, 
że dotyczy to także osób poszukujących pracy, niepo-
zostających w zatrudnieniu i niewykonujących innej 
pracy. Do tego oczywiście odnoszą się też inne prze-
pisy, więc pewnie ten katalog dobrodziejstw, które się 
łączą z tym przedłożeniem, jest większy.

Na tym poprzestanę, żeby nie zabierać więcej cza-
su. Chciałbym tylko powiedzieć, że pewną część na-
szej dyskusji na posiedzeniu komisji zajęła także kwe-
stia opłacania bądź nieopłacania składek do Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Przedstawiciel Krajowej Rady 
Spółdzielczej argumentował, że przynależność do 
związku rewizyjnego to jest jednak zupełnie co inne-
go i że związek rewizyjny pełni inne funkcje, a przy-
należność do kasy pozwala uczestniczyć w całym 
ruchu spółdzielczym i jednocześnie korzystać z tego, 
co Krajowa Rada Spółdzielcza ma do zaoferowania.

W tej ustawie wprowadzamy taką, moim zdaniem, 
dyskusyjną ulgę. Mianowicie zwalniamy spółdzielnie 
socjalne z obowiązku płacenia składek wtedy, kiedy 
one opłacają już składkę w związku rewizyjnym. 
Generalnie z płaceniem składek i do związków re-
wizyjnych, i do Krajowej Kasy nie jest dobrze, ale 
pamiętajmy, że o ile do związku rewizyjnego te 
składki są wysokie, liczone w tysiącach złotych, czyli 
tam może być bariera finansowa, o tyle jeśli chodzi 
o Krajową Radę, to jest to poniżej 50 zł miesięcz-
nie. Nie są to zatem duże kwoty, ale pozwalają one 
spółdzielniom uczestniczyć w całym ruchu. Prezes 
Krajowej Kasy mówił, że ta przynależność daje też 
taką korzyść czy taką perspektywę materialną.

Ja u siebie, Panie Ministrze – powiem teraz, bo nie 
chcę już potem zabierać głosu – sam zrobiłem spotka-
nie, takie forum wszystkich spółdzielców, w tym spół-
dzielni socjalnych. Moim zamiarem było to, żeby ich 
ze sobą skojarzyć, żeby spółdzielnie mieszkaniowe, 
spółdzielnie pracy, spółdzielnie rolnicze zobaczyły 
w spółdzielniach socjalnych partnera. I muszę pań-
stwu powiedzieć, że nie jest to jakiś wielki sukces, ale 
w pojedynczych przypadkach to się udało, posypały 
się zamówienia. To jest możliwe. Wydaje mi się, że 
Krajowa Rada Spółdzielcza chociażby deklaratywnie, 
skoro chciałaby się w to zaangażować, mogłaby to 
moim zdaniem robić, gdyby była silna i gdyby rów-
nież spółdzielnie socjalne, przynajmniej te czynne, 
wpłacały do kasy odpowiednie składki. Niestety ta 
poprawka nie znalazła akceptacji.

stopniu niepełnosprawności. Wszystkim nam się to 
powinno podobać, bo im większy stopień niepełno-
sprawności, tym oczywiście większa trudność powro-
tu na rynek pracy. Podobnie konweniuje z tym przepi-
sem w odniesieniu do osób niepełnosprawnych inny 
przepis dotyczący zmiany w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
który mówi o możliwości kierowania uczestników 
tych warsztatów – w liczbie do 50% uczestników 
– na staże u pracodawców. Byłaby to zatem jakaś 
kontynuacja programu, który wcześniej pozwalał 
powracać na rynek pracy uczestnikom warsztatów 
terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. 
Wprawdzie ja akurat podnosiłem wątpliwość, czy ten 
limit jest rzeczywiście najszczęśliwszym rozwiąza-
niem, ale przyjmuję wyjaśnienia ministerstwa, że od 
tego zaczynamy, oczywiście biorąc pod uwagę te oce-
ny, których tam się dokonuje po to, żeby sprawdzić, 
jak przebiega realizacja indywidualnego programu.

Na pewno warte zauważenia jest to, że zmniejsza 
się z 5 do 3 liczbę osób, które mogą być założycielami 
spółdzielni, jeśli są to osoby fizyczne. Ten przepis 
budził troszeczkę wątpliwości. Nie byliśmy pewni, 
czy to jest wystarczająca liczba osób, żeby obsadzić 
wszystkie niezbędne władze spółdzielni socjalnej, 
ale przyjęliśmy wyjaśnienia, które mówiły, że to jest 
rozwiązanie na okres przejściowy. Potem ta liczba 
musi zostać zwiększona, tak ażeby spółdzielnia mogła 
w pełnym wymiarze funkcjonować.

Myślę, że ważne jest stworzenie możliwości two-
rzenia konsorcjów po to, żeby można było starać się 
o zamówienia publiczne. Niemniej jednak pani prze-
wodnicząca Orzechowska, odnosząc się do tego prze-
pisu, zgłosiła poprawkę, żeby te konsorcja mogły być 
tworzone także przez warsztaty terapii zajęciowej, 
zakłady aktywności zawodowej i centra oraz kluby 
integracji społecznej. Jestem za to bardzo wdzięczny, 
bo sam się przygotowywałem do zgłoszenia takiej 
poprawki. Większość komisji ją poparła za zgodą 
ministerstwa, więc na pewno dzięki pracy komisji ta 
ustawa będzie w tym miejscu bardziej przyjazna spół-
dzielniom socjalnym i zwiększy ich szanse na rynku.

Ważne są te zapisy w ustawie o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, które dają prawo do jednorazowego 
wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej ze 
środków PFRON, oczywiście z zastrzeżeniem, że 
dana osoba nie korzysta z innych środków publicz-
nych. Tak samo jest z uzyskaniem jednorazowego 
wsparcia na utworzenie stanowiska pracy dla osoby 
skierowanej przez powiatowy urząd pracy.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynków pracy również jest szereg przyjaznych zmian. 
Można by powiedzieć, że wreszcie dają one spółdziel-
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) zafunkcjonować w społeczeństwie. Warto tutaj 
podkreślić, że spółdzielnie socjalne łączą elementy 
gospodarcze z elementami społecznymi. Oprócz ak-
tywności gospodarczej zajmują się także reintegracją 
społeczną. Poza reintegracją zawodową ta reintegracja 
społeczna jest wyznacznikiem działania spółdzielni 
socjalnych. Często jest to najważniejsza część ich 
działalności.

Tak jak wspominał pan senator Augustyn, przed-
łożony projekt ma głównie ułatwić zakładanie spół-
dzielni, umożliwić im lepsze funkcjonowanie i upo-
rządkować formy ich wsparcia. Położyliśmy tutaj 
kilka nowych instrumentów, które wydają nam się 
ważne. Przede wszystkim odnoszą się one do osób 
niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w spółdziel-
niach socjalnych.

Jest też ważna dla mnie zmiana, która wynika 
z programu „Za życiem”. Uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej, ci, którzy są najtrudniej zatrudnialni, 
będą mogli odbywać praktyki w spółdzielniach so-
cjalnych, żeby zobaczyć, czy podjęcie zatrudnienia, 
czy aktywność zawodowa jest tym, co dałoby im 
szansę na bardziej godne i bardziej aktywne życie.

Zabrałem głos, żeby odnieść się do 2 popra-
wek, które zostały zgłoszone. Jedna została przy-
jęta. Oczywiście bardzo się cieszymy, że konsorcja 
będą mogły zakładać także podmioty, które prowa-
dzą… Chodzi o inne podmioty ekonomii społecznej, 
o warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności 
zawodowej czy centra, kluby integracji społecznej. 
Uważam, że to jest korzystna poprawka. Daje ona 
szansę na łączenie aktywności gospodarczej z rein-
tegracją społeczną.

Druga poprawka, odrzucona, jest poprawką, która, 
tak uważamy, nie uwzględnia specyfiki spółdzielni 
socjalnych. Mimo że wpisują się one w nurt ruchu 
spółdzielczego, na pewno wyróżnia je bardzo istotna 
cecha. Pozostałe spółdzielnie, np. spółdzielnie pra-
cy czy spółdzielnie mieszkaniowe, są nastawione na 
zysk, a spółdzielnie socjalne są nastawione przede 
wszystkim na reintegrację społeczną uczestników, 
którymi są osoby zagrożone wykluczeniem społecz-
nym, osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające 
zakłady karne czy placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, osoby, które na pewno mają bardzo trudny start, 
jeśli chodzi o aktywność zawodową. Często potrzeba 
faktycznie wielu instrumentów, żeby je do tej aktyw-
ności doprowadzić.

Chciałbym także sprostować to, co mówił pan 
senator. Na pewno nie chodzi o tysiące. Jeśli chodzi 
o składkę do Krajowej Rady Spółdzielczej, to ona 
wynosi 550 zł rocznie. Jeśli chodzi o składkę opłacaną 
w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnych Spółdzielni 
Socjalnych, to wynosi ona 150 zł lub 200 zł w zależno-
ści od liczby członków. Tysiące, o których mówił pan 
senator, dotyczą lustracji. Koszt lustracji faktycznie 

Zatem w imieniu komisji wyrażam pozytywną 
opinię o tym przedłożeniu i zachęcam Wysoką Izbę 
do jego przyjęcia wraz z poprawką, która została 
przyjęta przez komisję.

A w imieniu własnym zachęcam także do 
uwzględnienia mojej poprawki dotyczącej składki 
do Krajowej Rady Spółdzielczej. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie. 
Dziękuję bardzo.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
polityki senioralnej i społecznej.

Jest z nami pan minister Krzysztof Michałkiewicz, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Proszę, 
Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Krzysztof Michałkiewicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Powiem króciutko, bo pan sprawozdawca, pan 

senator Augustyn powiedział bardzo dużo, ale kilka 
zdań uzupełnienia może warto dodać.

Po pierwsze, ustawa o spółdzielniach socjalnych 
ma już 10 lat. W tamtym roku obchodziliśmy dzie-
sięciolecie. Przez ten czas obawy, które towarzyszyły 
uchwalaniu tej ustawy, a dotyczyły tego, że będzie ona 
konkurencją dla innych podmiotów gospodarczych, 
okazały się nieprawdziwe. Spółdzielnie zafunkcjono-
wały w takiej bardzo specyficznej niszy. Korzystają 
z niej osoby zagrożone wykluczeniem. Oczywiście 
spółdzielnie, mimo że w międzyczasie powstało ich 
około 1 tysiąca 600, są ciągle bardzo słabymi i bardzo 
kruchymi podmiotami. Na pewno warto pochylić 
się nad tym, jak można je wesprzeć, jak można im 
pomóc, jak można spowodować, żeby były bardziej 
popularne.

Dla nas, dla ministerstwa jest to ważne z tego 
względu, że spółdzielnie socjalne są jednym z nie-
wielu instrumentów aktywnej polityki społecznej. 
Zamiast pomagać osobom zagrożonym wyklucze-
niem, dajemy im instrument, który pozwala im 
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(sekretarz stanu K. Michałkiewicz) po uchwałach okolicznościowych Senat rozpatrzy 
ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw – punkt 
trzynasty – a następnie ustawę o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2018, punkt siódmy.

Bardzo dziękuję. Ogłaszam przerwę do jutra do 
godziny 9.00…

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Jeszcze komuni-
katy.)

A, przepraszam, komunikaty.
Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym pierwszym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nie-
których uprawnieniach pracowników urzędu obsługu-
jącego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzo-
rowanych przez tego ministra oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.30 
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, druk senacki 
nr 652, oraz do ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 653, odbędzie się w dniu jutrzejszym 
o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.30 w sali nr 217. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 

Dziękuję bardzo.

może wynosić 2 tysiące. To są na pewno sporadyczne 
historie, ale faktycznie wymagają one aktywności.

Wydaje mi się, że warto potraktować spółdziel-
nie socjalne jako podmioty wyjątkowe i że warto 
je wspierać. Dają one szansę osobom, które w inny 
sposób nie są w stanie zafunkcjonować w społe-
czeństwie, na włączenie społeczne, na powrót do 
społeczeństwa. To jest warte wspierania. Dziękuję, 
że senatorowie dostrzegają i popierają tę szansę. 
Dziękuję bardzo.

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

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

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz: 
Dziękuję pięknie.)

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

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Wysoki Senacie, chciałabym poinformować, że ju-
tro obrady zaczniemy od przeprowadzenia głosowań 
nad częścią ustaw rozpatrzonych w dniu dzisiejszym, 
w tym nad ustawą o odpadach. Następnie przystąpi-
my do rozpatrzenia uchwał w sprawie ustanowienia 
roku 2018 rokiem wydarzenia lub instytucji, to jest 
do rozpatrzenia punktów od szesnastego do dzie-
więtnastego porządku obrad. Zgodnie z zapowiedzią 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 02)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
(Rozmowy na sali)
Powracamy…
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania 

punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 666 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 47 – za, 20 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o poręcze-
niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 665 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 664 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 74 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, 
a mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie popraw-
ki do ustawy; druk senacki nr 660 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) (Rozmowy na sali)
Słucham?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie mówię do pana 

marszałka.)
To proszę nie przeszkadzać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam bardzo.)
To proszę nie przepraszać i nie przeszkadzać. 

Później pan przeprasza, a wcześniej przeszkadza.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk senacki 
nr 662 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad przedstawioną poprawką, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Poprawka nr 1 ma na celu umożliwienie przy-
stąpienia do konsorcjum spółdzielczego wyznanio-
wym osobom prawnym, które prowadzą działalność 
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Środowiska przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 671 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 54 – za, 24 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 649 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej 
systemu prawnego.

Komisja Ustawodawcza przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 651 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, 75 – za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy spójności terminologicz-
nej systemu prawnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk senacki…
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(marszałek S. Karczewski) wspomniany projekt uchwały w celu rozpatrzenia 
go w pierwszym czytaniu. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 18 października 2017 r. rozpatrzyła ten pro-
jekt, wprowadziła do niego poprawki i obecnie wnosi 
o przyjęcie przez Senat jednolitego tekstu uchwały.

Zanim przeczytam tekst uchwały, jako absolwent 
tej uczelni, a także były pracownik Zakładu Badań 
nad Literaturą Religijną KUL, pragnę podkreślić, że 
Katolicki Uniwersytet Lubelski…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, przepraszam bardzo… Przecież wy na 
głos mówicie, ja słyszę, co wy mówicie, a nie słyszę, 
co mówi senator! No, przepraszam… Jeśli chcecie 
rozmawiać, można wyjść, rozmawiać na zapleczu. 
Proszę bardzo.)

Pragnę podkreślić, że Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II jest nie tylko jednym z naj-
starszych uniwersytetów w Polsce, ale w ciągu swej 
100-letniej historii stał się bardzo ważnym ośrodkiem 
myśli, nauki i kultury katolickiej w Polsce, zysku-
jąc uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na 
kształt nauki i kultury polskiej, pozostając wiernym 
wartościom zawartym w dewizie „Deo et Patriae” 
– „Bogu i Ojczyźnie”. Uniwersytet przygotował po-
nad 100 tysięcy absolwentów do aktywnej obecności 
w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, 
a także do służby Kościołowi. KUL to marka rozpo-
znawalna nie tylko w kraju, dzięki czemu uniwersy-
tet od lat świetnie odgrywa rolę ambasadora Polski 
w świecie. Obecnie współpracuje z blisko 200 uczel-
niami zagranicznymi, realizując wspólne projekty ba-
dawcze oraz wymianę kadry naukowo-dydaktycznej.

Jan Paweł II podczas wizyty na KUL 9 czerw-
ca 1987 r. postawił przed uczelnią zadanie, mówiąc: 
„Uniwersytecie! Służ prawdzie! Jeżeli służysz praw-
dzie – służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i na-
rodu, służysz życiu!”. Uniwersytet stara się być wierny 
temu wyzwaniu, postawionemu przez Ojca Świętego, 
który jako wykładowca KUL przez 24 lata współtwo-
rzył środowisko akademickie i znacząco wpłynął na 
kształt uczelni. Ale oczywiście lista postaci zwią-
zanych z KUL, które zapisały się na kartach historii 
Polski, jest bardzo długa. Są na niej m.in. bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, sługa boży kard. Stefan Wyszyński, kil-
kudziesięciu biskupów polskich, a wśród polityków 
m.in. Wiesław Chrzanowski, Zyta Gilowska, Janusz 
Krupski, Alicja Grześkowiak oraz marszałek Bogdan 
Borusewicz.

I ostatnie zdanie: dzieje KUL stanowią doskonałą 
ilustrację losów wolnej Polski, ponieważ uniwersytet 
powstał w grudniu 1918 r. jako pierwsze dzieło wol-
nych Polaków, a przez prawie 100 lat swego istnienia 
dzielił trudne losy ojczyzny, będąc nawet w najtrud-
niejszych czasach „wyspą wolności”. Przypomnę, 
że w okresie komunizmu na KUL trafiali ludzie, 

Poprawki nr 1 i 2 należy przegłosować łącznie. 
Mają one na celu doprecyzowanie procedury uzna-
nia przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 
wskazując, że uznanie takie następuje w drodze 
decyzji administracyjnej wydanej przez marszałka 
województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspek-
torem ochrony środowiska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, 54 – za, 3 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 75 było za, 1 był 

przeciwnego zdania, a 3 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 12)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów, zawarty jest w druku nr 461 
i do druku 461, a sprawozdanie – w druku 461 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Czesława Ryszkę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze. Proszę o wyciszenie roz-
mów, bo to bardzo przeszkadza. Przepraszam bardzo. 
Proszę o powstrzymanie się od rozmów.)

Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji 
Ustawodawczej o projekcie uchwały o ustano-
wieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; druk nr 461.

Przypomnę, że marszałek Senatu w dniu 29 mar-
ca 2017 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemiec-
kiej KUL wznowił działalność 21 sierpnia 1944 r. 
jako pierwszy uniwersytet w Polsce po II woj-
nie światowej. Pracę na KUL znalazło wielu pro-
fesorów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Najbardziej znamienną cechą Uniwersytetu w la-
tach PRL było skoncentrowanie wysiłku na pracy 
dydaktycznej. W ten sposób KUL kształcił kadrę 
inteligencji, której brak dotkliwie odczuwała Polska 
po zdziesiątkowaniu tej grupy społecznej przez oku-
pantów niemieckich i sowieckich.

Niestety, Kościół Katolicki i KUL stanowiły 
przeszkodę dla komunistycznych władz, dlatego 
różnymi metodami dążono do zahamowania roz-
woju Uczelni, ograniczenia jej oddziaływania na 
społeczeństwo. W tym celu zarekwirowano i upań-
stwowiono Fundację Potulicką, ograniczono przyj-
mowanie kandydatów na I rok studiów, stopnie na-
ukowe pracownicy musieli zdobywać na uczelniach 
państwowych. Często zwlekano z zatwierdzeniem 
habilitacji przez kilka, a nawet kilkanaście lat. 
Blokowano wyjazdy zagraniczne. Próbowano od-
ciągnąć profesorów od pracy na KUL, proponując 
im lepiej płatne posady na uniwersytetach państwo-
wych. Absolwentom KUL odmawiano zatrudniania 
w instytucjach państwowych. Traktowano KUL jako 
instytucję dochodową, zobowiązując ją do płacenia 
podatków.

Sytuacja Uniwersytetu poprawiła się na przełomie 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: powiększyła 
się kadra pracowników naukowych, powołano wie-
le nowych katedr oraz instytutów, szczególnie na 
Wydziale Teologicznym, nawiązano kontakty z wie-
loma uniwersytetami poza Polską.

KUL w okresie dominacji systemu totalitarnego, 
mimo różnorodnych nacisków i prześladowań, został 
wierny swemu zadaniu. Ocalił obiektywizm w nauce, 
odciął się od zniekształcania faktów i od zakłamanej 
interpretacji rzeczywistości. Pracownicy odważnie 
przyznawali się do swoich przekonań katolickich.

Po 1989 r. rozpoczęła się era wolności dla ka-
tolickiej Uczelni. 14 czerwca 1991 r. Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwaliły ustawę o przy-
znaniu KUL dotacji z budżetu państwa na bieżące po-
trzeby dydaktyczne i stypendia dla studentów według 
zasad dotyczących uczelni państwowych.

4 kwietnia 2005 r. Senat KUL podjął uchwałę 
o zmianie nazwy z „Katolicki Uniwersytet Lubelski” 
na „Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II”, 
a więc nadaniu Uczelni imienia jej wieloletniego 
Wykładowcy i Profesora. 2 grudnia 2008 r., w wy-
niku inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, parla-
ment Rzeczypospolitej Polskiej przyznał KUL takie 
finansowanie jak wszystkim polskim uniwersytetom 
publicznym.

którzy z racji swoich poglądów nie mogli studiować 
gdzie indziej, a w marcu 1968 r. ks. rektor Wincenty 
Granat stanął po stronie studentów aresztowanych 
przez władze i zadecydował o przyjęciu studentów 
relegowanych z „wilczym biletem” z innych uczelni.

Obecnie odczytam tekst uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o usta-

nowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. 
Jego idea zrodziła się w lutym 1918 r. wśród 
Polonii w Petersburgu z inicjatywy ks. Idziego 
Radziszewskiego, rektora tamtejszej Akademii 
Duchownej. W lipcu 1918 r. powołanie uniwersytetu 
katolickiego zaakceptowała konferencja biskupów 
polskich w Warszawie z udziałem nuncjusza apo-
stolskiego Achillesa Rattiego. Pierwszym rektorem 
został mianowany ks. Idzi Radziszewski. Siedzibą 
Uczelni został Lublin. Pierwsza inauguracja roku 
akademickiego odbyła się 8 grudnia 1918 r. Dewizą 
Uczelni stało się hasło «Deo et Patriae» – «Bogu 
i Ojczyźnie». Kanclerzem Uczelni zostawał aktualny 
biskup lubelski.

Ważnym wydarzeniem było uzyskanie przez 
Uniwersytet własnego gmachu (1921 r.), przy 
Alejach Racławickich. W grudniu 1922 r. powołano 
Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 r. 
zwane Towarzystwem Przyjaciół KUL), którego ce-
lem było szerzenie idei wyższych uczelni katolickich 
i finansowe wspieranie Wszechnicy Lubelskiej.

Baza materialna została ustabilizowana dzięki re-
gularnym dotacjom pieniężnym z diecezji oraz docho-
dowi z Fundacji hr. Potulickiej. W 1934 r. powstało 
Towarzystwo Naukowe KUL, które prowadziło serię 
wydawnictw naukowych, organizowało (od 1935 r.) 
słynne «Tygodnie Społeczne». W 1938 r. utworzo-
no Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Uniwersytet 
współpracował z ogólnopolskimi, a także zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi. Na mocy ustawy 
sejmowej z 9 kwietnia 1938 r. uzyskał pełne prawa 
nadawania doktoratów i przeprowadzania habilitacji 
na wszystkich wydziałach.

Znakomicie zapowiadający się rozwój 
Uniwersytetu (planowano zorganizowanie nowych 
wydziałów: filozofii, medycyny, nauk matematycz-
no-przyrodniczych oraz szkoły dziennikarskiej) 
przerwał wybuch II wojny światowej. Niemcy zajęli 
gmach KUL na szpital wojskowy, zrabowali i znisz-
czyli dorobek Uczelni, więzili 15 profesorów, masowo 
aresztowali studentów, wywożąc ich na przymusowe 
roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. 
Mimo tych represji Uniwersytet prowadził tajne na-
uczanie.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) (Senator Ryszard Bonisławski: Czy dobrze to zin-
terpretowałem…)

Pytanie, czy pan senator dobrze zinterpretował 
wyrażenie „pierwsza inauguracja”.

Senator Czesław Ryszka: 
Chodzi o to, że inauguracja oczywiście zawsze 

jest pierwsza, jako rozpoczęcie roku akademickiego…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pierw-

sza…)
…ale może być także pierwsza inauguracja na 

uczelni, która zaczyna działalność.

Marszałek Stanisław Karczewski: 
Rozumiem.
Czy są jeszcze pytania?
Pan senator, a później pan senator Jackowski.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jeżeli mówimy o inauguracji roku szkolnego, to 

ona nie jest zawsze pierwsza, może być kolejna in-
auguracja…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale, proszę państwa, nie dyskutujemy na ten te-

mat, już sobie to wyjaśniliśmy. Zadajemy pytania.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja bardzo się cieszę z tej inicja-

tywy, ale mam pytanie. 
Czy nie rozważał pan takiej kwestii, że warto by 

było – ja mówię w tej chwili hipotetycznie – uwzględ-
nić w tekście tej uchwały też dokonania ojca Jacka 
Woronieckiego? On co prawda nie był pierwszym rek-
torem, tylko drugim, ale jego wkład w, powiedzmy, 
katolicką myśl społeczną, jego dokonania jako filozofa 
być może warte byłyby uwzględnienia. I czy podczas 
posiedzeń komisji była dyskusja na ten temat? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, uczelnia miała wielu wybitnych 

profesorów, tak więc gdyby chcieć wymieniać ich po 

W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się 
jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolic-
kiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, 
zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. Dziś 
KUL kształci blisko 18 tysięcy osób na 41 kierun-
kach studiów. Jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne 
i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, 
filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycz-
nych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodni-
cze, a studenci przygotowywani są do pełnej i od-
powiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Mając na uwadze powyższe, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem 100-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie 

Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Czesława 
Ryszkę.

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

(Głos z sali: Senator Bonisławski.)
Pan senator Bonisławski. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Panie Marszałku, ja chciałbym tylko prosić 

o zmianę, bo jest taki drobny błąd stylistyczny: tam 
jest wyrażenie „pierwsza inauguracja”. Inauguracja 
zawsze jest pierwsza. Tak że po prostu „inauguracja”, 
bez słowa „pierwsza”. To jest w którymś z początko-
wych akapitów.

(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Pierwsza 
inauguracja…)

(Senator Przemysław Błaszczyk: Autopoprawka.)
No nie, ale… Dziękuję.
(Senator Czesław Ryszka: Pierwsza inauguracja 

w wolnej Polsce, w grudniu…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
No tak, ale to nie jest pytanie, Panie Senatorze. 

Jeżeli to jest poprawka, to trzeba ją zgłosić na piśmie.
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(senator C. Ryszka) wanie. Zostanie ono przeprowadzone razem z innymi 
głosowaniami pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; projek-
tu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Przypominam, że projekty te zostały wniesione 
przez grupy senatorów i zawarte są odpowiednio 
w drukach nr 579 i 601. Sprawozdanie komisji, przy-
gotowane zgodnie z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu, 
zawarte jest w druku nr 579/601 S. 

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Roberta Gawła, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji dotyczącego pro-
jektu uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z pra-

cy Komisji Ustawodawczej nad projektem uchwały 
o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919.

(Rozmowy na sali)
Komisja zapoznała się z 2 projektami uchwa-

ły, które wpłynęły do Senatu. Jeden projekt jest 
z 27 lipca; pod nim podpisali się senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości. Pod drugim projektem, 
z 22 września, podpisali się senatorowie Platformy 
Obywatelskiej.

Było 2 autorów tych 2 projektów, senator Florek 
i ja, dlatego postanowiliśmy, że nastąpi ujednolicenie 
projektu i będzie 1 projekt. Dla nas, dla Wielkopolan, 
ta uchwała jest szczególnie ważna. Ustanowienie roku 
2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
przez Senat Rzeczypospolitej jest wyrazem doce-
nienia wkładu Wielkopolan w budowę wspólnej 
Rzeczypospolitej.

Na posiedzeniu komisji dyskusja nie trwała dłu-
go. Zabierali głos: pan senator Florek, który mówił 
o obchodach rocznicowych, pani senator Zdrojewska, 
senator Żaryn, który wniósł drobną poprawkę, oraz 
senator Libicki, który podziękował za to, że został 
przyjęty wspólny tekst uchwały, i trochę z pewną 
przekorą powiedział, że to, że autorzy tak szybko się 
dogadali, to zasługa tego, że pochodzą z Wielkopolski. 
Bo komisja nad 4 uchwałami dyskutowała 2,5 godzi-
ny, a nasza została przedyskutowana w 10 minut.

(Senator Jan Rulewski: Jak to „nasza”?)
(Głos z sali: Wielkopolska.)
Nasza, wielkopolska – w ten sposób mówię. 

Chcemy, żeby była ona uchwałą przyjętą przez cały 
Senat. 

kolei… Na przykład ksiądz rektor Słomkowski, który 
był bardzo wybitną, znaną postacią, oczywiście także 
ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, również rektor 
Wincenty Granat, sługa Boży, kandydat na ołtarze… 
No, mnóstwo było takich postaci. Ta uchwała już 
i tak jest za długa, ale specjalnie nie skracaliśmy jej 
za bardzo, żeby pokazać wielkość tego uniwersytetu. 
Ale gdyby jeszcze uzupełnić ją o znane i wybitne 
postacie, to powstałaby mała broszurka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Jako ab-
solwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
podzielam opinię pana przewodniczącego Ryszki. 
KUL miał wielu wybitnych, wspaniałych profesorów, 
nie tylko filozofów, lecz także genialnych teologów. 
Najlepszym przykładem jest ksiądz profesor, sługa 
Boży, Wincenty Granat – wspomniał o nim już pan 
przewodniczący – związany z pięknym, starożytnym 
Ćmielowem. Myślę, że ta uchwała, obejmująca całe 
grono rektorów, profesorów, jest tak ukształtowana, 
by każdemu oddać cześć i honor.

(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję. Ja tylko…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Z obowiązku tylko zauważę, że to nie było pytanie. 

Ale bardzo dziękuję.

Senator Czesław Ryszka:
Sługą Bożym jest również ks. Franciszek 

Blachnicki, twórca ruchu oazowego, wybitna postać, 
profesor KUL, twórca instytutu pastoralnego. Tak 
że…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu. To czytanie objęłoby jedynie głoso-
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(senator sprawozdawca R. Gaweł) wiedzę o zwycięstwie Wielkopolan jako wspólnym 
ogniwie naszej polskiej tożsamości.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Na zakończenie tego sprawozdania chciałbym 
powiedzieć, że uchwała jest także wyrazem… od-
powiedzią na wnioski, które płynęły do senatorów 
do biur senatorskich ze strony rad gmin, rad po-
wiatów, samorządów, dotyczące tego, żeby uczcić 
ten rok, ustanowić go Rokiem Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. To tyle sprawozdania z pracy ko-
misji. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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 pana senatora Roberta Gawła, 
druk nr 579, oraz pana senatora Piotra Florka, druk 
nr 601.

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować panu senatorowi i komi-

sji za sprawne procedowanie nad tą bardzo ważną dla 
nas Wielkopolan uchwałą.

Proszę państwa, 11 listopada 1918 r. spełnił się sen 
Polaków po 123 latach – po okresie rusyfikacji, ger-
manizacji Polska wróciła na mapę świata. Jednakże 
w granicach tej wolnej Polski nie było Wielkopolski, 
nie znalazła się tam Wielkopolska, ziemia, na której 
narodziło się państwo polskie. Pamiętamy wszyscy 
Zgromadzenie Narodowe z ubiegłego roku, z kwiet-
nia, które odbyło się w Poznaniu z okazji 1050. rocz-
nicy przyjęcia chrztu przez Polskę i początku państwa 
polskiego. Wszyscy razem w tym uczestniczyliśmy, 
było to bardzo ważne wydarzenie.

Wielkopolanie długo przygotowywali się do 
powstania wielkopolskiego, do tego, żeby ziemie 
wielkopolskie wróciły na mapę Polski. Praca orga-
niczna, praca u podstaw, to, co było w tym okre-
sie przed wyborami… Marcinkowski, Cegielski, 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Teraz przeczytam państwu treść.
„W Wielkopolsce nigdy nie pogodzono się z my-

ślą, by ziemia, która była kolebką naszej państwo-
wości, znalazła się poza granicami niepodległej 
Rzeczypospolitej. 

Przez cały okres zaborów kilka pokoleń Polaków 
walczyło o utrzymanie mowy i wiary Ojców, polskiej 
kultury i własności. Ten organiczny wysiłek nazwano 
najdłuższą wojną nowoczesnej Europy.

Gdy 11 listopada 1918 roku zaczęło odradzać się 
państwo polskie, Wielkopolska nadal pozostawała 
pod pruskim zaborem. 

Godzina próby nadeszła 27 grudnia 1918 roku, kie-
dy wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Przyśpieszył 
je przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 
Wielkopolanie w doskonały sposób wykorzystali 
swoje umiejętności i sytuację międzynarodową, aby 
osiągnąć upragniony cel, jakim była niepodległość. 
Pierwszym dowódcą powstania, mianowanym przez 
Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, został mjr 
Stanisław Taczak, który zorganizował siły powstań-
cze. Po nim jako dowódca wysokiego szczebla na 
czele powstania stanął gen. Józef Dowbor-Muśnicki. 
Przekształcił on formacje ochotnicze w silną, regu-
larną armię. 

Dzięki sukcesom militarnym i dyplomatycz-
nym oraz wsparciu Francji, której symbolem dla 
mieszkańców Wielkopolski był wtedy marszałek 
Ferdynand Foch, 16 lutego 1919 roku podpisano pokój 
w Trewirze. Zakończono działania wojenne, a przyna-
leżność odzyskanych w powstaniu ziem potwierdził 
traktat wersalski.

Powstańcy wielkopolscy włączyli się licznie 
w walki o polski Śląsk, a doskonale zorganizowana 
i wyposażona Armia Wielkopolska w wojnie z bolsze-
wicką Rosją wniosła ogromny wkład w zwycięstwo. 
Doświadczenia powstańcze, jak i zdobycze sprzętowe, 
głównie samoloty, służyły całej polskiej armii.

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest przykła-
dem zwycięskiego czynu zbrojnego, który zakoń-
czył się sukcesem politycznym, co miało decydujący 
wpływ na kształt naszej granicy zachodniej. Powstała 
w jego wyniku siła zbrojna i jej udział w walkach 
o granice Rzeczypospolitej to przepiękny wzorzec 
poświęcenia dla wspólnej sprawy, jaką była suwe-
renność całej Ojczyzny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w Roku 
100. Rocznicy Niepodległości Polski oddaje hołd 
powstańcom wielkopolskim, ustanawiając rok 
2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919, i zwraca się do organów administracji 
państwowej i samorządowej oraz instytucji obywa-
telskich, by w swych działaniach popularyzowały 
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(senator P. Florek) samorządów zwracało się do pana senatora, do mnie 
oraz do wszystkich senatorów i posłów ziemi wielko-
polskiej właśnie o to, żeby uczcić godnie setną rocz-
nicę. Podejmowały one również takie uchwały, jaką 
my dzisiaj podejmujemy. W wielu miejscowościach 
Wielkopolski będą się odbywały te uroczystości.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za przychylne przy-
jęcie tej uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
My, Wielkopolanie, jesteśmy dumni z czynu na-

szych przodków. Zapisanie tego wielkiego wysiłku 
Wielkopolan, jakim było uratowanie polskości i od-
zyskanie niepodległości, na kartach historii Polski 
nie przychodziło nam łatwo. Musieliśmy o to sami 
zabiegać, bo tak jakoś się złożyło, że ten sam rok 1918, 
który był wielkim zwycięstwem Polski, przyćmiewał 
ten ważny akt, jakim było powstanie wielkopolskie. 
Powstanie, które inkorporowało do odradzającej się 
Rzeczypospolitej ziemie zaboru pruskiego. To nie 
przyszło łatwo. Myślę, że poprzez uchwałę chcemy 
wspomnieć wszystkich tych, którzy oddali życie za 
ojczyznę w powstaniu, którzy w nim polegli, którzy 
byli ranni. To były ciężkie, zacięte boje o bardzo wie-
le miejscowości i dlatego ten wielki czyn i wysiłek 
wielkopolskich powstańców powinien być zauważo-
ny. I cieszymy się, że tą uchwałą dokładamy swoją 
cegiełkę do upamiętnienia powstania wielkopolskie-
go. Ono nie było przypadkiem. To rzeczywiście był 
– o czym wspominali przedmówcy – rezultat innej 
wojny, toczącej się przez dziesięciolecia, w sposób, 
który okazuje się dla Polski niesłychanie ważny na 
przyszłość, nie tylko poprzez to, że uratowaliśmy 
własną tożsamość, ale poprzez to, że budowaliśmy 
obywatelskość. Potrafiliśmy upominać się o swoje – 
w obrębie prawa, które wtedy stanowili zaborcy – po 
to, żeby tworzyć polskie szkoły, żeby tworzyć polskie 
biblioteki, polskie organizacje, polskie spółdzielnie.

Powstanie wielkopolskie jest niczym piękny, 
choć niestety czerwony, krwawy kwiat, który wy-
rósł na glebie przygotowywanej dziesięcioleciami 
przez wielkich Wielkopolan, już tutaj wymienianych, 
i który teraz chcemy tą uchwałą pokazać, bo pamięć 
o tym wydarzeniu musi być istotną częścią obcho-
dów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W Wielkopolsce te obchody są właściwie traktowane 
jako blok, komitety 100-lecia odzyskania niepodle-
głości i komitety 100-lecia powstania wielkopolskiego 

Chłapowski, Jackowski, ksiądz Wawrzyniak – to zna-
ne w Wielkopolsce nazwiska organiczników, którzy 
wnieśli wielki wkład w przygotowania do wybuchu 
powstania. Jak pan senator mówił, przyjazd Ignacego 
Jana Paderewskiego bezpośrednio… I 27 grudnia wy-
buchło powstanie wielkopolskie.

Proszę państwa, my w Wielkopolsce przykładamy 
bardzo dużą wagę do tego powstania, ale nie tylko 
w Wielkopolsce. Przyjeżdżamy co roku w następ-
nym dniu, czyli 28 grudnia, do Warszawy, gdzie pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się uro-
czystości związane z powstaniem wielkopolskim. 
Proszę państwa, w okrągłej dziewięćdziesiątej rocz-
nicy powstania wielkopolskiego, która była obcho-
dzona pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, 
uczestniczył Lech Kaczyński. W okrągłej dziewięć-
dziesiątej piątej rocznicy powstania wielkopolskiego 
– Bronisław Komorowski. Przed nami setna, kolej-
na okrągła rocznica. Wielkopolanie, a szczególnie 
wszystkie samorządy i województwo wielkopolskie 
łącznie z marszałkiem województwa przygotowują się 
już od dawna do tej rocznicy. Mam przed sobą har-
monogram obchodów, które będą odbywały się przez 
cały rok 2018. Jest tu mnóstwo pozycji. Wszystko 
rozpoczyna się już w styczniu od startu konkursu na 
100-sekundowy film poświęcony powstaniu wielko-
polskiemu; następnie będzie chrzest odmian kwiatów 
– nadanie im imienia Stanisława Taczaka i Józefa 
Dowbor-Muśnickiego; potem będzie aerofestiwal 
– pokazy lotnicze dedykowane powstaniu wielko-
polskiemu, połączone z prezentacją modelu repliki 
samolotu niemieckiego zdobytego przez powstańców.

Chciałbym przypomnieć, że 6 stycznia 1919 r. 
powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica 
w Poznaniu. Przejęli niemieckie samoloty, a potem 
był nalot tymi samolotami na Frankfurt. To był po-
czątek lotnictwa w Polsce. To zaczęło się właśnie 
6 stycznia 1919 r. na Ławicy w Poznaniu.

Będzie wiele, wiele innych uroczystości: Piknik 
Powstańczy we wrześniu; akcja ogólnoregionalna 
„Stu trębaczy na sto lat Powstania”; premiera pro-
jektu muzycznego; warszawska premiera opery 
Paderewskiego „Manru” w koprodukcji z Teatrem 
Wielkim w Poznaniu; emisja znaczka pocztowe-
go i kulminacja obchodów, która nastąpi, jak za-
wsze, 27 grudnia pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. A tradycyjnie zakończymy te obcho-
dy znowu w Warszawie przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza.

Wiele jest punktów w ramach tego programu. 
Tutaj podziękowania należy złożyć przede wszyst-
kim samorządowi województwa wielkopolskiego, 
który głównie ponosi koszty i podejmuje te wszyst-
kie działania związane z rocznicą. Ale także wiele 
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(senator M. Augustyn) 13 listopada Polacy konsekwentnie organizują się 
w całej Wielkopolsce. 3 grudnia zwołany zostaje 
Sejm Dzielnicowy. Możemy zobaczyć archiwalne 
zdjęcia, które pokazują wielki pochód w stronę ulicy 
Ratajczaka w kierunku dawnego kina Apollo, gdzie 
zbierali się delegaci na ten sejm. To była wielka ma-
nifestacja patriotyzmu, polskości, przywiązania do 
ziem, które były kolebką państwa polskiego. Nie moż-
na było czekać na to, jakie decyzje podejmą państwa 
zwycięskie. Ententa kierowała się interesem wielkich 
mocarstw, w polityce zawsze tak jest. To wielkie mo-
carstwa ustanawiają ład światowy, a państwa, które 
chcą zaistnieć w takim systemie, często muszą po-
sługiwać się działaniami, które nazywamy faktami 
dokonanymi. I tak było w Wielkopolsce.

26 grudnia Poznań odwiedza Ignacy Jan 
Paderewski. Jest to postać, która swoim patriotyzmem, 
swoją działalnością, szczególnie poza granicami kra-
ju, wyciąga sprawę polską na arenę międzynarodo-
wą. I właśnie ten wielki Polak postanowił odwiedzić 
Poznań. Niemcy robili wszystko, żeby utrudnić ten 
przyjazd, ale razem z Paderewskim byli przedstawi-
ciele misji alianckiej. Ten przyjazd do Poznania to jest 
właśnie to, co nazywamy iskrą zapalną.

27 grudnia, koszary na Jeżycach, 6. pułk grena-
dierów pruskich – żołnierze wychodzą, idą w po-
chodzie do centrum Poznania. Wiedzą, jaka jest 
sytuacja – w centrum Poznania wiszą flagi polskie 
i flagi alianckie. Do nich dołączają niemieccy miesz-
kańcy Poznania, którzy widzą, że ziemia, którą 
okupują od tylu lat, może wymknąć się spod ich 
kontroli. Dochodzi do aktów prowokacji, zrywa-
ne są polskie flagi, dochodzi do szarpanin, bijatyk. 
Pochód przychodzi do centrum Poznania, jednak 
Wielkopolanie są już gotowi. Mieczysław Paluch 
organizuje Służbę Straży i Bezpieczeństwa, to jest 
kilka tysięcy ludzi pod bronią, którzy są gotowi do 
podjęcia walki. Kompania powstańców przechodzi 
pod budynkiem komisariatu policji, gdzie rozpo-
czynają się walki. Padają pierwsze strzały, ginie 
Franciszek Ratajczak. I tak się zaczęło. Poznań bar-
dzo szybko został oswobodzony, po nim inne główne 
miasta Wielkopolski. Walki rozciągają się na froncie 
północnym, właściwie aż po rzekę Noteć, froncie 
południowym w stronę Leszna i na froncie zachod-
nim w kierunku Zbąszynia. Tak jak tu powiedziano, 
to były ciężkie walki, jednak armia powstańcza, 
którą organizuje mjr Stanisław Taczak, jest dobrze 
przygotowana do tego, żeby walczyć z Niemcami. 
Wielu powstańców to przecież żołnierze armii pru-
skiej, którzy albo są na przepustkach, albo wrócili 
z frontu, są przygotowani i przeszkoleni. To zresztą 
doskonała umiejętność Wielkopolan wykorzystania 
tego, czego nauczyli ich Niemcy, wykorzystania tak-
tyki niemieckiej, i wykorzystania broni niemieckiej 
przeciwko Niemcom.

łączą swoje wysiłki. I to ma właśnie taki wymiar 
historyczny. Wreszcie widzimy to razem, jako jeden 
proces, dzięki któremu Polska była naprawdę Polską 
w całości. Do tego trzeba by było jeszcze oddać po-
kłon powstańcom śląskim. Razem tworzyliśmy nową 
Rzeczpospolitą, która chwilę później przeciwstawiła 
się nawale bolszewickiej.

Cieszę się z tej uchwały, chociaż trzeba przyznać 
i pamiętać, że radość przyłączenia do Polski nie do-
tyczyła wszystkich ziem, gdzie toczyło się powstanie. 
Nie wszystko udało się wygrać. Te części wielko-
polski, dla których niewola trwała nie 123 lata, ale 
znacznie dłużej, bo od pierwszego zaboru, były sys-
tematycznie germanizowane i niestety mimo wysił-
ków powstańczych nie zawsze udawało się te tereny 
odzyskać. Ale myśląc o powstaniu wielkopolskim, 
myślimy o wszystkich: o tych z północy Wielkopolski 
będziemy za chwilę mówić, wspominając bohaterów 
Rodła, ale byli też inni, którzy zostali poza granicami 
Rzeczypospolitej na następne, niestety, dziesięcio-
lecia.

Szanowni Państwo, cieszę się z tej uchwały. Myślę, 
że mamy z czym wracać do domu, że odpowiadamy na 
apele naszych wspólnot samorządowych i w imieniu 
całego Senatu będziemy podnosić rangę tych ważnych 
dla polskiej tożsamości obchodów. Dziękuję bardzo za 
tę inicjatywę i za tę uchwałę, za pracę komisji i za tę 
zgodę, która zawsze charakteryzowała Wielkopolan 
w czasach, w których trzeba było poważnie mówić 
o sprawach najważniejszych dla narodu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Gawła.

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ta uchwała ma ogromne znaczenie, ponieważ dla 

Wielkopolan dniem zwycięstwa był moment wybuchu 
powstania czy też moment zakończenia go sukce-
sem. 11 listopada 1918 r., kiedy w wielu częściach 
Polski radowano się ze zrzucenia jarzma zaborów, 
Wielkopolska nadal jest pod pruskim zaborem. 13 li-
stopada w Poznaniu Mieczysław Paluch organizuje 
zamach na ratusz. Jak już tu mówiono, wykorzysty-
wano możliwości prawne, które dawał ustrój Rzeszy 
Niemieckiej, oraz wszystkie te destrukcyjne momenty, 
które przyniosły zmiany rewolucyjne w Niemczech. 
Rzesza była osłabiona, a armia niemiecka w dużym 
stopniu zdemoralizowana. W wielu miastach wła-
dzę brały komitety robotnicze i żołnierskie. I tak od 
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(senator R. Gaweł) Pamięci Powstania Wielkopolskiego – towarzystwo 
powstało, kiedy powstańcy odchodzili już na wieczną 
wartę. Muszę tę postać tu dzisiaj przypomnieć.

Tak naprawdę on tworzył siły powstańcze, za-
nim dowództwo objął Taczak. To właśnie on był au-
torem przejęcia władzy w dowództwie V Korpusu 
Armijnego w Poznaniu. To on stworzył Służbę Straży 
i Bezpieczeństwa. To w końcu on przygotował plany 
zdobycia stacji lotniczej Ławica.

Mieczysław Paluch związał się z wojskiem i do-
służył się stopnia majora, ale politycznie stanął po 
stronie sanacji. W czasie II wojny światowej, jak wielu 
oficerów sanacyjnych, w ramach politycznych retorsji 
niestety nie otrzymał przydziału, a w Anglii został 
internowany – to była słynna Wyspa Węży, gdzie był, 
proszę państwa, obóz dla polskich oficerów zamyka-
nych przez Polaków – i tam dokonał żywota w 1942 r.

Dzisiaj, w przededniu rocznicy 100-lecia, towa-
rzystwo, które zostało niedawno zawiązane, imie-
nia mjra Mieczysława Palucha, czyni starania, aby 
jego szczątki na to stulecie sprowadzić do Poznania 
i złożyć na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. 
Bo ta postać to właśnie przykład postawy patriotycz-
nej, w wyniku działań politycznych strącona jed-
nak gdzieś w niebyt. Dlatego dzisiaj zadaniem nas, 
potomnych, jest przypominanie społeczeństwu tych 
postaci, bez których Wielkopolska… pewnie jeśliby 
tę niepodległość w ogóle odzyskała, to na pewno nie 
w takim kształcie, jaki przyniosły decyzje i rozejmu 
w Trewirze, i potem traktatu wersalskiego.

Chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć 
o tym, czym ma być pamięć o powstaniu wielkopol-
skim. Bo ostatni żyjący powstaniec wielkopolski, 
por. Jan Rzepa pochodzący z Wronek, zmarł przed 
14 laty. Nie ma więc już ani jednego żywego powstań-
ca. Ale są potomkowie powstańców. Dlatego działa 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
które swoją działalnością przypomina o tym czynie 
zbrojnym, o tym, co jest naszą chlubą, i o tym, co jest 
dziś, w trudnych czasach konfliktów, takim spoiwem 
naszej wielkopolskiej tożsamości. I dlatego zależy 
nam bardzo na tym, aby te obchody przyszłoroczne 
były wspólnymi obchodami wszystkich sił politycz-
nych i społecznych, tak żeby łączyły one Wielkopolan. 
Bardzo wiele robią samorządy, żeby ta pamięć była 
odbudowywana – restauruje się cmentarze, znakuje 
się groby, upamiętnia się walki i powstańców. Jest 
też duży wkład kibiców Lecha Poznań, którzy starają 
się o tej historii przypominać i prowadzą działalność 
edukacyjną wśród młodzieży – za co trzeba im po-
dziękować.

Proszę państwa, rok 2018 ma być rokiem szcze-
gólnym dla nas wszystkich. Często w Wielkopolsce 
narzekamy, że o naszym powstaniu Polacy zapomina-
ją, że w podręcznikach historii jest o nim tak bardzo 
mało. Kiedy w 2009 r. zmieniła się podstawa progra-

Sukces jest ogromny. Właściwie do połowy 
stycznia, kiedy dowództwo musi objąć gen. Dowbor-
Muśnicki, mamy zorganizowane siły powstańcze. 
Dowbor-Muśnicki zostaje przysłany przez Sztab 
Generalny po to, żeby jako dowódca wysokiego szcze-
bla zorganizować Armię Wielkopolską i prowadzić 
działania na tak dużym teatrze działań wojennych. Po 
kilku miesiącach mamy prawie 100-tysięczną armię.

16 lutego 1919 r. zostaje podpisany rozejm 
w Trewirze, którego zapisy będą potem bezpośrednio 
przeniesione do tekstów okołotraktatowych traktatu 
wersalskiego. Dzięki temu Wielkopolska będzie mo-
gła wejść w skład odrodzonego państwa polskiego.

Tu jest bardzo krótko opowiedziane o ważnych 
momentach w powstaniu wielkopolskim. Mówimy 
szczególnie o latach 1918–1919. To jest już trzecie 
powstanie. I to trzecie udane.

Następnie jest to, co dla nas bardzo ważne i co 
podkreślono w tekście uchwały. Armia Wielkopolska 
idzie dalej na wschód, żeby pomóc w odbudowie pań-
stwa polskiego To jest potężny wysiłek.

Walki będą dzieliły się na 3 etapy. Pierwszy etap 
to walki na terenie Małopolski Wschodniej, walki 
z Ukraińcami – już w marcu z Poznania wyruszała 
ochotnicza brygada, która później walczyła o Lwów. 
Drugi etap to walki na froncie litewsko-białoruskim, 
na którym dowodził gen. Szeptycki. Trzeci etap to 
cała kampania od walk o Kijów poprzez działania 
związane z bitwą warszawską i bitwą niemeńską.

Tak jak tu dzisiaj powiedziano, Wielkopolanie 
wnoszą do Wojska Polskiego doskonale przygoto-
wanych i doskonale uzbrojonych żołnierzy. Na hali 
Zeppelinów w dzielnicy Winiary zdobyto kilkaset 
kadłubów samolotów, które potem zostały w dużej 
części przekazane do Warszawy i były podstawą pol-
skiego lotnictwa.

Wielkopolskie formacje już od sierpnia 1919 r. 
stanęły w szranki z bolszewikami. Złotymi zgło-
skami zapisały się walki 14. Wielkopolskiej Dywizji 
Piechoty pod dowództwem awansowanego na genera-
ła Daniela Konarzewskiego. Podobnie jak na froncie 
pod Lwowem żołnierze z Wielkopolski robili pioru-
nujące wrażenie.

„Na rynku w Mińsku Litewskim stoją batalio-
ny Wielkopolan – wspominał kapitan Stanisław 
Rostworowski. Karabiny w kozły ustawione. Żołnierz 
wspaniale ubrany i wyekwipowany przy taborach. 
Konie jak na pokaz. Porządek wzorowy. Od tych 
szeregów bije moc i pewność zwycięstwa. Pomimo 
ostrych marszów i ciężkiej bitwy zmęczenia nie znać 
– tacy gonić wroga potrafią”.

Szanowni Państwo, z powstaniem wielkopolskim 
są też związane postaci tragiczne. Jedną z nich jest 
Mieczysław Paluch, członek zarządu Towarzystwa 
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(senator R. Gaweł) blemów. To jest to, co jest zapisane na sztandarze na-
szego miasta, Poznania. Po jednej stronie, pod wize-
runkiem Mieszka I i Bolesława Chrobrego jest napis: 
„Tu zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła”. To 
jest jedna podstawa, na której Wielkopolska stoi. Po 
drugiej stronie jest herb Poznania z napisem: „Taka 
chwała Pana, jaka praca nasza”. Do tych 2 haseł, moż-
na powiedzieć, poznaniacy, Wielkopolanie zawsze 
się odwołują. I powiem, że powstanie wielkopolskie, 
rocznica jego wybuchu jest dla Wielkopolski chy-
ba największym świętem, i proszę nie odbierać tego 
pejoratywnie, większym niż 11 listopada. Taka jest 
nasza mentalność, takie jest nasze przekonanie.

Wobec tego bardzo dziękuję panu Gawłowi, bo to 
z jego inspiracji ta uchwała powstała, także Piotrowi 
Florkowi, bo tu się spotkały te 2 propozycje, za to, 
że możemy dzisiaj nad taką uchwałą procedować. 
Mam nadzieję, że zostanie ona przyjęta jednogłośnie. 
Jestem z tego dumna. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Łukasz Mikołajczyk. Proszę bardzo.

Senator Łukasz Mikołajczyk:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Dla mnie jako Wielkopolanina ta uchwała jest nie-

zwykle ważna. Bardzo się cieszę, że dziś ustanowimy 
rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. Dziękuję wielu samorządom za to, że wy-
stosowały apel o to, aby uczcić powstanie wielkopol-
skie w roku 2018. Dziękuję serdecznie za już podjęte 
działania w związku z tą rocznicą. Jestem przeko-
nany, że wiele instytucji, w tym szczególnie szkoły 
i organizacje społeczne, podejmie liczne inicjatywy 
związane z rokiem dla niepodległej i upamiętnieniem 
powstania wielkopolskiego. Wielu senatorów z pew-
nością czynnie włączy się w te obchody, działania, za 
co z góry serdecznie dziękuję.

Jako rodowity ostrowianin i mieszkaniec 
Ostrowa Wielkopolskiego muszę wspomnieć rów-
nież o Republice Ostrowskiej, wystąpieniu Polaków 
w Ostrowie Wielkopolskim przeciwko władzy 
pruskiej na miesiąc przed wybuchem powstania 
wielkopolskiego. O wydarzeniach związanych 
z Republiką Ostrowską opowiadają serial „Republika 
Ostrowska” oraz film pełnometrażowy „Republika 
nadziei”, których współscenarzystą był Kazimierz 
Radowicz. Powieściową wersją serialu jest książka 
Radowicza „Noc sylwestrowa”. W 1988 r. wydano 
monograficzną pracę Zenona Dykcika „Republika 
Ostrowska: Przyczynek do historii powstania wiel-
kopolskiego”. Na pamiątkę wydarzeń nazywanych 
Republiką Ostrowską 10 listopada obchodzone jest 

mowa i nauczanie historii w szkołach średnich stało 
się nauczaniem na poziomie przedszkolnym, posta-
nowiliśmy inaczej uczyć. Wielu nauczycieli podjęło 
działania, aby uczyć historii na ulicach…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pan 
sprawozdaje… Przepraszam, pan mówi już 15 minut, 
tak że…)

Przepraszam. To może jeszcze 5 minut. Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie, pan już wyko-

rzystał limit 15 minut. Tak że proszę…)
Dziękuję serdecznie. W takim razie jeszcze jedno 

zdanie na zakończenie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę.)
Dlatego zależy nam na tym, aby pokazać, jak wiel-

ki był wkład Wielkopolan w naszą wspólną walkę 
o odrodzenie Rzeczypospolitej, w wojnę o granice 
wschodnie, na frontach wschodnich. I to jest dla nas 
bardzo istotne. Chcielibyśmy, żeby to powstanie było 
bardziej doceniane i żeby uczono o nim tak, jak ono 
na to zasługuje. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

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

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Niewiele już mogłabym dodać do tych wystąpień, 

które były przed moim. Bardzo szczegółowo losy 
powstania i niektórych powstańców przedstawił pan 
senator Gaweł. O projektach obchodów rocznicy 
powstania mówił pan senator Florek. Ja chciałabym 
tylko zwrócić uwagę na jedną sprawę. Powstanie wiel-
kopolskie było jednym, może jednym z 2, udanym, 
zwycięskim powstaniem. Dotychczas – mogłabym 
powiedzieć, kontynuując myśl pana senatora Gawła 
– hołubiliśmy powstania przegrane. Mówiliśmy o po-
wstaniu styczniowym, mówiliśmy o powstaniu listo-
padowym, a o powstaniu wielkopolskim w zasadzie 
się milczało albo mówiło mimochodem. Stąd tak istot-
ne jest wprowadzenie do nauczania, do podręczników 
historii powstania wielkopolskiego.

Ono udało się dlatego, że przez lata poznania-
cy pod zaborem pruskim przywykli do takiej pracy, 
która miała dawać efekty i pokazać, że w niektórych 
dziedzinach są lepsi od okupantów. I te wszystkie 
wartości, które sobie Wielkopolska ceni, wartości, 
o których mówił nieobecny tu Filip Libicki, to, że się 
udało, dlatego że jesteśmy poznaniakami… Dlatego 
też ta uchwała jest tak przyjmowana, niemal bez pro-
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(senator Ł. Mikołajczyk) Jednym z nich była organizacja zjazdu Polaków 
zamieszkujących wszystkie tereny III Rzeszy od 
Nadrenii po Prusy Wschodnie i Śląsk Opolski. Stało 
się to w 3 miesiące później, gdy 6 marca 1938 r. 
w Berlinie, w reprezentacyjnej sali Teatru Ludowego, 
odbył się pierwszy Kongres Polaków w Niemczech. 
Około 5 tysięcy Polaków zademonstrowało w sto-
licy hitlerowskich Niemiec swoje przywiązanie do 
polskości, do wiary ojców, do polskiego języka i tra-
dycji. Kongres otworzył prezes Związku Polaków 
w Niemczech, ks. dr Bolesław Domański.

Zacytujmy kilka zdań z wystąpienia dra Jana 
Kaczmarka, kierownika naczelnego Związku 
Polaków w Niemczech:  „Kongres nasz dzisiejszy 
odbywamy przed oczami i całego narodu polskiego, 
i całego narodu niemieckiego, i całego świata. Świat 
spostrzegł, że na Polaków w Niemczech musi patrzeć 
z uwagą. Naród Niemiecki przejrzał, że lojalnym, ale 
dumnym Polakom w Niemczech warto oddać należny 
im szacunek. Naród Polski widzi, że w Niemczech ma 
licznych zgodnych a godnych synów”.

I jeszcze jakże ważne i ponadczasowe stwierdze-
nie tegoż samego dra Jana Kaczmarka: „Polakiem 
jest, kto ma polską krew w sobie, to jest z polskich 
rodziców pochodzi, obojętnie czy ma nazwisko na 
-cki, -ski lub -czyk i obojętnie na kogo głos oddaje 
przy wyborach i plebiscytach. Naród nie istnieje siłą 
woli jednostki, która oddaje kartkę na tego lub innego 
zależnie od nastroju chwili. Naród zależny od karty 
głosujących może łacno być rozdmuchany przez lada 
wiatr. Ileż to narodów byle fantazja ludzka mogłaby 
stworzyć?”.

Na zakończenie swojego wystąpienia dr Jan 
Kaczmarek ogłosił Prawdy Polaków w Niemczech. 
Cytuję: „W dzień 6 marca 1938 r. my, synowie Narodu 
Polskiego, wierni synowie spod Znaku Rodła, ze-
brani na pierwszym wielkim Kongresie Polaków 
w Niemczech, ogłaszamy uroczyście 5 Prawd 
Polaków.

Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami!
Prawda druga: Wiara Ojców naszych jest Wiarą 

naszych dzieci!
Prawda trzecia: Polak Polakowi Bratem!
Prawda czwarta: Co dzień Polak Narodowi służy!
Prawda piąta: Polska jest Matką naszą – nie wolno 

mówić o Matce źle!”.
Zebrani przyjęli Prawdy Polaków przez aklama-

cję. O nastroju w sali niech świadczy opis zawar-
ty w kwietniowym numerze czasopisma „Polak 
w Niemczech” z 1938 r. poświęcony kongresowi 
berlińskiemu.

„Gdy padały Prawdy Polaków, wszyscy wstali 
i w uroczystej ciszy a nabożnym skupieniu przyjęli je.

Jest ich pięć.
Jedna krótsza od drugiej, jedna prostsza od dru-

giej. I nie potrzeba dla zrozumienia tych Prawd wiel-

Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a jednemu 
z rond w 2006 r. nadano nazwę „Rondo Republiki 
Ostrowskiej”. W związku z Republiką Ostrowską or-
ganizowane są inscenizacje historyczne dla upamięt-
nienia rocznicy tych wydarzeń. Organizowany jest 
również Bieg Republiki Ostrowskiej. Rada miejska 
od 2009 r. przyznaje Medal Republiki Ostrowskiej za 
wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach: edukacji, 
kultury, sztuki, gospodarki, działalności publicznej, 
sportu itp.

Szanowni Państwo, kończąc, jeszcze raz pięknie 
dziękuję inicjatorom za tę uchwałę. Uczcijmy god-
nie pamięć powstańców wielkopolskich. Niech setna 
rocznica powstania wielkopolskiego połączy ponad 
wszelkimi podziałami wszystkich Wielkopolan. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dziękuję wszystkim państwu senatorom za wy-

stąpienia.
Szanowni Państwo, zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w druku 
nr 610, a sprawozdanie – w druku nr 610 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W przeciwieństwie do pozostałych uchwał patro-

nalnych ten projekt nie jest ściśle związany z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W tej uchwale proponujemy uczcić, również okrą-
głą, osiemdziesiątą rocznicę proklamowania 5 Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła. Akurat tak się składa, 
że przed 3 dniami, 3 grudnia, minęło 80 lat od histo-
rycznego zebrania Rady Naczelnej Związku Polaków 
w Niemczech w Domu Polskim w Zakrzewie. 
Podsumowano wtedy 15-letni okres działalności 
związku i wytyczono nowe zadania do realizacji. 
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) w posiedzeniu komisji. Uzgodniony po poprawkach 
legislacyjnych jednolity tekst pozwolę sobie teraz 
Wysokiej Izbie przedstawić.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowa-
ne przez naszych przodków na Kongresie Polaków 
w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowi-
skowej Teatru Ludowego, jako katechizm narodowy, 
«mały dekalog» polskości, stały się ogólnonarodo-
wym dobrem, swoistym depozytem i międzypoko-
leniowym testamentem.

«Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest 
wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co 
dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, 
nie wolno mówić o Matce źle!» – to zdania wciąż 
aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo 
potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce 
i poza jej granicami. Pięć Prawd Polaków spod Znaku 
Rodła ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego 
kongresu jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca 
drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości 
do Ojczyzny.

Warto przypomnieć słowa doktora Jana 
Kaczmarka, który w tej historycznej chwili podkre-
ślał: «Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich 
się wywodzą, ale z najprostszych serc Ludu Polskiego 
wydobyte są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków 
w Niemczech, Prawdy te do wszystkich serc polskich 
w świecie posyłamy».

Z perspektywy blisko 80 lat obowiązywania 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła zadziwia w nich 
mnogość moralnych treści, w szczególności idea jed-
ności Polaków, głoszona przez naczelną organizację 
polskiej ludności w III Rzeszy – Związek Polaków 
w Niemczech pod przewodnictwem księdza doktora 
Bolesława Domańskiego.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przypomina-
ne w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Państwo Polskie są uniwersalnym przesłaniem 
wspólnotowego charakteru skarbca ideowego naszych 
przodków. Na Prawdach Polaków spod Znaku Rodła 
wciąż jesteśmy, jako Naród Polski, oparci – jak na 
opoce – pewnie i mocno.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła 
w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał 
należny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okresu 
międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali 
przy mowie i wierze ojców.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
środowisk oświatowych, organizacji społecznych, 
instytucji kultury, mediów oraz wszystkich ludzi do-
brej woli o zainteresowanie i wsparcie dla inicjatyw 
spod Znaku Rodła podejmowanych w całej Polsce, 

kich zdolności umysłowych, nie potrzeba wysokich 
szkół i długich nauk.

Trzeba tylko zdrowego rozumu, który łączności 
z ziemią nie stracił, potrzeba tylko niezwyrodniałego 
serca.

Zebrani odczuli i zrozumieli Prawdy jako to, co 
z ich serca wzięte i tu ogłoszone wszem wobec, na 
świat cały.

Grzmiała sala i huczała długo i coraz nowymi 
wybuchami entuzjazmu. Okrzyki, oklaski i wymachi-
wania chorągiewkami Rodła, to wszystko złożyło się 
na jeden wielki okrzyk: «Dlatego jesteśmy Polakami 
i pozostaniemy nimi! Prawdy przyjmujemy!»”.

Po tym wybuchu entuzjazmu wystąpił Wilhelm 
Poloczek, który wygłosił manifest młodych – to, jak 
młodzi Polacy w Niemczech rozumieją treść Prawd 
Polaków. Kongres został zamknięty słowami ks. 
dra Bolesława Domańskiego: „Księga ludu polskiego 
jest otwarta, zapisana do pewnego miejsca. To nasza 
przeszłość. Nieprzeliczona jest ilość stron niewypeł-
nionych naszą przyszłością. Duchowa spójnia naszego 
narodu jest niepodległa. Nie może być zwyciężona”.

Organizacja i przebieg kongresu, w tym ogłoszone 
na nim Prawdy Polaków, odbiły się szerokim echem 
w prasie polskiej i zagranicznej. Trzeba też wyraźnie 
zaznaczyć, że Polacy zamieszkali w kraju przyjęli 
Prawdy jak swoje. Tak pisał o tym jeden z tygodników 
wydawanych w Warszawie. Cytuję:

„Drodzy Bracia Nasi spod Znaku Rodła!
Prawdy Polaków w sercach waszych wyryte za-

wieźliście do domów swoich jak święte relikwie na-
rodowe. Ale my też przyjęliśmy je do naszego serca 
i zabraliśmy je ze sobą do Ojczyzny. Przydadzą się 
nam one jako pokrzepienie w ciężkich i gorzkich 
chwilach zwątpienia, jako broń przeciwko tym, 
co brata judzą na brata, co wiarę Ojców naszych 
chcą wydrzeć z serc naszych dzieci, co źle mówią 
o Matce swojej. Napoiliście nas do syta u źródła 
czystej polskości. Nie tej od święta, od parady, od 
uroczystego obrządku, ale tej codziennej, czarnej 
od pracy i czarnego chleba, pachnącej węglem, 
razowcem i ziemią.

Cześć wam za to i podzięka serdeczna, Rodacy”.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Krótko na temat 

przebiegu pierwszego czytania projektu uchwały 
w Komisji Ustawodawczej. Ścierały się różne poglą-
dy, dyskusja była na tyle burzliwa, że trwała przez 
2 posiedzenia komisji. Główną kontrowersją były te 
sformułowania zawarte w uchwale, które przenosi-
ły niektóre z jej historycznych stwierdzeń w czasy 
współczesne. Na wniosek senatorów opozycyjnych 
zostały one w wyniku głosowania usunięte z uchwa-
ły. W efekcie w głosowaniu końcowym za uchwałą 
opowiedzieli się wszyscy senatorowie uczestniczący 
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(senator sprawozdawca J. Czerwiński) Czy pan senator zechciałby przybliżyć ten pro-
blem, który siłą rzeczy przy okazji takiej uchwały 
się pojawia? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan senator zechce się odnieść do tego?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak.)
Proszę bardzo.

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

rzeczywiście stan w tej chwili jest taki, że jest re-
aktywowany Związek Polaków w Niemczech jako 
formalny sukcesor, następca prawny. Nie można więc 
przyjąć wytłumaczenia strony niemieckiej, że nie ma 
komu tego majątku przekazać. Związek jest zaapro-
bowany przez Polonię na terenie Niemiec. 

No i trwają starania. Te starania, zarówno samej 
organizacji, jak i wspierane przez stronę polską, także 
z udziałem adwokatów, niestety w tej chwili są bloko-
wane przez stronę niemiecką. To ciągle jest na etapie 
procesu, a nie finalizowania tego procesu. Sam akt, 
powiedzmy wprost, zagrabienia tego majątku nastąpił 
w roku 1940 na mocy ustawodawstwa III Rzeszy, 
władz III Rzeszy, no i niestety państwo niemieckie 
jako sukcesor prawny, następca prawny III Rzeszy 
nie wywiązuje się z podstawowego swego obowiązku, 
mianowicie z naprawienia krzywd. Nie tylko w tym 
zakresie, ale w tym w szczególności, bo to jest bardzo 
spektakularny przykład, gdy jest następca prawny, 
jest majątek zdefiniowany, wszyscy wiedzą, że ten 
majątek był w posiadaniu przedwojennego Związku 
Polaków w Niemczech, tylko państwo niemieckie 
w oparciu o niejasne kryteria nie chce tego majątku 
zwrócić. To jest po prostu zadanie dla naszej służby 
zagranicznej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

dzisiaj w porządku mamy 2 uchwały. Łączy je jedno 
– setna rocznica odzyskania niepodległości, oraz dru-
gie – to, że na Zachodzie, w Berlinie, w Niemczech ta 
ścieżka wpisuje się w to… Ja w ogóle jestem wdzięcz-
ny i mogę panu dziękować już teraz za podjęcie tego 
tematu, zwłaszcza że za chwilę będę miał wystąpie-
nie na temat tego, jakie to miało dalekosiężne skutki 
później dla niepodległości. 

ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich 
i Północnych (Ziem Odzyskanych).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Na koniec swojego wystąpienia chciałbym po-
witać obecnego tutaj na sali posiedzeń Senatu 
pana Tadeusza Szczyrbaka, prezesa Rodziny Rodła 
z Wrocławia, i podziękować mu za inicjatywę oraz 
pomoc w pracach nad procedowaną uchwałą. W jego 
imieniu zapraszam państwa senatorów i wszystkich 
słuchających i oglądających nas Polaków do udziału 
w licznych przedsięwzięciach, które będą organizo-
wane w ramach obchodów osiemdziesiątej roczni-
cy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. 
Dziękuję. (Oklaski)

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 upoważ-
nili do ich reprezentowania pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów…
Już widzę, że zgłasza się pan senator Jan Maria 

Jackowski, a potem pan senator…
(Senator Jan Rulewski: Też Jan…)
…Jan Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: …ale już bez Marii.)
Proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja bym chciał pana zapytać o coś, 

czego w tej uchwale nie ma, bo ona ma taki charak-
terystyczny, uroczysty charakter, i słusznie, bo taka 
jest retoryka uchwały. 

Jednak w ostatnich latach dyskutowaną kwestią 
jest kwestia majątku organizacji polskich na teryto-
rium Republiki Federalnej Niemiec. Jak ta sytuacja 
wygląda? Pytam, ponieważ, jak mi wiadomo – a pan 
zapewne wie o tym lepiej ode mnie – nadal obowią-
zują w tym zakresie dekrety z czasów hitlerowskich, 
na podstawie których Polacy w Rzeszy Niemieckiej 
zostali pozbawieni majątku, dziś o sporej wartości. 
Były to nieruchomości, był to z trudem wytworzony 
majątek. Do dnia dzisiejszego ta kwestia nie została 
uregulowana w naszych wzajemnych stosunkach, jest 
jakiś pat. O ile mi wiadomo, w tym zakresie odbywała 
się również, zdaje się, głodówka protestacyjna. 
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(senator J. Rulewski) nie wie. Proszę państwa, tych imprez jest bardzo dużo 
tu, w tym spisie, a wiem, że jest ich coraz więcej, bo 
obecny tutaj pan Tadeusz Szczyrbak po prostu nie 
tylko to organizuje, ale jest także bardzo emocjonal-
nie zaangażowany. Jest guru tego przedsięwzięcia.

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

dawcy? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przywożę Senatowi pozdrowienia ze stolicy. Ze 

stolicy Związku Polaków w Niemczech, a zwłaszcza 
V dzielnicy, z małej miejscowości Zakrzewo w moim 
okręgu wyborczym, w moich rodzinnych stronach na 
Złotowszczyźnie, z Zakrzewa, z małej Warszawy, jak 
o nim mówiono.

To właśnie tam, jak wspominał tutaj pan senator 
sprawozdawca, zapadła decyzja o zwołaniu Kongresu 
Związku Polaków w Niemczech. Tam ludzie płacili za 
polskość ogromną cenę. Wielu z nich, karnie wysła-
nych na front, wcielonych obowiązkowo do armii za 
przynależność do związku, oddało za prawdy, o któ-
rych tutaj mówimy, swoje życie. Wielu natychmiast po 
wejściu hitlerowców było aresztowanych, osadzanych 
w obozach, więzionych, torturowanych i dręczonych.

Przyznawanie się do polskości w roku 1938 było 
już ryzykowne. Hitleryzm narastał i tylko dlatego 
zgodzono się na ten kongres, by nie doszło wcześniej 
do retorsji, do represji wobec niemieckich obywateli 
Rzeczypospolitej. Wszyscy mieli takie przeczucie, jak 
w czasach Konstytucji 3 maja, że to jest taki moment, 
w którym trzeba zostawić testament. 

Związek bardzo dbał o kwestię symboli, wokół 
których chciał się gromadzić. Nie mogąc być pod 
znakiem naszego narodowego godła, bo było to 
zakazane od czasów pruskich, stworzył ten piękny 
znak Rodło. Warto o tym wspomnieć, bo powołuje-
my się na ten znak, na ludzi spod tego znaku. Często 
mówi się o Rodłakach, o ludziach spod znaku Rodła. 
Mówimy o tym w tytule uchwały. Więc Rodło to 
symbol polskości dla tych wszystkich, którzy znaleźli 
się poza granicami Rzeczypospolitej w roku 1918 
i po zwycięskim powstaniu wielkopolskim. Tak jak 
mówiłem – zwycięskim, ale nie do końca i nie dla 
wszystkich.

Chciałbym podziękować za tę uchwałę i powie-
dzieć, że dla ludzi współczesnych testament Związku 

Ale moje pytanie czego innego dotyczy. Czy 
nie uważa pan, że jest pewna konkurencja tych 
2 uchwał? Jedna jest o ustanowieniu roku 2018 
Rokiem Niepodległości Polski, a druga się różni, 
jest o Prawdach, ale w związku z niepodległością, 
jest to projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 
2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Czy 
właściwa oprawa, o co pan zresztą słusznie apeluje, 
będzie zatem towarzyszyła tym 2 uchwałom?

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

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

do słuszności podjęcia przez Senat uchwały, w przy-
padku której jestem reprezentantem wnioskodawców, 
chyba nie musimy się spierać. Rzeczywiście jest sze-
reg uchwał dotyczących wydarzeń, które są związane 
z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Ale sam 
fakt odzyskania niepodległości pociąga za sobą to, że 
wszystko, co działo się w tamtym roku, a ma taki a nie 
inny aspekt historyczny, jest ważne. Tak więc zda-
rzeń, które są związane z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości, będziemy świętować wiele w ciągu 
kilku lat, w szczególności w roku 2018. To zdarzenie 
jest nieco inne, bo chodzi o inną datę, a samo wyda-
rzenie jest jakby skutkiem odzyskania niepodległości, 
a także takich a nie innych warunków, na których tę 
niepodległość odzyskaliśmy. To jest inna kwestia.

Zaś pytanie, czy te obchody zostaną zauwa-
żone, bo tak rozumiem sens pana pytania… Otóż 
do projektu uchwały – to jest druk nr 610 – zgod-
nie z Regulaminem Senatu należało dołączyć pro-
gram obchodów związanych z rokiem 2018 jako 
rokiem upamiętniającym właśnie 5 Prawd Polaków 
w Niemczech, uchwalenie tych Prawd. Proszę pań-
stwa, to już w tej chwili są 2 strony samych tytułów 
imprez i zdarzeń, które będą organizowane, ja nie 
będę państwu odczytywał tutaj, w projekcie uchwały 
na pewno jest to możliwe do zauważenia i można 
się z tym zapoznać. Ale, tak jak powiedziałem, na 
pewno będą jeszcze osobno anonsowane poszczegól-
ne obchody w poszczególnych miejscach. Bo ważne 
jest też to, że to nie będzie tylko w jednym miejscu 
w Polsce czy też – załóżmy – w Berlinie, tam gdzie 
te wydarzenia sprzed 80 laty zachodziły, ale w wie-
lu różnych miejscach. Ja wymienię: m.in. Wrocław, 
Opole, Jasna Góra, Warszawa, oczywiście myślimy 
także o Senacie, o jakiejś okolicznościowej wystawie. 
Pan marszałek się ucieszy oczywiście, jeszcze o tym 
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(senator M. Augustyn) jestem zwolennikiem tego, że one pozostają aktualne. 
Dobrze, że to akurat zostało w tej uchwale.

Tym wszystkim, którzy mają ważne cele, którzy 
czują jakieś zagrożenie, tak jak wtedy kataklizm prze-
czuwali Rodłacy w Berlinie, warto cytować nie tylko 
te prawdy. Ja często ostatnio, czytając, zapewne ina-
czej niż inni, prawdy Związku Polaków w Niemczech, 
przypominam – nawet teraz – jeszcze krótsze, ale 
równie ważne słowa zawarte nie w hymnie, bo zwią-
zek miał też swój hymn, ale w haśle Związku Polaków. 
Staję przed ludźmi wątpiącymi i zachęcam państwa, 
stańcie też z tymi słowami i kiedy wątpią, mówcie: 
„i nie ustaniem w walce, siłę słuszności mamy i mocą 
tej słuszności wytrwamy i wygramy”. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Jak już wcześniej powiedziałem, ta uchwała jest 

potrzebna, a dodałbym, chyba pan się nie obrazi, 
szczególnie pan, że mogłaby ona być aneksem do 
wczorajszego wystąpienia prezydenta, który znaczną 
jego część, bardzo znaczną część wystąpienia poświę-
cił drogom Polaków, którzy zmierzali do niepodle-
głości. Pan tu podkreśla tę drogę, o której nie mógł 
powiedzieć… Jak widać, ta uchwała mówi o wielu 
drogach, bardzo wielu drogach, ważniejszych i mniej 
ważnych, ale wszystkie one złożyły się na sukces 
niepodległościowy, a później, o tym też już mówiłem, 
zbudowały jedność Polaków, spójność Polaków po 
odzyskaniu niepodległości, co w wielu krajach się 
nie udaje.

Jedną z tych ścieżek był Związek Polaków 
w Niemczech spod Znaku Rodła, a jedną z postaci, 
która jest doskonałą ilustracją marzeń, walki, pracy, 
moralności, o której pan pisze w tej uchwale, jest 
prezydent Leon Barciszewski, znany jako prezydent 
miasta Bydgoszczy, ale wcześniej – Panie Senatorze, 
jest pan z Wielkopolski – prezydent Gniezna. Tak to…

(Senator Robert Gaweł: Przewodniczący Rady 
Miasta.)

I prezydent.
Bydgoszcz, nie mając dobrych, wybrała bardzo do-

brego prezydenta, człowieka, który się bardzo dobrze 
zasłużył dla miasta. Niestety, nikczemność, żeby nie 
powiedzieć więcej, hitlerowców spowodowała, że nie 
tylko padł ofiarą polskości, ale padł ofiarą moralności. 
Oto Niemcy, gdy ewakuował się na polecenie władz 
i przebywał w Przemyślu, pozostawiwszy rodzinę 

Polaków w Niemczech w postaci 5 Prawd Polaków 
jest tak samo ważny, i powinien być częścią naszej 
narodowej tożsamości, jak dzieło Konstytucji 3 maja. 
Nie jest to dokument prawny, ale ma ogromną siłę 
moralną. Miałem okazję przekonać się o tym, kiedy 
byłem w rocznicę niepodległości u naszych rodaków 
w Wilnie. Gdy odczytywałem na jednym ze spotkań 
5 Prawd Polaków Związku Polaków w Niemczech, 
zgodnie odpowiadali: ależ to jest znakomity kate-
chizm polskości dla nas tu i teraz, dla wszystkich 
Polaków na obczyźnie. 

Warto o tym mówić, Pani Marszałek, w Senacie, 
bo to Senat wziął to na siebie… ma ten zaszczyt, 
ażeby utrzymywać łączność z Polakami za granicą. 
Niechby częścią hołdu dla tych ludzi spod Znaku 
Rodła i częścią obchodów tej rocznicy ustanowienia 
5 Prawd Polaków był program rozpowszechniania 
ich wśród Polonii w ogóle. Senat mógłby być dobrym 
instrumentem, że tak powiem, dobrym nośnikiem dla 
tych prawd, które są takie ważne. Dla mnie również. 
Miałem okazję poznać działaczy Związku Polaków 
w Niemczech, którzy żyli w mojej miejscowości, 
żyli dookoła, zaraz obok w Wielkim Buczku, gdzie 
zawsze spotykamy się na konferencjach, na których 
wspominamy działaczy, zwłaszcza oświatowych 
Związku Polaków w Niemczech, tych, którzy potrafili 
prowadzić szkoły w tak trudnych warunkach. Żyje 
jeszcze… Bardzo ubolewam, że… Mam nadzieję, 
że tylko na skutek nieporozumienia stało się tak… 
Żyje jeszcze 1 uczestnik tego wydarzenia mający 
oczywiście już ponad 99 lat, pan Alfons Tomke, 
mieszkaniec Zakrzewa. Jest zawsze z nami wtedy, 
kiedy przyjeżdża młodzież z całej V dzielnicy, spod 
Opola i spod Wrocławia, i z Warmii i Mazur do stolicy 
polskości tamtych lat, do maleńkiego Zakrzewa, do 
Domu Polskiego, gdzie zbieramy się na sejmikach 
głównie z młodzieżą szkół noszących imię ludzi 
spod Znaku Rodła lub bohaterów Związku Polaków 
w Niemczech. I pan Alfons Tomke, aktywny dzia-
łacz Związku Polaków w Niemczech, mógł tu być 
dzisiaj z nami. Bardzo ubolewam, że go nie ma, bo 
chciał tutaj być. Mam nadzieję, że cieszy się z tego, że 
dzisiaj wspominamy takich ludzi jak on. Opowiadał 
on rzeczywiście o tym entuzjazmie. To był taki mo-
ment wyjątkowy. Padały słowa, o których mówi się 
„święte”. Dlatego wiszą one na poczesnym miejscu 
w moim biurze. Dlatego tutaj w Senacie na konferen-
cji krajeńskiej Rodłacy spod Zakrzewa rozdawali te 
prawdy senatorom, byście państwo też mogli mieć je 
w swoich domach. Cieszę się, że udało się tak popro-
wadzić dyskusję w komisji, że osiągnięto konsensus. 
Oczywiście w każdym czasie każdy z osobna będzie 
mógł z tego wyciągać własną lekcję, jak dokładnie 
odczytać w tym historycznym momencie te słowa, ale 
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(senator J. Rulewski) Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez senatora Jana Żaryna. Projekt jest zawarty 
w druku nr 611, a sprawozdanie – w druku nr 611 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam przyjemność przekazać Wysokiemu Senatowi 

sprawozdanie z obrad Komisji Ustawodawczej, która 
przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia 
roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. W ten spo-
sób Senat chce wpisać się swoim patronatem i swoim 
autorytetem w obchody Roku Niepodległości, które, 
jak słyszeliśmy, de facto wczoraj oficjalnie rozpo-
częły się przemówieniem pana prezydenta Andrzeja 
Dudy podczas Zgromadzenia Narodowego. To prze-
mówienie, którego mogliśmy wysłuchać, w jakiejś 
mierze otwiera w sensie tematycznym to wszystko, 
co zdarzy się w roku 2018, roku rzeczywiście nie-
zwykłym, który, można powiedzieć, będzie miał co 
najmniej 2 ważne oblicza, płuca, komponujące się 
ze sobą. Pierwsza rzecz to bez wątpienia budowanie 
polskiej pamięci, która to budowla jest nam dzisiaj 
szalenie potrzebna po to, żeby wspólnota polska trwa-
ła. Niewątpliwie wydarzenia i osoby związane z ro-
kiem 1918, z rokiem odzyskania niepodległości, decy-
zje, przeżycia, patriotyzm tych osób, a więc postawy 
miłości do ojczyzny, stanowią bardzo dobry, wręcz 
piękny fundament współczesnego budowania wspól-
noty narodowej. Temu także i temu, by przypomnieć 
o polskiej historii, służy rzecz jasna ustanowienie 
roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. Ale myślę 
sobie, że w roku 2018 nie chodzi tylko o odwoływa-
nie się do historycznego przekazu, choć oczywiście 
to samo w sobie jest istotne, jeśli wziąć pod uwagę 
przebieg kolejnych dekad, bo od września 1939 r. do 
co najmniej 1989 r. byliśmy pozbawieni jako wspól-
nota narodowa swobodnej wewnętrznej dyskusji na 
temat tego, co się stało po 123 latach zaborów i jak 
to pokolenie niepokornych doprowadziło do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Tamta rzeczywi-
stość roku 1918, lat poprzedzających to wydarzenie 
i późniejszych była wtłoczona w ten dyskomfortowy 
kontekst zarówno w czasach II wojny światowej, co 
oczywiste, ale także w okresie powojennym, kiedy 
kłamstwo w przestrzeni publicznej powodowało nie-
możność faktycznej i prawdziwej dyskusji o Polsce 
i Polakach roku 1918. A więc to dzisiaj odrabiamy 
niejako tę lekcję związaną z budowaniem wspólnoty 
narodowej w oparciu o tamte niesamowicie ważne dla 
historii Polski wydarzenia. Jak powiedziałem, wydaje 

w Bydgoszczy, zwabili go pod pozorem nadużyć 
w kasie miejskiej. Oburzony tym przyjechał, by już 
nigdy nie powrócić do Polski wolnej, by stracić życie 
wraz z synem, a tylko przez przypadek, przez to, że 
Niemców cechowała nadmierna estetyka i wzgląd 
na czystość, higienę, nie zamordowali 8-miesięcz-
nej córki. Zginął śmiercią tragiczną, do dzisiaj jego 
szczątków nie odnaleziono.

Wychowany wśród wartości, praktykujący kul-
turę rzetelności, uczciwości, moralnych zasad spra-
wowania władzy, o których w tej uchwale się pisze 
– pan tu pisze o mnogości moralnych treści w tych 
Prawdach – dał się, nikt inaczej nie mógł postąpić, 
zwieść Niemcom i wrócił do Bydgoszczy, by udowod-
nić, że dokumenty, które leżą na biurku, przewyższa-
ją dokumenty innych burmistrzów i prezydentów, 
również w Niemczech, lub co najmniej mogą z nimi 
konkurować. To posłużyło temu, żeby nocą go aresz-
tować, a następnie w sposób bestialski zamordować, 
nie zostawiając żadnych śladów morderstwa.

Ale, o ironio losu, o tragiczna ironio losu Polski 
powojennej, peerelowskiej, choć niemalże z tego sa-
mego koszyka… Bo oto komuniści zadali mu drugą 
śmierć, cywilną. Po prostu ukryli tę śmierć, a nawet 
oskarżali o to, że w czasach niepodległości prowadził 
działalność skierowaną przeciwko robotnikom.

Ktoś tu powiedział, że te Prawdy żyją, że znajdują 
swoje echa, zatem warto komponować te uchwały, by 
przypominać dzieciom, naszym następcom, że to są 
sprawy trudne, ale warte tego, aby stały się treścią 
życia. One się stały jedną z treści życia Solidarności. 
Wydobyliśmy z archiwów pamięci prezydenta Leona 
Barciszewskiego i przywróciliśmy mu godność. 
W Bydgoszczy jest po nim pośmiertna pamiątka 
w postaci pomnika, a tu w Senacie była poświęcona 
tej sprawie wystawa.

Jeszcze raz podkreślam, że ta uchwała mogła-
by być aneksem do wystąpienia pana prezydenta. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 
Rokiem Niepodległości Polski.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) zapisane w pieśni legionowej, która stała się w Polsce 
odrodzonej hymnem państwowym: «Jeszcze Polska 
nie zginęła, kiedy my żyjemy». Walkę o niepodle-
głość toczyliśmy zarówno poprzez powstania (li-
stopadowe czy styczniowe), licząc bezskutecznie 
na pomoc mocarstw, jak i przez pracę u podstaw, 
służącą modernizacji ziem polskich i budowaniu 
nowoczesnego narodu. Dziewiętnastowieczne poko-
lenia Polaków, powstańcy niosący w sercu pamięć 
o I Rzeczypospolitej, wieszczowie narodu, artyści, 
polska inteligencja, ziemiaństwo, duchowieństwo, 
przemysłowcy, robotnicy i chłopi, wpłynęły swą po-
stawą na kształt polskiego patriotyzmu, w którym 
dominowało umiłowanie wolności i sprawiedliwych 
rządów, wspartych na filarach powszechnie wyzna-
wanej wiary chrześcijańskiej.

Wybuch Wielkiej Wojny, o którą modlił się Adam 
Mickiewicz, a która dla wielu stała się niezapomnianą 
do dziś tragedią narodów, przyniósł jednocześnie na-
dzieję na wprowadzenie nowego ładu europejskiego 
opartego na prawie narodów do samostanowienia. 
Dzięki zwycięstwu 11 listopada 1918 r. zachodnich 
demokracji i czternastopunktowemu programowi 
pokoju opracowanemu przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, z punktem trzynastym, mówią-
cym o ustanowieniu niepodległej Polski z wolnym 
dostępem do morza, Polska wróciła na mapę poli-
tyczną Starego Kontynentu. Równocześnie przed-
stawiciele kolejnego pokolenia Polaków, nazwanego 
«pokoleniem niepokornych», z Józefem Piłsudskim 
i Romanem Dmowskim na czele, walczyli zarówno 
zbrojnie pod polskim sztandarem, jak i w gabinetach 
przywódców świata o umiędzynarodowienie sprawy 
polskiej. Efektem tej mozolnej pracy i daniny krwi 
złożonej na rzecz wskrzeszenia Ojczyzny był udział 
przedstawicieli odrodzonej Polski w budowaniu ładu 
wersalskiego, opartego na zasadach demokracji i wol-
ności narodów.

Dzień zakończenia I wojny światowej to dla 
Polaków także kolejna odsłona naszych zmagań 
o kształt terytorialny państwa. Pokonane mocarstwa 
centralne oraz Rosja nie pogodziły się z utratą ziem, 
które zajęły ponad 100 lat wcześniej w ramach prowa-
dzonej przez siebie imperialnej polityki. Począwszy 
od listopada 1918 r. na ziemiach polskich toczyły się 
wojny i powstania o prawo mieszkańców spornych 
obszarów do uczestnictwa w budowaniu Polski odro-
dzonej. Na ziemiach polskich i na emigracji ujawnił 
się niezwykły potencjał patriotyzmu polskiego, samo-
rządnego i oddolnie realizującego polską rację stanu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 
2018 Rokiem Niepodległości Polski, w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, składa hołd 
zarówno przywódcom polskim, politykom i dowód-
com, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań 
o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swej 

mi się jednak, że to nie jest tylko odrabianie lekcji 
historii. To jest także – o czym z kolei bardzo moc-
no mówił wczoraj pan prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – pewnego rodzaju działanie związane z po-
koleniami, które dopiero po nas nastąpią. 

Rok 2018 w pewnym sensie, można powiedzieć, 
stanie się, czego bardzo byśmy chcieli – mam nadzie-
ję, że dotyczy to wszystkich w Senacie – pewnego 
rodzaju rokiem przełomowym, rokiem, w którym 
tak dużo się zdarzy, jeśli chodzi o wspomnienie tej 
polskiej pamięci, że kolejne pokolenia naszych dzieci 
i wnuków będą się odwoływać już nie tylko do roku 
1918, ale także 2018 jako do roku, w którym zapa-
nowała powszechna zgoda co do tego, że jesteśmy 
Polakami, że się tego nie wstydzimy, że jesteśmy 
ewidentnie narodem wielkim, zdolnym do tego, by 
być wolnym i niepodległym, że nie ma takiej mocy 
zewnętrznej ani wewnętrznej, która by nam tę wol-
ność i niepodległość mogła wydrzeć, i że nie ma też 
takiej skutecznej mocy, która by nas znowu, co się 
niestety w naszych dziejach zdarzało, wprawiła w za-
wstydzenie wobec istnienia polskich przodków, tak 
jakby narody zdrowe, wolne i niepodległe nie miały 
prawa do tego, żeby się cieszyć ze swojej historii, tak 
jakbyśmy nie mogli być dumni z faktu, że mieliśmy 
i mamy wybitnych ojców, dziadków, że mamy rodzi-
ny polskie, które zasłużyły się dla polskich dziejów. 
A zatem ten Rok Niepodległości Polski to nie tyl-
ko rok 1918, ale i właśnie rok 2018, rok niepodległej 
Polski, niepodległych Polaków. 

Chciałbym to nie tylko bardzo wyraźnie zasy-
gnalizować, ale i przedstawić: jesteśmy niepodległą 
Polską, jesteśmy niepodległymi Polakami i mam wiel-
ką nadzieję, że ta prawda stanie się już niezbywalna 
i niezmywalna w naszych dziejach. Oby ten rok 2018 
rzeczywiście przyniósł nam taką powszechną zgodę 
co do naszej wyjątkowości jako narodu, który jest 
narodem wolnym, niepodległym, osadzonym w tych 
wspaniałych prawdach chrześcijańskich, w których 
się wychowywaliśmy i żyliśmy od 966 r.

Jeśli państwo pozwolą, to teraz przeczytam treść 
tej uchwały, która – mam taką nadzieję – w każdym 
zdaniu sygnalizuje właśnie te 2 przestrzenie, o któ-
rych mówiłem, tzn. płuco przeszłości i płuco przy-
szłości. Tylko jeśli te płuca pracują razem, możemy 
mówić o zdrowym organizmie.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Niepodległości Polski.

W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, po 123 latach zmagań 
o wolność narodu i prawo do suwerennego państwa.

Przez ponad 100 lat kolejne pokolenia, żyjące 
w kraju i na emigracji, podejmowały zobowiązanie 
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) narodowego święta, jakim jest 100-lecie odzyskania 
niepodległości, jest aktem najwyższym i cieszymy się, 
że przy boku prezydenta taki komitet zaistniał. Nie ma 
jednak cienia wątpliwości, że jesteśmy jedną z najważ-
niejszych instytucji w państwie. Jesteśmy w związku 
z tym nie tylko zobowiązani do tego, żeby swoim wła-
snym przykładem, przykładem 100 senatorów, wpi-
sać się w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Myślę, że jesteśmy zdolni do tego, by 
wpisać się w rozliczne inicjatywy, które już dzisiaj są 
widoczne, choćby w projekcie „Niepodległa”, jak też 
być atrakcyjną stroną dla wszystkich, którzy zechcą 
w nas widzieć patrona uroczystości.

Senat oczywiście sam z siebie, zgodnie z naszą 
wewnętrzną tradycją, będzie organizatorem wysta-
wy, organizatorem konferencji i współorganizato-
rem wielu imprez przygotowywanych przez bardzo 
liczne środowiska. To jest zresztą świadectwem 
prawdy zawartej w uchwale, mówiącej o tym, jak 
bardzo w gruncie rzeczy jesteśmy narodem obywa-
telskim i samorządnym. Wiele organizacji i struktur 
przygotowuje się od wielu miesięcy do obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości. Myślę, że Senat 
jest dobrym patronem dla takich właśnie oddolnych, 
samorządnych przygotowań, także lokalnych, także 
w naszych okręgach.

W moim okręgu patronuję bardzo wielu takim ini-
cjatywom, np. inicjatywie odbudowy pomnika, któ-
ry w okresie II Rzeczypospolitej stał w Czosnowie, 
w gminie podwarszawskiej, i który został zburzony. 
Właśnie w związku z rokiem 2018 miejscowa społecz-
ność, nie pytając nikogo o zdanie, podjęła zobowią-
zanie i finansowe, i organizacyjne, żeby ten pomnik 
wrócił na swoje dawne miejsce. I nad Czosnowem 
będzie dominował piękny orzeł.

Są setki takich inicjatyw. Są setki organizacji, któ-
re powinny – i mam nadzieję, że to zrobią – zgłosić się 
do nas, do Senatu. My, świętując ten rok, będziemy 
zdolni do tego, żeby być patronem. Nasza aktywność 
w roku 2018 będzie co najmniej porównywalna do 
aktywności pana prezydenta, który mówił wczoraj, 
że w roku 2018 będzie starał się być niemal wszędzie, 
gdzie tylko go zaproszą.

Ta uchwała jest oczywiście pewnym zobowiąza-
niem, Panie Senatorze, zobowiązaniem do tego, że 
będziemy nie tylko deklaratywnie, ale i czynnie włą-
czać się w obchody, szczególnie w naszych okręgach. 
Nie wiem, czy to pana satysfakcjonuje, ale taki jest 
mój przekaz w odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie pragnie zadać pan senator Czesław 

Ryszka.
Proszę bardzo.

miłości do Ojczyzny i wpisali się swą postawą w pięk-
ne strofy wiersza Leopolda Staffa: «Polsko, nie jesteś 
ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym 
być można: Sobą!».

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

I jeszcze jedno słowo, jeśli pani marszałek pozwo-
li. Chciałbym wrócić do tego wiersza Leopolda Staffa 
i jeszcze raz go przeczytać, ponieważ sedno roku 2018 
i obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości to 
właśnie te ostatnie słowa wiersza Leopolda Staffa: 
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś 
największym, czym być można: Sobą!”. I dbajmy o to, 
żebyśmy byli sobą, a nie kopiami jakiegokolwiek in-
nego narodu na świecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawcy.

Przypominam, że wnioskodawcą projektu uchwa-
ły był pan senator Jan Żaryn.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.
Potem pan senator Ryszka.

Senator Jan Rulewski:
Będę sprawiedliwy, Panie Senatorze, wobec pana 

senatora Czerwińskiego i pana też sprawiedliwie po-
traktuję.

(Senator Jan Żaryn: Bardzo dziękuję.)
Chodzi o konkurencyjność uchwały. Czy ta 

uchwała nie jest konkurencyjna wobec ustaw, które 
przyjęliśmy już chyba 3 miesiące temu, na temat ob-
chodów? Tam wskazywaliśmy, chyba w preambułach 
lub w innych tekstach towarzyszących, w uzasadnie-
niu… Wczoraj mówił też o tym prezydent. O tym, że 
to ma rangę ustawy. A my tu mówimy tylko o uchwale 
i tylko Senatu. Powiedziałbym zatem, że jest to niższa 
ranga. Jakby pan odpowiedział nie tyle na zarzut, ile 
na moją ciekawość?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Pani Marszałek! 

Oczywiście ustawa o ustanowieniu komitetu obchodów 
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retoryki, w zdecydowanej większości oddali swoje 
serca i umysły na rzecz tej wspólnoty polskiej.

Oczywiście nie zapominamy także o tych trudnych 
momentach roku 1918. Myślę tu nie tylko o urzędni-
kach, którzy tracili pracę w zaborczych instytucjach. 
Wydaje mi się, że to jest jednak margines, choć oczy-
wiście bardzo ciekawy margines, bo to jest taka lekcja 
historii dotycząca różnicy – mówię skrótowo –między 
polskim szlachcicem i polskim inteligentem. Polski 
szlachcic był niewątpliwie człowiekiem wolnym, 
szczególnie posesjonat, natomiast polski inteligent 
z XIX w., do którego się często odwołujemy jako 
do tego nosiciela niepodległości, wolności, przedłu-
żenia etosu I Rzeczypospolitej, bardzo często był 
zniewolony, bo był urzędnikiem na pensji u obcego 
mocarza. On stawał się polskim inteligentem po po-
łudniu i wieczorem, gdy w salonie spiskował – to był 
wtedy polski inteligent. I teraz pytanie, która część 
tego polskiego inteligenta w 1918 r. wygrała. Ma pan 
senator rację, to jest ciekawe i ważne pytanie. Obyśmy 
nigdy nie stali się taką inteligencją, która w 1918 r. nie 
zrozumiała, w której porze dnia powinna się znaleźć. 
To niewątpliwie jest prawda, bardzo ciekawa.

Ale też miejmy świadomość, że niewątpliwie 
nie wszyscy chcieli, żeby Polska odzyskała niepod-
ległość w 1918 r. czy potem, w perspektywie roku 
1920. Wśród tych, którzy jej nie chcieli, ewidentnie, 
są ci, którzy albo mieli równoległe marzenia doty-
czące powstania niepodległej… Np. elity ukraińskie, 
wychowane w tej swojej wierze w odzyskanie nie-
podległości, szczególnie elity ukraińskie z zaboru 
austriackiego. Ale także inne mniejszości narodowe, 
przede wszystkim mniejszość niemiecka, która oczy-
wiście nie tylko nie chciała niepodległej Polski, ale 
wręcz uznawała, że te ziemie, które weszły w kształt 
II Rzeczypospolitej – i Śląsk, i Wielkopolska, i pol-
skie Kaszuby – zostaną przez Polaków zdewastowane. 
Taka była wizja niemiecka podkreślająca sezonowość 
państwa polskiego, wizja tej właśnie mniejszości nie-
mieckiej, która okazała się totalnie nielojalna wobec 
powstającego państwa polskiego. Warto sobie poczy-
tać wspomnienia różnych elit niemieckiej mniejszości 
– a była to społeczność na ogół bogata – i zobaczyć, 
jak mocno traumatycznie przeżywały one fakt poja-
wienia się polskich urzędników na ziemiach polskich 
i to, że oto powstaje polskie państwo, jak traktowały 
one to jako zmorę, jako biurokrację, przez którą nie 
mogą przejść, jako zjawisko utrudniające im ich życie 
codzienne i pomnażanie majątku, jak twierdziły, że 
oto przyszła okupacyjna władza, czyli nieudolne pań-
stwo polskie. Taka była świadomość znacznej części 
bogatszej mniejszości niemieckiej kontestującej fakt 
powstania państwa polskiego i nigdy niegodzącej się 
z tym.

Oczywiście także mniejszość żydowska, która, 
z innych powodów… Bo albo nie widziała specjalnie 

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie o rok 1918. 

Troszeczkę wyidealizowaliśmy tę datę. Wielu człon-
ków naszego narodu było zgermanizowanych, zru-
syfikowanych. Działały partie na usługach tamtych 
rządów. Byli urzędnicy, którzy tracili posady, bo wró-
ciła niepodległa Polska. Czy mam rację, mówiąc, że 
mówimy tylko o wielkich przywódcach, którzy pojęli 
w lot, że historia stała się dla nas tak pomyślna i mo-
żemy państwo polskie zbudować, i pomijamy tych, 
którzy wtedy, może trochę tak jak dzisiaj, nie czuli 
tego fragmentu wiersza Leopolda Staffa i woleli być 
niewolnikami niż sobą?

(Senator Jan Żaryn: Pani Marszałek, można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, oczywiście.
(Senator Jan Żaryn: Bardzo dziękuję. Panie 

Senatorze, oczywiście pan zna odpowiedź na to py-
tanie…)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ale ktoś coś 
odtwarza na sali i to przeszkadza. Szanowni Państwo, 
nie wiem, czy to słyszycie…

(Senator Jan Żaryn: Tak, słyszymy.)
To przeszkadza, więc proszę to wyłączyć. Nie 

wiem, ktoś ma włączony na tryb głośnomówiący ta-
blet czy telefon. Proszę o wyłączenie tego.

Proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Żaryn: No, nadal słychać…)
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Oczywiście zna pan odpowiedź na to pytanie. 

Naród polski, tak jak każdy inny naród, niewątpliwie 
nie składał się z samych aniołów. Mówimy o rocznicy 
1918 r. w formie symbolicznej, bo bez wątpienia droga 
do niepodległości to jest droga do 11 listopada i od 
11 listopada 1918 r. Można powiedzieć, że ten spraw-
dzian szerokości, głębokości oddziaływania polskości 
na wspólnotę ujawnił się, to znaczy stał się jakby 
realnym bytem, dopiero – historycy tak to próbują 
interpretować – w sierpniu 1920 r. Chodzi o zdecydo-
waną powszechność uznania, że państwo polskie jest 
dobrem, za które warto nawet życie poświęcić. To nie 
jest tylko kwestia tych ponad 100 tysięcy ludzi, którzy 
się zgłosili do armii ochotniczej pod dowództwem ge-
nerała Józefa Hallera, ale także bardzo wyraźna świa-
domość lokalna wielu społeczności Polski z różnych 
warstw, a przede wszystkim z warstwy chłopskiej 
i robotników. Oni mimo silnej presji oddziaływania, 
także niestety silnego oddziaływania bolszewickiej 
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(senator J. Żaryn) dziestu paru milionów Polaków żyjących w kraju 
i tych wszystkich, którzy żyją poza jego granicami. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do wnioskodawców…

(Głos z sali: To właśnie trwa.)
(Głos z sali: To już trwa.)
Aha, to świetnie. Przepraszam, bo zmieniłem pa-

nią marszałek Koc…
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie? To była odpo-

wiedź, jak rozumiem.
(Głos z sali: Tak.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości, po 123 latach zmagań o wol-
ność narodu i prawo do suwerennego państwa. 
W pierwszych zdaniach naszej senackiej uchwały 
czytam takie zdanie: „Przez ponad 100 lat kolejne 
pokolenia, żyjące w kraju i na emigracji, podejmowa-
ły zobowiązanie zapisane w pieśni legionowej, która 
stała się w Polsce odrodzonej hymnem państwowym: 
«Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy»”.

Państwo Senatorowie, myślę, że to niezwykłe 
szczęście dla nas, obecnego pokolenia Polaków, 
że świętujemy stulecie odzyskania niepodległości 
w wolnej Polsce, że możemy oddać hołd, jak gło-
si uchwała Senatu, zarówno przywódcom polskim, 
politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy 
w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę dali 
świadectwo swej miłości do ojczyzny i wpisali się 
swą postawą w piękne strofy wiersza Leopolda Staffa: 
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś naj-
większym, czym być można: Sobą!”. To pan senator 
Żaryn też bardzo pięknie podkreślał i analizował.

Podkreślę raz jeszcze, świętujemy to stulecie 
w wolnej i niepodległej Polsce. Ale czy to oznacza, 
że dzisiaj nie ma zagrożeń niepodległości i wolno-
ści? Chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj zagrożenia 
niepodległości występują i wywierają bardzo mocny 
wpływ na naszą codzienność. Czy nie jest zagroże-
niem niepodległości zbyt duża siła obcych mediów 
– mówię tak przykładowo – starających się narzu-

powodów, żeby się radować, albo była nastawiona 
tylko roszczeniowo – to znaczy tak, że chciała, by 
to nowe państwo zabezpieczyło więcej praw niż po-
przednie państwa instalujące się na tych ziemiach – 
i nie odnosiła się z jakby uczuciem, z sercem do faktu, 
że oto zmieniła się mapa Europy i tego terytorium.

To wszystko oczywiście też należy pamiętać 
i trzeba o tym mówić, w tym także o konfliktach pol-
sko-litewskich, o bardzo wielu innych, które wówczas 
miały miejsce i które ujawniły czy spolaryzowały 
tę scenę Europy Środkowowschodniej, co było na 
ziemiach Polski bardzo widoczne.

No i w końcu właśnie ta propaganda bolszewicka, 
która – mimo iż powstał rząd Witosa i Daszyńskiego, 
a więc przywódców właśnie tych warstw ludowych, 
które miały wejść w obręb polskości i być benefi-
cjentami państwa polskiego… No, część uległa tej 
doktrynie pogańskiej, która w 1920 r. rozlała się za 
frontem polsko-bolszewickim i która to fala spowo-
dowała i akty terroru, i akty barbarzyństwa, a przede 
wszystkim wyraźnie stawiane bramy, tak jak niegdyś 
carowi, tak teraz bolszewikom.

To wszystko jest też wpisane niestety w polski 
– w cudzysłowie – „dorobek”. I też o tym musimy, 
rzecz jasna, pamiętać.

Ale niewątpliwie rok 2018 to rok, w którym po-
winniśmy szczególnie pamiętać o tej olbrzymiej rze-
szy Polaków, którzy niepytani przez nikogo, czy im 
wolno, czy nie wolno, tak sami z siebie, wewnętrznie 
motywowani, podejmowali decyzje, by wpisywać się 
w budowanie niepodległej ojczyzny. To ten fenomen, 
który jest nam dzisiaj strasznie potrzebny, fenomen 
odważnego brania w swoje ręce sprawy polskiej tam, 
gdzie każdy Polak odczuwa, że jego decyzja, jego od-
waga uczyni to, co nazywamy dobrem powszechnym. 
To jest coś, co wówczas było niesamowicie rozbudo-
wane i co było zjawiskiem naturalnym.

Parę tygodni temu dzięki panu prof. Wiatrowi by-
łem w Tarnowie, gdzie miejscowa ludność zgroma-
dzona podczas mojego wykładu i członkowie stowa-
rzyszenia miłośników Tarnowa z dumą opowiadali, 
jak to oni pierwsi odzyskali niepodległość. Pierwsi, 
bo spiskowcy zebrali się już 30 października – nikt 
ich nie pytał o zdanie – i w piątkę odzyskali miasto, 
przepędzili Austriaków. I dzięki temu nie mieliśmy 
tam takiej sytuacji jak w Przemyślu czy Lwowie, bo 
nie było konkurencji do przejmowania władzy.

I tak można by mnożyć te przykłady oddolnej pol-
skości, które się wówczas uruchomiły, w momencie 
kiedy trzeba było nie przegapić tej chwili, kiedy jest 
się Polakiem. I to jest bardzo ważne w roku 2018, 
żebyśmy nie przegapiali tej chwili, kiedy jesteśmy 
Polakami, żebyśmy sobie potem nie pluli w brodę. 
I to nie dotyczy 100 senatorów, tylko dotyczy trzy-
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(senator C. Ryszka) Kłopotowski z ubolewaniem pisał właśnie w tygo-
dniku „Posiew”: „Nie wszyscy jeszcze ludzie rozu-
mieją, jakim szczęściem dla narodu jest własne nie-
zależne państwo. Dziś jeszcze usłyszeć można takie 
nierozumne zdanie: ja tam nie dbam o rząd polski, 
wszystko mi jedno, jaki rząd będzie, aby tylko pod 
nim było mi dobrze”.

Przypominam te myśli i rady błogosławionego ks. 
Kłopotowskiego, tak aktualne do czasów obecnych, 
myśląc o dniu dzisiejszym, o wolnej ojczyźnie –jed-
nak powiem wprost: ojczyźnie tak mało kochanej.

Pytanie: jak więc kochać ojczyznę dzisiaj w wa-
runkach pokoju i niepodległości? Jak ma wyglą-
dać dzisiaj nasza miłość ojczyzny? Kochamy to, co 
znamy. Jeśli ktoś nie zna dziejów Polski, nie kocha 
swego kraju. Wiedza jest początkiem miłości, dla-
tego tak ważna jest szkoła, oświata, tak ważne jest 
czytanie o naszej historii, poznawanie życiorysów 
wielkich Polaków, poznawanie polskich tradycji, kul-
tury, czczenie świąt narodowych. Jednym słowem: 
czuć się kimś jednym z przeszłością, aby budować 
teraźniejszość myślą o przyszłości. Kochać ojczy-
znę to myśleć o dniu dzisiejszym, to dbać o pomyśl-
ność ojczyzny dzisiaj. Każdy kraj jest bogaty przede 
wszystkim siłą poszczególnych obywateli. Stąd zdro-
wie obywateli, wykształcenie, dojrzałość psychiczna 
i moralna są siłą ojczyzny. Cóż to byłaby za miłość 
ojczyzny, gdyby większość mieszkańców jakiegoś 
kraju była niewykształcona, naiwna czy bezkrytycz-
na. Kochać ojczyznę to umieć coś dla niej zrobić. 
Prezydent Kennedy mawiał: nie pytaj o to, co Stany 
Zjednoczone tobie dały, zapytaj, co ty dałeś Stanom. 
A więc miłość ojczyzny to zdolność do ofiar. Nie 
kochają ojczyzny egoiści, ludzie koncentrujący się 
na maksymalnym wykorzystaniu okazji do zarobku, 
szukający tylko przyjemności i wygody. Prawdziwa 
miłość ojczyzny troszczy się o innych, o los narodu, 
o ludzi biednych, o bezrobotnych, o los rodzin, dzieci, 
młodzieży i starców. Kochać ojczyznę to troszczyć 
się o najważniejszą i podstawową wspólnotę, jaką jest 
rodzina. W niej rodzimy się, wzrastamy i umieramy. 
Cóż to byłby za kraj, jakiż byłby słaby naród, gdyby 
nie było mocnych rodzin. Tylko silna rodzina jest 
podstawą silnej ojczyzny.

Obecnie o sile ojczyzny nie stanowi tylko wojsko 
czy siła armii, ale raczej poziom rozwoju gospodar-
czego, postęp naukowy i techniczny. Dlatego zagro-
żony jest ten kraj, w którym znaczna część obywateli 
to ludzie bezrobotni, źle wykształceni, niedbale pra-
cujący, a także kraj, który nie ma silnego przemysłu, 
banków, nowoczesnego rolnictwa, własnych, a nie za-
granicznych, środków przekazu. Kochać ojczyznę to 
dokonywać mądrych wyborów politycznych. Chodzi 
o to, aby państwo miało dobre ustawy, sprawiedliwe 
sądy, aby ludzie sprawujący władzę nie byli skorum-
powani czy niekompetentni. Demokracja jest podob-

cić nam własną ideologię, a także wizję historii oraz 
rzeczywistości? Czy można mówić o uszanowaniu 
niepodległości, gdy ma miejsce np. nieuzasadniona 
interwencja organizacji międzynarodowych w spra-
wy wewnętrzne kraju? Czy kraj jest niepodległy, jeśli 
prowadzi się w nim politykę daleką od podstawowych 
zasad etycznych?

To tylko kilka pytań dotyczących zagrożeń niepod-
ległości, o których to zagrożeniach dzisiaj nie wolno 
zapominać. Wolność i niepodległość nie zostały nam 
dane raz na zawsze. W latach przed odzyskaniem nie-
podległości, przed rokiem 1918, wybitny kapłan, ks. 
Ignacy Kłopotowski, dzisiaj błogosławiony, w wyda-
wanym przez siebie dzienniku zatytułowanym „Polak 
– Katolik” na pytanie, czym jest i jaka powinna być 
dla nas ojczyzna, odpowiadał: „Czy to tylko ziemia, 
na której mieszkamy, zagon czy fabryka, z której 
mamy utrzymanie, gmach, koleje, wszystkie urzą-
dzenia, co bogactwo kraju stanowią? O nie! Ojczyzna 
to przede wszystkim my, naród polski, nasza wiara, 
nasz język, nasza przeszłość dziejowa i wszystko, co 
nas łączy i spaja w jedną rodzinę. Jeżeli zrozumiemy, 
że Polska to naród polski, to lud polski, odpowiemy 
sobie zaraz na pytanie, jaką będzie Polska. Będzie 
ona taką, jaką my będziemy”.

Powstanie Rady Regencyjnej we wrześniu 1917 r. 
ks. Ignacy Kłopotowski podsumował słowami: 
„Wielki i radosny dzień zaświecił Ojczyźnie naszej. 
Od tej chwili mamy już władzę państwową. Mamy 
własny, polski rząd, który za łaską Bożą i przy po-
mocy narodu budować nam będzie Polskę wolną, 
niepodległą, szczęśliwą”.

Chcąc przygotować społeczeństwo do tego dzie-
jowego wydarzenia ks. Kłopotowski wzywał do od-
budowy kraju, do podjęcia odpowiedzialnych zadań. 
Świadczą o tym tytuły jego artykułów. Przypomnę te 
tytuły: „Cicha praca”, „O ofiarności”, „Patriotyzm”, 
„Odbudowa miast i wsi polskich”, „Dziedzictwo oj-
czyste”, „Obowiązek pracy”, „Obowiązki obywatel-
skie” itd.

A kiedy już przyszła wolność, ks. Kłopotowski 
apelował: „Żeby to zmartwychwstanie było zupełne 
i trwałe, społeczeństwo własną siłą zbiorową pode-
przeć je musi. Wszyscy pracować mają nad podźwi-
gnięciem Ojczyzny. Od tej pracy nikomu usuwać 
się nie wolno”. Na łamach wydawanego przez nie-
go tygodnika „Posiew” pojawiły się wówczas jego 
artykuły zatytułowane: „Dla Ojczyzny”, „Co nam 
czynić wypada?”, „Jak pracować dla Ojczyzny?”, 
„Wskrześmy obyczaje przodków”, „Podnieśmy naukę 
rzemiosł”, „Jakiej Polski lud żąda?”, „Brońmy się 
przed bolszewizmem” itd. Jednak odzyskanie nie-
podległości w 1918 r. nie dla wszystkich Polaków mu-
siało być szczęśliwym dniem, skoro tenże ks. Ignacy 
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(senator C. Ryszka) nictwie, na wiecach czy też wprost w organizacji 
armii Hallera niepodległą Polskę w Paryżu. Ludzie 
o odmiennych charakterach, wizjach, ścieżkach czy 
nawet zapleczu materialnym, jeśli się weźmie pod 
uwagę Piłsudskiego i Paderewskiego, umieli, musieli 
wywalczyć za stołem dyplomatycznym tę wolność, 
zagwarantować ją.

Gdy już nastała wolność, jak wspominałem, to na-
stąpił drugi cud, cud integracji. Spośród 3 zaborów, 
różnych walut – jeszcze chyba do 1921 r. marka nie-
miecka obowiązywała – języków, szkół oraz, jak pan 
senator Żaryn mówił, posad materialnych, które jedni 
tracili, inni zyskiwali, a jak zyskiwali… Np. prezydent 
Narutowicz, gdy wracał ze Szwajcarii, otrzymywał 
wynagrodzenie takie, jakie w Szwajcarii otrzymywała 
jego sekretarka. I wrócił, nie bacząc ani na to wynagro-
dzenie, ani na to, co inni Polacy o nim sądzą.

Ale wracam do testamentu, do tego, że my go nie 
wypełniamy. I to tu, w parlamencie, padają najgorsze 
oskarżenia o zdradę, o morderstwa. To można uznać 
za wybryki czy incydenty, ale z całą pewnością od-
chodzimy od misji, która legła już u podstaw traktatu 
wersalskiego, gdy mówiono nie tylko o nowych gra-
nicach Europy, ale też o nowym ładzie europejskim. 
Ten ład się załamał.

Dzisiaj, po Wiośnie Ludów, po rewolucji 
Solidarności kolejny raz w Europie powstała nadzie-
ja na nowy ład europejski. Polska w nim uczestni-
czy nie tylko jako jedno z wielu państw, jako – rzecz 
oczywista – Rzeczpospolita, która nie jest zamknięta 
tylko w granicach państwowych, a jej funkcja nie jest 
ograniczona do życia gospodarczego, społecznego, 
kulturalnego wewnątrz kraju, wewnątrz życia naro-
dowego… Polska dziś sięga dalej i o Polsce mówi się 
w Nowym Jorku. Niedawno za sprawą Jana Pawła II 
Polska była na ustach i w nauczaniu całego świata. 
I Polska dziś w Unii Europejskiej przemawia języ-
kiem Polaka. 

Gdy jeszcze raz wspominam dzisiaj testament, 
to proszę, aby podczas tych obchodów mówiono ję-
zykiem wszystkich Polaków: Kaczyńskiego i Tuska, 
i Jandy, i Zelnika, i Czerwińskiego, i Rulewskiego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw. 

no najlepszym ustrojem, ale tylko wówczas, kiedy 
rządzą ludzie światli, odpowiedzialni i kompetentni, 
ludzie sumienia, którzy rzeczywiście i szczerze trosz-
czą się o dobro wspólne.

Państwo Senatorowie, to kilka takich moich 
rocznicowych myśli z okazji obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości – jeszcze raz podkre-
ślę – w wolnej i demokratycznej dzisiaj ojczyźnie. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Za sprawą projektów, które, jak rozumiem, były 

wniesione przez grupę senatorów, ale które autory-
zują senator Czerwiński oraz pan senator Żaryn, na 
chwilę do tej sali wróciły wspomnienia momentów, 
w których rodziła się Polska. Wspomina się ludzi, 
wydarzenia i jest zgoda co do tego, że dróg do nie-
podległości było wiele i prowadziły z wielu miejsc – 
i z Oleandrów, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Paryża.

Pan senator Czerwiński w uchwale pisze o praw-
dach moralnych, wspomina, że jednym z zawołań 
ludzi spod Znaku Rodła było: „Wiara Ojców naszych 
jest wiarą naszych dzieci!”. Jak się pamięta piśmien-
nictwo tamtych czasów, to wie się, że były one nie 
tylko okupione walką i krwią, ale także obdarzone 
testamentem, testamentem wolności, spadkiem wol-
ności, który oznaczał, że ta ofiara nie ma być tylko 
aktem jednorazowym. Wykorzystanie sytuacji ma 
być trwałością – o tym też jest w tych uchwałach 
– która stanie się Rzecząpospolitą na dalszy czas, 
na wieki, na zawsze. Tak. Każda nauka moralna na-
ucza, zwłaszcza chrześcijaństwo, żeby dobra pomna-
żać. Pan senator Ryszka jak gdyby do tego nawiązał 
i dał przykazania, ale myślę, że i zadał pytania. Czy 
na dziś my ten testament na wieczność spełniamy? 
Czy te obchody 100-lecia będą tylko wspominka-
mi historycznymi coraz bardziej odległymi, czy też 
będą realizacją testamentu? Twierdzę, że nie. Nawet 
przyjąwszy, że przekaz historyczny jest zawsze upu-
drowany albo pozbawiony wszystkich negatywnych 
stron, dziś muszę powiedzieć, że my tego testamentu 
nie wypełniamy, zwłaszcza tu w parlamencie… my 
jako gwaranci konstytucji i niepodległości. Jedna ze 
ścieżek, o której tu mówiono, była taka, że Polacy roz-
siani po całym świecie na miarę swoich możliwości, 
a powiedziałbym nawet, że ponad swoje możliwości, 
wypraszali, wygrywali na fortepianach, w piśmien-
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(wicemarszałek A. Bielan) dzona w zasadzie w 2 kierunkach. Po pierwsze, 
podejmowano kwestię, czy ustawa była w sposób 
prawidłowy i szeroki skonsultowana z właści-
wymi środowiskami. W tej sprawie pan mini-
ster, obecny również dzisiaj na sali, przedstawił 
informację, z której wynikało, że ta konsultacja 
miała miejsce, ale była ona niepełna i niezgodna 
z wszystkimi wymaganiami, jakie dla projektu 
rządowego są przewidziane. Podejmowano ten te-
mat również w wypowiedziach senatorów, a także 
zaproszonych gości, przedstawicieli pracodawców, 
związków zawodowych, właściwie krytyka braku 
konsultacji była podczas posiedzenia komisji dość 
powszechna.

Po drugie, podejmowano kwestię merytoryczną 
dotyczącą tego, co stanie się, jeśli zostanie to wpro-
wadzone w sposób bardzo nagły, kiedy przedsię-
biorstwa i przedsiębiorcy nie są na to przygotowali. 
Ja celowo przedstawiałem tutaj terminy, to, kiedy 
projekt ustawy wpłynął do Sejmu. Projekt wpłynął, 
przypominam, 31 października br., a więc bardzo 
pilnie procedowano projekt tej ustawy. W związku 
z tym, że ustawa miałaby wejść w życie w przyszłym 
roku, od stycznia, jest to niezwykle trudne dla reali-
zatorów tej ustawy, nie tylko przedsiębiorców, ale 
także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W wielu 
głosach pojawiały się zastrzeżenia, że to będzie po 
prostu nierealne i niemożliwe do zrealizowania, nawet 
w sensie technicznym.

Wskazywano również w wielu głosach, w tym 
przedstawicieli związków zawodowych, że to spo-
woduje odchodzenie od umów o pracę – po to, żeby 
obniżyć oficjalne przychody czy dochody – w kierun-
ku samozatrudnienia. Podawano też, że ponieważ do-
tyczy to grupy najbardziej zasobnych Polaków, w tym 
zatrudnionych w branży IT, a z tym bardzo łatwo 
jest przenieść się za granicę, to nie będzie tylko szło 
w tym kierunku, że jakaś część osób może przejść na 
samozatrudnienie, może również być tak, że zechcą 
przenieść swoje miejsce pracy, co byłoby niekorzystne 
dla naszego kraju.

W tej sytuacji zostały zgłoszone 2 poprawki, przez 
pana senatora Koguta i przez pana senatora…

(Senator Jan Rulewski: Augustyna.)
…Augustyna, które były podobne w treści, a do-

tyczyły tego, aby te rozwiązania nie weszły w życie 
w roku przyszłym, ale dopiero od 2019 r. W tej kwestii 
opinia przedstawiciela rządu była pozytywna. Odbyło 
się głosowanie, w którym wszyscy senatorowie obec-
ni na posiedzeniu komisji poparli tę poprawkę, czyli 
przesunięcie wprowadzenia w życie tej ustawy, tak 
aby praktycznie weszła ona w życie w roku 2019, 
a nie 2018.

Na tym kończę moje sprawozdanie. Taka była isto-
ta posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Dziękuję za uwagę.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 663, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 663 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić spra-
wozdanie z obrad odnośnie do ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Omawiana ustawa realizuje projekt rządowy, któ-
ry wpłynął do Sejmu 31 października br. Pierwsze 
czytanie odbyło się na pięćdziesiątym pierwszym po-
siedzeniu Sejmu. W pierwszym czytaniu 9 listopada 
br. złożony wniosek o odrzucenie projektu ustawy. 
Za wnioskiem oddano 126 głosów, 256 – przeciw, 4 
posłów wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął ustawę 
24 listopada br., uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw. Za tą ustawą opowiedziało się 226 po-
słów, 209 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Celem tej ustawy jest zniesienie górnego limitu 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, po-
cząwszy od 2018 r. Zatem zgodnie z tą ustawą składka 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miałaby być 
odprowadzana od całości przychodu.

Zniesienie jednej z istotnych instytucji systemu 
ubezpieczeń, jaką stanowiło dotychczasowe ograni-
czenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stanowi 
ważną zmianę w systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych sta-
nowi w tej materii ustawę podstawową i zmiany doko-
nane w art. 19 przesądziły o konieczności nowelizacji 
jej pozostałych przepisów, a także nowelizacji ustaw 
dotyczących służb mundurowych oraz regulujących 
ich zaopatrzenie emerytalne, a ponadto dostosowaniu 
legislacyjnym innych ustaw, jak ustawa o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawców, o promocji zatrudnienia i instytucjach 
na rynku pracy, o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, a także pra-
wo o ustroju sądów powszechnych i prawo o proku-
raturze.

Komisja, której posiedzenie odbyło się 2 dni 
temu, omawiała tę ustawę, a dyskusja była prowa-
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jest według kogokolwiek z nas społecznie, gospodar-
czo korzystne? Czy to, że niektórzy otrzymywać będą 
niesłychanie wielkie emerytury, będzie sprawiedli-
we społecznie? Czy to, że waloryzacje w przypadku 
niektórych osób sięgać będą tysięcy złotych rocznie, 
będzie w porządku wobec pozostałych emerytów? 
Przecież to będzie budziło niepokój, to będzie budziło 
sprzeciw. Niedawno na posiedzeniu naszej komisji 
gospodarki dyskutowaliśmy, jak możemy ograniczać 
apanaże szefów spółek Skarbu Państwa, a teraz bę-
dziemy im fundować znakomite, niesłychanie wielkie 
emerytury, na co Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
nie stać. To będzie przerzucone – państwo doskonale 
wiecie, jak ZUS funkcjonuje – na barki wszystkich 
pracowników lub będzie się to odbywało kosztem po-
zostałych ubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. To nie jest ustawa, która prawidłowo 
rozumie i realizuje sprawiedliwość społeczną. Z całą 
pewnością nie.

A jakie to będzie miało skutki dla pracowników? 
Proszę państwa, przede wszystkim dla tych z najwyż-
szej, byśmy powiedzieli, półki, tych, którzy mają być 
filarem gospodarki innowacyjnej… My w komisji 
gospodarki staramy się to czuć, współpracować z pre-
mierem Morawieckim, pomagać mu, żeby plany co do 
rozwoju gospodarki innowacyjnej się spełniły. Ale to, 
o czym tu mowa, to jest proste podłożenie nogi pod 
te plany, bo to właśnie wspomniane osoby stanowią 
największą grupę wśród… Nie szefowie, ale właśnie 
ci znakomici menedżerowie, znakomici informatycy 
– to są ci, których ta ustawa będzie dotyczyć. Czy oni 
są bez wyboru? Czy oni są bez wyjścia? Ależ oczywi-
ście, że nie. Już była o tym mowa. Istnieje poważne 
niebezpieczeństwo, że przejdą na samozatrudnienie. 
Wielu już jest samozatrudnionych, za nimi pójdą na-
stępni. A jeżeli będzie trzeba, wszyscy na świecie 
przyjmą ich z otwartymi rękami.

Tak więc dużo ryzykujemy w sprawie absolutnie 
fundamentalnej dla rozwoju. To nie jest ustawa ko-
rzystna dla pracowników. Skutki dla samorządu… 
Wiadomo, że dochody samorządowe się obniżą. I nikt 
w tej ustawie ani w żadnej innej na razie nie proponuje, 
żeby samorządom to zrekompensować, mimo że jest 
to nakazane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 
No, nie wolno już robić w Polsce czegoś takiego.

Nie przewidziano w budżetach wielu urzędów, 
nie przewidziano w spółkach Skarbu Państwa pie-
niędzy, które miałyby pokryć te dodatkowe wydatki 
na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. No, chyba 
że pracodawcy pójdą w drugą stronę i obniżą tym 
ludziom pensje. Ale czy wtedy to będzie korzystne 
dla pracowników? A przecież są takie branże, wiel-
kie branże, na których też nam zależy. Energetycy, 
górnicy – czy im chcemy, na Barbórkę może, albo 
pod choinkę zafundować taki prezent, że mają do 
wyboru…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przedstawiam wniosek mniejszości o odrzucenie 

tej ustawy. To nie jest standardowy wniosek przed-
stawiciela opozycji. To jest wniosek podchwycony 
z sali, powtarzany przez przedstawicieli związku za-
wodowego „Solidarność”, którzy się tego domagali, 
to jest wniosek przedstawiany przez przedstawicieli 
pracodawców i przedstawicieli samorządów. Jeśli 
zgłaszałem później także wniosek o przedłużenie va-
catio legis, to robiłem to tylko dlatego, że obawiałem 
się – i nadal się obawiam – że ten wniosek być może 
nie przejdzie. Proszę państwa, on jest bardzo silnie 
umotywowany. Wydaje mi się, że nawet ten rok, który 
zostanie na przemyślenie sprawy, nie wystarczy. Ta 
zmiana nie wystarczy, żeby można było przedstawić 
projekt idący w tym samym kierunku. On jest z grun-
tu niedobry, niewart dalszego procedowania.

Nie chodzi tylko o to, że nie da się, o czym mówił 
pan minister, nadrobić tego, jak to określono, grzechu 
pierworodnego w sprawie braku konsultacji. Proszę 
państwa, byliśmy tutaj świadkami pięknej uroczy-
stości związanej z funkcjonowaniem Rady Dialogu 
Społecznego. Jak państwo sądzicie, czy zaczerpnięto 
opinii Rady Dialogu Społecznego w tak podstawowej 
sprawie, która dotyczy pracowników, która dotyczy 
pracodawców? Czy państwo sądzicie, że Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zebrała 
się, żeby rozpatrzyć sprawę, która dotyczy docho-
dów samorządowych? Nic z tego, tak się nie stało. 
Wprawdzie później, już nie w trybie konsultacji, które 
przecież są obowiązkowe w takich sprawach, strony 
mogły się wypowiedzieć, np. na posiedzeniu naszej 
komisji – no, pan senator o tym mówił, tak było – ale 
to nie jest to samo, co konsultacje. Konsultacji nie 
było.

Puentując tę część wypowiedzi, tę część uzasad-
nienia wniosku o odrzucenie tej ustawy, chcę powie-
dzieć, że jest to nie pierwszy sygnał lekceważenia 
wszystkich, dosłownie wszystkich partnerów społecz-
nych. Rząd wysłał taki sygnał: władza wie lepiej, wła-
dza zrobi po swojemu. Ale czy naprawdę wie lepiej? 
Czy rzeczywiście będzie to sprawiedliwe społecznie, 
jak się tę zmianę motywuje? Czy to, że wyhamujemy 
być może rozwój w tej największej, najistotniejszej 
dziedzinie gospodarki, jaką jest gospodarka cyfrowa, 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Senator Mieczysław Augustyn:

Niestety, ta kwestia nie pojawiła się na posiedzeniu 
komisji wspólnej, o co korporacje samorządowe w pi-
smach i na posiedzeniu komisji… Związek Powiatów 
Polskich z ubolewaniem poinformował o tym człon-
ków komisji. Oni wnoszą o odrzucenie tej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pytanie. Mówił pan, że związek 

zawodowy „Solidarność” protestuje, negatywnie opi-
niuje tę ustawę. Rozumiem, że skoro jest to projekt 
rządowy, to nie tylko powinny odbyć się rozmowy 
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, ale także szerokie konsultacje spo-
łeczne. Czy Solidarność wyrażała swoją opinię pod-
czas tego procesu konsultacyjnego, może na piśmie 
złożyła opinię na temat tej propozycji? Dziękuję bar-
dzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak, opinie były, ale już do gotowego projektu. Nie 

chcę tutaj pomylić dat, ale… Prace były w takim tem-
pie prowadzone, że dopiero pod sam koniec paździer-
nika, tuż przed posiedzeniem Sejmu, rząd ten projekt 
przyjął, kilka dni później znalazło się to w Sejmie 
i zostało przez Sejm przeprowadzone. W związku 
z tym partnerzy społeczni mogli zgłosić swoje opi-
nie dopiero do projektu już złożonego. A konsultacje 
polegają na tym, że na wcześniejszym etapie – pan 
jako minister doskonale o tym wie – jest szansa na 
to, żeby projekt skonsultować. Takich konsultacji nie 
było, tym bardziej nie było stanowiska Rady Dialogu 
Społecznego.

(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Do pana senatora sprawozdawcy ustawy, pana 

senatora Szymańskiego.
Panie Senatorze, czy jest dostatecznie uzasadniona 

potrzeba nagłego, niespodziewanego i niezbornego 
projektu ustawy, do którego pana i większość komi-

Proszę państwa, i na dodatek sam ZUS, który ma 
to wdrażać, jest w tej chwili absolutnie do tego nie-
przygotowany.

Tak więc sami państwo widzicie, że jest cała 
masa powodów, bardzo poważnych, dla których ta 
ustawa nie powinna być procedowana. Jeżeli po-
trzebny jest namysł, zacznijmy go wspólnie. Bo pro-
szę państwa, co prawda w najbliższym czasie zbiera 
się Rada Dialogu Społecznego, a jeszcze wcześniej, 
zdaje się, komisja wspólna rządu i samorządu i być 
może te kwestie będą w agendzie, do rozważenia, 
ale nie w trybie konsultacji. Te już są za nami. 
I dlatego uważam, że trzeba dialogu i wobec tego 
trzeba zrobić krok w tył, odrzucić to przedłożenie, 
przystąpić do dyskusji na ten temat i wypracować 
kompromis, który by usunął zagrożenia, o których 
tutaj mówiłem.

Jeszcze raz chcę podkreślić: wniosek o odrzuce-
nie tego projektu jest wnioskiem związku zawodo-
wego „Solidarność”, jest wnioskiem wszystkich kor-
poracji pracodawców i jest wnioskiem wszystkich 
korporacji samorządowych. To powinno wystarczyć, 
żeby państwa przekonać do tego, by wniosek o od-
rzucenie tej ustawy poprzeć. A jeżeli jest wola tu, 
w Senacie czy w rządzie, żeby nad rozwiązaniami 
w tej sprawie pracować, to będziemy mieli na to 
stosowny czas. Jeszcze raz proszę państwa o odrzu-
cenie tej złej ustawy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
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?

Proszę bardzo, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Swoje pytanie kieruję do pana senatora 

Augustyna po tym, co usłyszałem w tej chwili. 
Rozumiem, że stanowisko „Solidarności” i in-
nych związków było… Jest to projekt rządowy. 
Mówił pan o budżetach samorządów, że będą, co 
jest jednoznaczne, mniejsze wpływy, jeżeli chodzi 
o samorząd. Rozumiem, że to jest projekt rządo-
wy i powinna się zebrać Komisja Wspólna Rządu 
i Samorządu Terytorialnego i zająć stanowisko 
w tej sprawie. W takim razie chciałbym pana zapy-
tać, jakie było stanowisko Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego.
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: …na wszystkie pytania 
pan odpowiedział, tylko czy panu jest znana – mnie 
nie jest znana – przyczyna, dla której następuje takie 
tsunami w związku z tą ustawą? Jak to rząd… Jak to, 
według pana wiedzy, rząd uzasadnia?)

Panie Senatorze, bardzo proszę… To jest pytanie 
dokładnie do pana ministra. Jak rząd to uzasadnia? 
No, za chwilę tutaj się wypowie przedstawiciel rządu, 
pan minister Zieleniecki, i on odpowie na to pytanie.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeśli nie ma więcej pytań, to…
(Senator Piotr Florek: Jeszcze ja mam pytanie, 

zgłaszałem się.)
Bardzo proszę, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Też może do pana senatora Szymańskiego. ZUS 

jest dotowany z budżetu. Pan powiedział, że dzięki 
tej zmianie ta dotacja byłaby mniejsza o około 5 mi-
liardów zł. Ale trzeba też wziąć pod uwagę rynek 
pracy. Musimy wziąć pod uwagę ustawę emerytalną, 
przywrócenie wieku emerytalnego 60, 65 lat. Będzie 
coraz więcej emerytów, a coraz mniej ludzi będzie 
pracować, co jest też bardzo istotne, ważne. Trzeba 
jednak to wszystko wziąć pod uwagę. Biorąc pod 
uwagę tę emeryturę minimalną, w którą pewno co-
raz więcej osób będzie wchodziło… Już nie będę 
uzasadniał, dlaczego, ale należy się tego spodziewać. 
No, mamy sytuację dosyć skomplikowaną i trudną. 
Pytanie moje dotyczy tych dodatkowych wpływów, 
środków, które by miały wpłynąć do ZUS. Chciałbym 
w takim razie poznać sposób wyliczenia tego, bo tu 
trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów. Skąd się 
to wzięło, że te dochody do budżetu będą większe 
o 5 miliardów zł? Ja rozumiem, że to może być od-
sunięte w czasie, ale jeżeli przyjmiemy, że te wpły-
wy będą większe, że nie będzie tego ograniczenia 
dotyczącego trzydziestokrotności, to przecież trzeba 
będzie wypłacać potem wyższe emerytury, i to zna-
cząco wyższe emerytury. A więc czy to wzięto pod 
uwagę, obliczając te 5 miliardów? Bo trzeba wziąć 
pod uwagę te wszystkie czynniki, rynek pracy… itd. 
Nie sądzę, żeby po analizie wniosek był taki, że to 
będzie 5 miliardów wpływu do budżetu. Jakie było… 
Czy mieliście państwo jakieś wyliczenia, obliczenia, 
jakieś dokumenty? Z czego by to wynikało? Chodzi 
o to, żeby można było się z tym zapoznać.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!

sji przekonał obecny na posiedzeniu pan minister? 
Proszę przypomnieć, bo ja nie słyszałem.

I drugie pytanie. Wspomniał pan o tym, troszeczkę 
tak nieprecyzyjnie, że wszyscy głosowali za przy-
jęciem ustawy wraz z poprawką. Co więcej, rzeko-
mo rząd ją poprze. Chciałbym mieć gwarancję. Czy 
w przypadku, gdy Senat przyjmie tę ustawę z popraw-
ką rozumianą jako stworzenie pewnego dystansu, 
możliwości poprawienia, to w Sejmie we właściwym 
czasie, pewnie znowuż nagle, rząd zagwarantuje… 
We właściwym czasie, bo prezydent musi tę ustawę 
podpisać.

I trzecie pytanie. Jeśli jest tak, jak pan dowodzi, to 
wrócę do pytania pierwszego. Jeśli było takie tsunami 
budżetowe, to czym, powiedziałbym, zapełni się to 
tsunami w przypadku, gdy tę ustawę zawiesimy?

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To drugie pytanie jest skierowane głównie do 

przedstawiciela rządu. Rozumiem, że ono zostanie 
powtórzone. Ono dotyczy tego, jakie są gwaran-
cje wówczas, jeśli przyjmiemy to, co zaopiniowała 
pozytywnie cała komisja, czyli to, żeby przesu-
nąć wprowadzenie tej ustawy na 2019 r.; chodzi 
o to, jaką mamy gwarancję, że Sejm to przyjmie, 
i jaki sposób to wpłynie również na budżet pań-
stwa. Pytaliśmy obecnego tutaj dziś na sali pana 
ministra i na posiedzeniu komisji było wsparcie 
dla tej poprawki, stąd wnioskuję, że sprawa została 
skonsultowana również, że tak powiem, na terenie 
rządu. Wobec tego to gwarantuje ten spokój, o któ-
rym pan mówi, i to przesunięcie. Z kolei w jaki 
sposób zostanie to zrekompensowane budżetowi 
państwa… Bo mowa jest o tym, że dochody bu-
dżetu państwa miałyby zostać zwiększone dzięki 
tej ustawie o około 5 miliardów zł. Myślę, że rów-
nież w tej kwestii będzie rzeczywiście odpowiedź 
pana ministra. Zapewne również w tej sprawie się 
wypowie i powie szerzej na temat losów tej ustawy 
i ewentualnych zamierzeń dotyczących zmian w jej 
ramach. Jednak istotnie jest tak, o czym mówił i pan 
senator Augustyn, i ja mówiłem jako sprawozdawca 
komisji, że nie zostały dopełnione właściwe formy 
konsultacji. To jest sprawa jasna, niekwestionowana 
przez pana ministra. On co prawda wykazywał, 
co zostało zrobione, ale rzeczywiście nie zostało 
to przeprowadzone w sposób zgodny z procedurą 
właściwą dla konsultacji. Tak że potwierdzam tylko 
moją wypowiedź ze sprawozdania, właściwie nic 
nowego tutaj nie wnosząc.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam…)
Tak?



116
51. posiedzenie Senatu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Szymański) w wysokości 9% podstawy wymiaru właściwie od 
całości przychodów, które osiągamy w ramach róż-
nych tytułów podlegania ubezpieczeniu społecznemu. 
Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ubezpie-
czenie chorobowe, podobnie wygląda sytuacja, jeżeli 
chodzi o ubezpieczenie wypadkowe. Podobne zasady 
ustalania wysokości składek na zabezpieczenie spo-
łeczne obowiązują w systemie zabezpieczenia przed 
ryzykiem niewypłacalności pracodawcy. Również 
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych są naliczane od całości wynagrodze-
nia, także od tej części, która przekracza 30-krot-
ność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to 
samo dotyczy Funduszu Pracy. Chcę powiedzieć, że 
ta sama zasada, tzn. że płacimy składki od całości 
osiąganych przychodów, dotyczy 98% osób ubezpie-
czonych w systemie powszechnym w ramach ubez-
pieczenia emerytalnego i rentowego. Mówię o 98% 
ubezpieczonych, którzy to w trakcie każdego roku 
kalendarzowego nie przekraczają progu 30-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Te osoby 
opłacają składki od całości osiąganych przez siebie 
przychodów.

Rozwiązanie, które zostało zaproponowane 
w ustawie z 24 listopada 2017 r., jest adresowane do 
osób, które w skali roku wykraczają poza tę pulę środ-
ków równą 30-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. W roku 2017 ta kwota ograniczenia 
była na poziomie 127 tysięcy 890 zł. Według naszych 
wyliczeń w grupie ubezpieczonych około 350 tysię-
cy osób korzystało z tego ograniczenia – mówimy tu 
o 2% osób ubezpieczonych. Oczywiście są to osoby 
uzyskujące najwyższe wynagrodzenia, osiągające 
najwyższe przychody. Możemy przyjąć założenie, 
że są to osoby, które są najlepiej wykwalifikowane, 
mają najwyższe kwalifikacje zawodowe. Tak że w ta-
kich właśnie kategoriach ten projekt był uzasadniany, 
również w trakcie prac przygotowujących na etapie 
prac Rady Ministrów. W taki sposób uzasadniałem 
ten projekt w trakcie prac parlamentarnych w Sejmie 
i w dniu dzisiejszym podtrzymuję to samo uzasad-
nienie. 

Jest to, można powiedzieć, ustawa, która likwiduje 
wyjątek, wyłom, jaki występował do tej pory w sys-
temie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jak 
zwykle medal ma dwie strony. Propozycja usunięcia 
tego limitu, tego ograniczenia maksymalnej rocznej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe, przekłada się również na stronę 
świadczeniową. Ustawa zakłada uwolnienie wystę-
pującego po stronie świadczeniowej maksymalnego 
wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadcze-
nia. Można powiedzieć, że ten wskaźnik obecnie ma 
nadal zastosowanie, jeżeli chodzi o wymiar świad-
czeń rentowych. Kwota 30-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli podzielimy ją 

Tę informację otrzymaliśmy od pana ministra 
obecnego podczas posiedzenia komisji, żadnych do-
datkowych materiałów nie otrzymaliśmy, nie prosi-
liśmy zresztą o te materiały. Tak że otrzymaliśmy 
suchą informację, o której pan mówi. Nie rozbudo-
wywaliśmy jej o te poszczególne elementy, które pan 
wskazuje. Oczywiście mamy świadomość tego, że 
zaistniały rozmaite wydarzenia, o których pan mówi, 
powodujące, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
potrzebuje zwiększonej puli środków na to, żeby re-
alizować swoje zadania. Takiej bardzo szczegółowej 
informacji na piśmie nie otrzymaliśmy, ale też nie pro-
siliśmy w formie ustnej o taką informację. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie słyszę więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutowana dzisiaj ustawa z 24 listopada 2017 r. 

zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, ale także inne ustawy, m.in. ustawę o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
zakłada likwidację wyjątku, który funkcjonuje w sys-
temie ubezpieczeń społecznych i w obszarze ubez-
pieczenia emerytalnego i rentowego, tzn. wyjątku 
od zasady, która została przyjęta w naszym systemie 
zabezpieczenia społecznego, iż obowiązek opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne czy, szerzej, na 
różne formy zabezpieczenia społecznego dotyczy ca-
łości przychodów osiąganych w ramach działalności 
objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Tę 
zasadę możemy sformułować na podstawie przepisów 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych. Przypomnę, że wyjątek, 
który polega na zwolnieniu ubezpieczonych z obo-
wiązku składkowego po przekroczeniu 30-krotno-
ści przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie 
obowiązuje w obszarze ubezpieczenia zdrowotnego, 
wszyscy płacimy składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) kowo wąskiej grupy. Oczywiście te racje społeczne 
i ta argumentacja są powszechnie znane, bo odbyła 
się dyskusja na ten temat. Pozostają jednak kwestie 
do dzisiaj nierozwiązane w systemie emerytalnym. 
Ja niedawno zwracałem się do ministerstwa rodzi-
ny w sprawie uwzględnienia szczególnej sytuacji 
matek, np. w rodzinach wielodzietnych, które przez 
znaczną część okresu, kiedy mogły podejmować 
aktywność zawodową, przebywały np. na urlopach 
wychowawczych. Z tego tytułu są one, powiedzmy, 
dyskryminowane przez system. Siłą rzeczy składki, 
które były przez nie odprowadzane, powodowały, 
że matki, które niejako dały do systemu np. 5 czy 6 
dzieci, przyszłych pracowników, uzyskują głodowe 
świadczenia, a czasami wręcz nie przysługuje im 
świadczenie emerytalne czy rentowe. A inna osoba, 
która nie ma dzieci lub ma względnie mniejszą liczbę 
dzieci, mogła kumulować kapitał, zarabiać pieniądze 
i ma wysoką emeryturę. W odczuciu przedstawicieli 
środowisk rodzin wielodzietnych wygląda to tak, że 
ze składek dzieci z tych rodzin są w cudzysłowie – 
podkreślam: w cudzysłowie – „wypłacane” emery-
tury tym, którzy mają wysokie emerytury. To rodzi 
uzasadnione poczucie braku solidarności społecznej. 
Takich różnych aspektów funkcjonowania systemu 
emerytalnego można by znaleźć więcej. 

Czy zatem nie lepiej byłoby przedstawić taką 
całościową koncepcję, odbyć nawet jakąś debatę 
społeczną, żeby ten obszar wyregulować, zamiast 
w ramach incydentalnych ustaw czy nowelizacji re-
agować na bieżące potrzeby czy na dyskusję, która 
toczy się w kraju na temat zabezpieczeń społecznych? 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem tak: dzisiejsza dyskusja wpisuje się 

w szerszy kontekst. Była o tym mowa wcześniej. Pan 
senator Augustyn podniósł tutaj wątek konsultacji 
społecznych. Nie jest tak, że takie konsultacje się 
nie odbyły. Prawdą jest, że uruchomienie konsultacji 
społecznych nastąpiło właściwie równolegle z uru-
chomieniem prac nad projektem ustawy w rządzie 
– 26 października tego roku projekt ustawy został 
skierowany przez ministra rodziny, pracy i polity-
ki społecznej pod obrady Komitetu Stałego Rady 
Ministrów i równolegle do partnerów społecznych. 
Oczywiście stało się to z takim zastrzeżeniem, że 
uwagi, które zostaną przedstawione w trakcie trwa-
jącego procesu legislacyjnego dotyczącego projektu 
ustawy, będą mogły zostać rozpatrzone i uwzględnio-
ne w trakcie prac parlamentarnych. Przebieg dalszych 

przez 12 miesięcy – jest to limit roczny – da nam 
2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia, a więc jest to rozwiązanie, które ma zastoso-
wanie do osób, które miesięcznie osiągają przychody 
podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytal-
nemu i rentowemu na poziomie 250% przeciętnego 
wynagrodzenia i wyższym. Tak jak powiedziałem, 
druga strona tego medalu to ograniczenie maksy-
malnego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru 
świadczenia do 250%. Konsekwencją zniesienia li-
mitu 30-krotności musi być również wykreślenie, 
wyeliminowanie tego ograniczenia, co oznacza, że 
świadczenia emerytalne, zwłaszcza świadczenia 
rentowe – tak jak powiedziałem, ten wskaźnik na-
dal znajduje zastosowanie głównie przy ustalaniu 
wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy czy 
rent rodzinnych – w sposób odpowiedni, adekwatny 
wzrosną. To samo będzie dotyczyło emerytur usta-
lanych według nowej formuły, obowiązującej w no-
wym systemie emerytalnym, czyli emerytur obli-
czanych według formuły tzw. zdefiniowanej składki. 
Wprawdzie w tym przypadku tego wskaźnika wy-
sokości podstawy wymiaru świadczenia algorytm 
ustalania wysokości emerytury nie przewiduje, ale 
obowiązuje inna zasada: każda składka, każda zło-
tówka, którą wpłacamy do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych na ubezpieczenie emerytalne, jest po 
prostu zapisywana na naszym indywidualnym koncie 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a następnie ta 
suma środków, jaką uda nam się wnieść do systemu 
ubezpieczenia społecznego w trakcie okresu naszej 
aktywności zawodowej, stanowić będzie podstawę 
wymiaru świadczenia emerytalnego.

Tak że to tyle, jeżeli chodzi o uzasadnienie tej usta-
wy. Myślę, że pozostałe elementy wyjaśnię w ramach 
odpowiedzi na pytania. Dziękuję.

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?

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy nie 

lepiej byłoby przemyśleć jakieś całościowe spojrzenie 
na problematykę, której omawiana ustawa dotyczy? 
Pytam o to, ponieważ ona dotyczy pewnej stosun-
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) konsultacji społecznych, a które, przynajmniej niektóre 
z nich, oceniam jako interesujące. Oczywiście na to, 
aby te pomysły mogły zostać przekute na język pro-
jektu ustawy czy na założenia, potrzebny jest czas. Jest 
potrzebny czas na przemyślenie, na przygotowanie od-
powiedniego projektu, na dokonanie wyliczeń skutków 
finansowych takiego projektu. Myślę, że ten roczny 
okres vacatio legis daje szansę na tego typu prace.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Augustyn, późnej pan senator Florek.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, jakie były 

powody, dla których ten wyjątek do tej pory funk-
cjonował. To pierwsze pytanie.

Drugie. Mam wrażenie, a właściwie pewność, 
że pierwszym efektem ma być zwiększenie wpły-
wów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proszę 
powiedzieć, czy to wyliczenie, które pan przedsta-
wiał, uwzględnia to, że trzeba zwrócić samorządom 
utracone dochody. Czy ono uwzględnia fakt, może 
przynajmniej jakąś symulację w związku z tym, że 
najprawdopodobniej ileś osób zmieni miejsce zatrud-
nienia i zatrudni się za granicą? Czy ono uwzględnia 
fakt, że najprawdopodobniej znacząca część, jeśli nie 
większość tych, o których myślimy, tych, którzy będą 
to mogli uczynić, przejdzie na samozatrudnienie? Czy 
w tym wyliczeniu uwzględniacie państwo dodatkowe 
dotacje dla instytucji publicznych, które będą musiały 
odprowadzać wyższe składki do ZUS? Czy ta suma 
5,5 miliarda to jest tylko kwestia wpływów, czy też 
uwzględnia ona wydatki konieczne i ubytki? To jest 
drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Niech pan powie: jak mamy wie-
rzyć rządowi, że wykorzysta ten rok na uwzględ-
nienie, przynajmniej w części, postulatów strony 
społecznej, skoro przez ten czas, który teraz miał do 
dyspozycji, nie uwzględnił właściwie niczego? To 
jest pytanie o wolę: czy państwo macie wolę zmienić 
to? Jeżeli tak, to po co podtrzymujecie ten projekt?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Jeżeli nie, to proszę…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przypominam o li-

micie czasu.)
Okej, już kończę.
A jeżeli nie, to proszę to jasno powiedzieć.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zgrupujemy pytania po 3. Teraz pan senator 

Florek, później pan senator Rulewski. Potem popro-
szę pana ministra o zwięzłe odpowiedzi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

prac właściwie potwierdza to, że taka dyskusja – ja 
bym nawet powiedział: pogłębiona dyskusja – nad 
rozwiązaniami dotyczącymi zasad opłacania składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe się odbyła.

Nie jest do końca prawdą, że Rada Dialogu 
Społecznego nie miała możliwości wypowiedzieć 
się w tej sprawie, dlatego że odbyło się posiedzenie 
zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych Rady 
Dialogu Społecznego. To posiedzenie odbyło się po 
3 tygodniach od uruchomienia procesu konsultacji 
społecznych. I w trakcie tego długiego posiedzenia, 
o ile dobrze pamiętam ok. dwuipółgodzinnego, wła-
ściwie każda organizacja, która pracuje w Radzie 
Dialogu Społecznego, miała możliwość przedstawie-
nia swojego stanowiska.

Podobnie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o prze-
bieg prac parlamentarnych. Właściwie wszyscy part-
nerzy społeczni byli obecni na posiedzeniu komisji 
sejmowej pracującej nad projektem ustawy. Podobnie 
wyglądała sytuacja w trakcie prac komisji senackiej. 
Partnerzy społeczni, obecni tutaj może nie w tak licz-
nym gronie jak w Sejmie, również mieli możliwość 
przedstawienia swojego stanowiska.

Dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Dlatego 
że w trakcie tych konsultacji społecznych, które się 
odbyły, pojawiły się dość interesujące pomysły, kon-
cepcje co do tego, w jaki sposób czy w jakim kie-
runku można by było rozważać zmodyfikowanie, 
ewentualne zmodyfikowanie przepisów tej ustawy. 
Nie chciałbym może dzisiaj tutaj o tych koncepcjach 
w sposób szczegółowy mówić, ale to też jak gdyby 
wpisuje się w ten kontekst, który dotyczy terminu 
wejścia w życie ustawy.

Przy okazji może wyjaśnię, że dotychczasowe 
szybkie tempo prac legislacyjnych było podporząd-
kowane temu założeniu, które wynikało z treści 
ostatniego artykułu ustawy z 24 listopada, to jest 
art. 23, który określa datę wejścia w życie tej ustawy 
na 1 stycznia 2018 r. Rządowi zależało na tym, aby 
ta ustawa mogła zacząć obowiązywać od początku 
przyszłego roku, też z uwagi na to, że zasadniczo jest 
to ustawa, która ma całoroczny cykl obowiązywania. 
Właściwie trudno sobie wyobrazić wejście w życie 
ustawy znoszącej limit roczny podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku 
kalendarzowego. To jest wyjaśnienie, uzasadnienie 
tego szybkiego tempa prac legislacyjnych.

Ale, tak jak powiedziałem, wniosek, który został 
przyjęty przez komisję senacką, umożliwia dalszą 
dyskusję, odsunięcie terminu wejścia w życie o rok, 
czyli przesunięcie tego terminu do 1 stycznia 2019 r. 
To jest też szansa na to, żeby taka dyskusja się odbyła, 
również z uwzględnieniem tych pomysłów, które zo-
stały zgłoszone w trakcie wspomnianych przeze mnie 
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pytanie… Za chwilę będziemy głosować nad tą usta-
wą. Czy pan, popierający tę poprawkę, jest w stanie 
zagwarantować, że ona przejdzie również w Sejmie? 
Oczywiście poparta przez PiS, bo to przecież tylko 
PiS operuje… Czy te pieniądze będą substytuowane 
innymi środkami? Jeśli tak, to jakimi? Bo, jak rozu-
miem, pan dzisiaj przyszedł i pan mówi „wycofamy 
się, będziemy dyskutować”, jak pan precyzyjnie po-
wiedział… Czyli nic nie zrobimy, bo dyskusja na 
ogół nie rodzi… może prowadzić do skutków… Ale 
pieniądze muszą się w przyszłym roku znaleźć.

I drugie pytanie. Jak wprowadzono system 500+, 
to pani minister Rafalska, i nie tylko ona, bardzo dużo 
jeździła po kraju, chwaliła 500+, i bardzo dobrze, 
wyjaśniała. Czy również pan, Panie Ministrze, będzie 
jeździł z panią minister Rafalską po kraju i wyjaśni 
przyczyny tego nagłego zwrotu?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Proszę pana ministra o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy o Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się odpowiedzieć w takiej kolejności, 

w jakiej były zadawane pytania.
Pan senator pytał o powody, dla których 

w roku 1999, czyli przy okazji reformowania systemu 
emerytalnego, zostało wprowadzone to ograniczenie. 
Gdybym miał najogólniej odpowiedzieć na to pytanie, 
to powiedziałbym, że chodziło o to, aby ograniczyć 
zakres zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia 
emerytalnego i rentowego osób osiągających najwyż-
sze dochody w Polsce. Właściwie parametrem, który 
pozwala nam określić w pewien wymierny sposób, 
powiedziałbym, zakres zabezpieczenia społecznego, 
jest tzw. stopa zastąpienia, prawda? Stopa zastąpie-
nia świadczenia osiąganego w ramach działalności 
objętej obowiązkiem ubezpieczenia, np. w ramach 
stosunku pracy, emeryturą, którą dana osoba osiąga 
po przekroczeniu granicy wieku emerytalnego. Więc 
właściwie założenie, jakie wówczas przyjęto, było 
takie, że w przypadku osób najlepiej zarabiających ta 
stopa zastąpienia będzie po prostu niższa aniżeli stopa 
zastąpienia wynagrodzenia emeryturą w grupie osób, 
które nie przekraczają progu 250% wynagrodzenia 
w skali miesiąca.

Jakie były powody… No, możemy na ten temat 
dyskutować. Być może uznano, że osoby osiągające 
najwyższe przychody nie potrzebują tego typu pełne-
go zabezpieczenia utraconych dochodów w sytuacji, 

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Pani Ministrze!
Pani Ministrze, pan powiedział, że to ogranicze-

nie to jest 127 tysięcy, dotyczy to 350 tysięcy osób, 
czyli 2%. Panie Ministrze, w tym roku w związku ze 
zmianami, które zostały wprowadzone w systemie 
emerytalnym, czyli przywróceniem wieku emerytal-
nego na poziomie 60 i 65 lat, dodatkowo przejdzie na 
emeryturę… Nie wiem, teraz jest mowa chyba o około 
350 tysiącach osób, ta liczba może dojść do 400 ty-
sięcy. Mam pytanie: ile ta zmiana będzie kosztowała 
budżet? Bo ja sądzę, że jak policzę mniej więcej te 
dochody, które tu państwo planujecie, i te dodatkowe 
wydatki związane ze zmianą systemu, to jedna liczba 
z drugą zacznie mi się pokrywać. A więc zaczynam 
podejrzewać, że chodziło właśnie o to, żeby pozyskać 
dodatkowe środki, oczywiście na dzisiaj, na teraz, bo 
za parę lat to znowu będzie problem, dlatego że tych 
pieniędzy będzie za mało, jeżeli ci przedsiębiorcy, te 
osoby będą korzystać z wysokich emerytur.

Druga sprawa, związana z tymi wyjątkami. Pan 
mówił, że tu jest jeden wyjątek, te 60% od średniej 
pensji w danym roku, które płacą przedsiębiorcy, ta 
minimalna podstawa. Czy państwo tutaj też przewi-
dujecie jakieś zmiany…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…czy nie?
I jeszcze 1 pytanie odnośnie do mikroprzedsię-

biorców. Teraz jest to zwolnienie na okres 2 lat, to 
znaczy ci przedsiębiorcy mogą płacić niższą kwotę 
na ZUS. Była zapowiedź, że ten okres może zostać 
przedłużony, bo obecnie bardzo ważne dla rynku 
jest to, żeby zachęcić ludzi do pracy. Czy w związku 
z tym państwo też przewidujecie jakieś zmiany?

I może ostatnie pytanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

minuta. To nie jest posiedzenie komisji, tylko obrady 
plenarne.)

Ale to już ostatnie pytanie, króciutkie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Dlaczego państwo zgodziliście się na ten termin 

1 stycznia, gdy jasno widać, że on jest nierealny?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski. Przypominam o minucie.

Senator Jan Rulewski:
Rozumiem, że jak mnie tu nie było, to pan wyjaśnił 

powody tego tsunami finansowego w rządzie i tego 
ekstraordynaryjnego, nagłego zwrotu legislacyjne-
go, których nie znał ani pan przewodniczący komisji 
Szymański, ani ja, ani inni członkowie. Ale moje 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) wyższej podstawy wymiaru. Oczywiście, zwracamy 
uwagę na to ryzyko, na to niebezpieczeństwo i w uza-
sadnieniu projektu, i w ocenie skutków regulacji. 
Z tym że problem polega na tym, że my nie jesteśmy 
w stanie w sposób precyzyjny określić, jaka może być 
skala tego zjawiska, więc te fragmenty oceny skutków 
regulacji, fragmenty uzasadnienia, które odnoszą się 
do tego zjawiska, są sformułowane dość ogólnikowo. 
Jesteśmy świadomi tego, że to rozwiązanie dotyczy 
osób, które mają właściwie większą od przeciętnej 
możliwość, zdolność do tego, żeby się zaadaptować do 
nowej sytuacji prawnej. Mówimy o osobach najlepiej 
zarabiających, czyli, jak wcześniej wspomniałem, 
o osobach legitymujących się najwyższymi kwalifi-
kacjami. Tak więc oczywistą sprawą jest to, że mó-
wimy o grupie osób, która ma większą możliwość 
zaadaptowania się do nowej sytuacji prawnej aniżeli 
osoby, które nie należą do tej grupy ubezpieczonych. 
A ocena tego, jaka mogłaby być skala wspomnianego 
zjawiska, jest po prostu niemożliwa. Nie jest możli-
wa precyzyjna ocena i w związku z tym po prostu 
poprzestaliśmy na takim ogólnym sformułowaniu 
zapisów w ocenie skutków regulacji i w uzasadnieniu 
projektu ustawy.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Florka, to 
one dotyczą, powiedziałbym, trochę dłuższej per-
spektywy, jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych czy skutki dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jednak w załączniku do oceny skutków 
regulacji, w tabeli, zostały zamieszczone takie dane, 
które pokazują, jaki byłby wpływ tego rozwiązania na 
system finansów publicznych w perspektywie nawet 
do roku 2060. Nie wchodząc w szczegóły, powiem 
tak: saldo dodatnie, o którym mówiłem, saldo do-
datnie dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.… 
Powiem inaczej: zwiększenie przychodów Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesne zwiększenie 
wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe… Do 
roku 2060 mamy saldo dodatnie. Krótko mówiąc, 
zwiększone w kolejnych latach wydatki na emerytury 
i renty z tytułu niezdolności do pracy, zwiększone 
w wyniku uwolnienia wskaźnika wysokości pod-
stawy wymiaru świadczenia, nie powinny zrówno-
ważyć przychodów zwiększonych w wyniku uwol-
nienia maksymalnej podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, do roku 2060. 
Takie dane uzyskaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i, można powiedzieć, na tych danych 
się opieramy.

Jeżeli chodzi o wątek wysokich emerytur, który 
pojawił się także w trakcie wcześniejszej dyskusji 
tutaj, w Senacie, to ja jestem przeciwny tak dale-
ko idącym stwierdzeniom. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych niedawno przeprowadził symulację 
dotyczącą różnych przypadków zwiększenia świad-
czeń emerytalnych, w 4 wariantach. Tak że może 

w której przechodzą na emeryturę. No, taka jest istota 
ubezpieczenia społecznego, że ubezpieczenie służy 
zapewnieniu jednostce dochodów utraconych w wy-
niku zaistnienia określonego zdarzenia. 

Tu w gruncie rzeczy mówimy o 2 zdarzeniach: 
o wieku emerytalnym, ale także o niezdolności do 
pracy. Z naszej perspektywy to wygląda tak, że chcie-
libyśmy, aby stopa zastąpienia po prostu była wyż-
sza, aby również osoby, które osiągają przychody na 
poziomie przekraczającym 30-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w skali roku, miały 
szansę zagwarantować sobie świadczenie emerytal-
ne czy świadczenie rentowe po prostu w większym 
stopniu zastępujące utracony dochód.

(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli, Panie 
Ministrze, względy sprawiedliwości społecznej zde-
cydowały?)

No, tak można powiedzieć. 
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo. 

To chciałem usłyszeć.)
Jeżeli chodzi o drugi wątek, który się pojawił 

w pytaniach pana senatora, wątek, powiedziałbym, 
dotyczący skutków finansowych, ale też skutków 
związanych z ewentualnością ucieczki przed tym 
limitem 30-krotności przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia, to powiem tak: ta liczba, która 
się pojawia także w ocenie skutków regulacji, tzn. 
5 miliardów 400 milionów zł, to jest liczba doty-
cząca właściwie skutków finansowych dla systemu 
finansów publicznych, czyli nie tylko dla Funduszu 
Ubezpieczenia Społecznego. Z oceny skutków regula-
cji wynika, że wprowadzenie tego rozwiązania, jeżeli 
chodzi o sytuację finansową Funduszu Ubezpieczenia 
Społecznego, powinno przynieść skutek w postaci 
zwiększenia przychodów funduszu o kwotę 7 miliar-
dów 400 milionów zł.

Ta różnica między saldem dodatnim systemu fi-
nansów publicznych a saldem dodatnim Funduszu 
Ubezpieczenia Społecznego wynika stąd, że po prostu 
to rozwiązanie przyczyni się do tego, że przychody 
systemu finansów publicznych w innych segmentach 
ulegną ograniczeniu. To jest dość oczywiste, prawda? 
Jest to dość oczywiste dlatego, że w wyniku uwol-
nienia progu 30-krotności zmniejszy się chociażby 
podstawa wymiaru podatku dochodowego od osób 
fizycznych. To się przełoży również na wysokość 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli zestawi-
my wszystkie elementy, o których tutaj mówiliśmy, 
to zauważymy, że bilans, powiedzmy, w pierwszych 
10 latach obowiązywania tego rozwiązania wynosi 
właściwie tyle samo, tzn. ok. 5 miliardów 400 mi-
lionów zł.

Państwo pytali mnie też o to, czy my uwzględnia-
my zjawisko ucieczki przed opłacaniem składek od tej 
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 
marszałek Borowski.

Bardzo proszę… Nie ma go na sali. Kolejny jest 
pan senator Rulewski.

Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W swojej wypowiedzi muszę się cofnąć do po-

przedniej kadencji, kiedy to proponowałem, aby par-
lament, niezależnie od składu, ale nie tylko parlament, 
w ramach takiej konwencji okrągłego stołu zrobił 
głęboki namysł nad systemem ubezpieczeń społecz-
nych. Jest to drugie, a kto wie, czy nie pierwsze za-
gadnienie, które interesuje każdego Polaka, a jeśli 
dziś jeszcze nie interesuje, to jutro na pewno będzie 
przedmiotem jego zainteresowania. Niestety, ta ini-
cjatywa nie została przyjęta. Wprawdzie PiS, ówcze-
śnie w opozycji, to popierał, ale wystarczyła zmiana 
fotela, żeby dzisiaj o tym nie wspominał. Więcej, 
zaserwował nam dzisiaj swoiste tsunami. Tsunami 
ma to do siebie, że składa się na nie kilka przyczyn 
i do końca nie wiadomo, kiedy nastąpi. I tak było: 
nikt nie wiedział, kiedy nastąpi.

Czy kłamię? Czy używam demagogii? Słyszeliśmy 
te oświadczenia… Wspaniały budżet, najlepszy, eu-
ropejski, świetnie się bilansuje ZUS, FUS… Prawda? 
No, jakżeby inaczej, Panie Ministrze? Przecież płace 
rosną, składka rośnie, bezrobocie radykalnie maleje. 
Można by mówić tylko o sukcesach i o tych sukce-
sach minister od elektrycznych motorków nas tutaj 
zapewniał. I oto w ramach tego systemu – ZUS jest 
jak postaw czerwonego sukna, jak o Rzeczypospolitej 
pisał chyba Kraszewski – każdy coś wydziera, Panie 
Ministrze. Najpierw pan prezydent wydarł dla siebie 
w ramach obietnicy wyborczej zmniejszony wiek 
emerytalny, później pani minister Rafalska w dobie 
wspaniałej…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój na 

sali.)
…twórczości pt. „dobra zmiana” wyrwała naj-

mniejsze emerytury, następnie kolejny minister za-
powiada dalsze ułatwienia dla prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, czyli tzw. mały ZUS, a teraz 
wychodzi prawda o tym, co nazywam dzisiaj tsunami. 
To jest głęboko niesprawiedliwie, Panie Ministrze. 
Pan jako członek Solidarności – wprawdzie o wyższej 
randze niż ja, bo ja jestem tylko członkiem, a pan 
jest zawieszonym prezydiantem – zapewne pamięta, 
że Solidarność od zarania obiecywała stabilizację, 
stabilizację rozumianą jako oddanie szacunku lu-
dziom, którzy pracowali po 40–45 lat i mają prawo 
oczekiwać tego szacunku. Dziś pan proponuje nam 
wojnę, wojnę emerytalną, wojnę polsko-Kaczyń-

powiem państwu jeszcze kilka słów na temat wy-
ników tej symulacji. Pierwszy wariant to emerytura 
pobierana przez osobę, która opłaca składki od kwoty 
100% minimalnego wynagrodzenia. Drugi wariant 
to emerytura obliczana od wynagrodzenia w wyso-
kości 100% przeciętnego wynagrodzenia. W trzecim 
wariancie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył 
wysokość emerytury obliczonej w przypadku osoby, 
która w trakcie okresu swojej aktywności zawodo-
wej opłacała składki na poziomie maksymalnym, 
tzn. 250% przeciętnego wynagrodzenia. I czwarty 
wariant, który dotyczy tej sytuacji, o której dzisiaj 
rozmawiamy, tzn. emerytury obliczonej dla osoby 
osiągającej przez cały okres, co trzeba podkreślić, 
swojej aktywności zawodowej wynagrodzenie na 
poziomie 400% przeciętnego wynagrodzenia.

Założenie było takie, że dojdzie do uwolnienia 
tego dotychczasowego progu, 30-krotności przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia. Ustalono, jaka 
byłaby wysokość emerytury osoby – kobiety, która 
zdecydowałaby się przejść na emeryturę po osiągnię-
ciu wieku 60 lat. W przypadku wariantu pierwszego 
– przypomnę, że mówimy o kwocie minimalnego 
wynagrodzenia osiąganego przez taką osobę przez 
cały okres aktywności zawodowej, cały okres pod-
legania ubezpieczeniu – emerytura wynosiłaby 1 ty-
siąc 179 zł 53 gr. W przypadku drugim – to byłaby 
emerytura przysługująca osobie, która opłacałaby 
składki od kwoty przeciętnego wynagrodzenia – ta 
kwota wynosiłaby 2 tysiące 198 zł, prawie 2 tysiące 
200 zł. W przypadku osoby, która przez cały okres 
aktywności zawodowej opłacałaby składkę od maksy-
malnej możliwej obecnie podstawy wymiaru składek, 
byłaby to emerytura w wysokości 4 tysięcy 633 zł, 
a w przypadku osoby, która opłacałaby składki na 
ubezpieczenie emerytalne od 4-krotności przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres 
swojej kariery zawodowej, ta emerytura mogłaby 
wynieść około 7 tysięcy zł. Wydaje mi się, że kwota 
7 tysięcy zł to nie jest kwota, którą moglibyśmy okre-
ślić mianem horrendalnie wysokiej czy dramatycznie 
wysokiej, a tego typu określenia padały w trakcie 
dyskusji w parlamencie i w mediach się pojawiają. 
Nie jest to kwota dramatycznie wysokiej emerytury. 
Właściwie każdemu z państwa należałoby życzyć 
emerytury, powiedziałbym, w godnej wysokości. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
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(senator J. Rulewski) Jeśli nawet przyjąć, że dziś tak myślimy, to trze-
ba pamiętać, że jutro czy za 10 lat na emerytury 
będzie pracowało nie, tak jak dzisiaj, 3 pracow-
ników, tylko 1,5. Gdyby przyjąć, że ta zasada ma 
być gwarantowana – w dobrej wierze to mówię, 
Panie Senatorze – toby oznaczało, że trzeba by 
składkę podwoić, a tego nie wytrzyma żaden mło-
dy człowiek. Podwojenie obecnej składki ozna-
czałoby, że pół pensji, w tym podatki, pójdzie na 
państwo. Zacznie się wtedy ucieczka na większą 
skalę, a może nawet jakaś rewolucja. Ani państwo, 
ani ktokolwiek inny, kto przyjdzie po państwu, nie 
będzie w stanie zagwarantować świadczenia na 
poziomie 6 tysięcy czy 10 tysięcy.

Tak prawdę powiedziawszy, większość państw 
uznała, zgodnie z konstytucją, że zabezpieczenie spo-
łeczne, na które składa się ubezpieczenie, to nie jest 
sposób na robienie kapitału i dlatego wprowadziła 
limity. Sposoby na robienie kapitału są indywidualne. 
To są inwestycje, w tym indywidualne inwestycje 
kapitałowe w systemach, które być może nawet rząd 
nam kiedyś zaproponuje. ZUS i FUS nie służy temu, 
żeby jutro, pojutrze czy za 10 lat budować sobie ka-
pitał. To nigdy nie będzie system kapitałowy. To jest 
system społeczny, w ramach którego trzeba pamiętać 
o najniższych emeryturach.

W przyszłości będziemy mieli sytuację – to jest 
kłamstwo, coś, co rząd zwala na inne pokolenia – że 
niektórzy, a będzie takich wielu, będą mieli eme-
ryturę np. po 6 czy 7 tysięcy. Waloryzacja będzie 
wtedy większa niż samo świadczenie minimalne. 
I będziemy mieli problem. Emeryci będą mówili: ja 
dostaję mniej niż ten, któremu co miesiąc dopłacają 
w wyniku waloryzacji.

Solidarność słusznie stawia ten problem i za-
uważa rozdźwięk między dochodami emerytal-
nymi. Dawniej niemało było głosów, dzisiaj też są 
takie głosy, że emeryci mają równe żołądki, więc 
powinni otrzymywać równe świadczenia. I tu pada 
pytanie: czy rząd nie zmierza do tego, żeby zrów-
nać wszystkie żołądki i dawać równe emerytury? Ja 
przeciwko temu gwałtownie protestuję, podobnie jak 
Solidarność. Rząd odrzucił poprawki i zignorował 
dążenie Solidarności do tego, żeby płacić za kapitał 
wypracowany przez 40 lat. Rząd już dzisiaj płaci 
mniejsze emerytury po 20 latach.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
z przyjemnością pana informuję, że czas minął.)

Ale wysłuchał mnie pan i będzie pan głosował.
Na ostatek jeszcze 5 zdań. Pan minister…
Zastrzegam sobie 5 minut.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

ską. Nie będę się wypowiadał na temat tego, czy to 
rozwiązanie jest właściwe. Są pewne wątpliwości, 
czy ta zasada mówiąca, że jest tyle świadczenia, 
ile kapitału… No, o tym się już dzisiaj mówi. Czy 
to rozwiązanie spełnia te kryteria? Niestety z całą 
pewnością nie mogę tego podżyrować. Dlaczego? 
Właśnie dlatego, że system ubezpieczeń stał się po-
stawem czerwonego sukna. Tak jak na posiedzeniu 
komisji mówiłem, przeciętny obywatel, normalny 
obywatel, racjonalny obywatel – a taka jest polska 
młodzież – nie ma zaufania do polskiego systemu 
ubezpieczeń, choć jest on gwarantowany kilkoma 
orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego i, co wię-
cej, zasadą zawartą w art. 20 konstytucji. Jeśli już 
nawet mają następować zmiany – bo przecież świat 
się zmienia, my się zmieniamy – to potrzebny jest 
dialog. Główne zastrzeżenie jest takie, że pan, Panie 
Ministrze, łamie dorobek Solidarności. Pan moim 
zdaniem nie jest osobą, którą rząd powinien wypy-
chać do powtarzania kłamstw, które pan tutaj nam 
sączy. To Solidarność wprowadziła do społecznej 
gospodarki rynkowej zasadę dialogu społecznego. 
Państwa rząd robił tutaj imprezę na ten temat, a dziś 
pan powiada, że Rada Dialogu Społecznego to ciało 
obce, że najlepiej konfidencjonalnie rozmawiać ze 
związkami, z pracodawcami, a właściwie to rząd wie 
lepiej. Ja czuję się szczególnie dotknięty, bo zasada 
dialogu jest zapisana w pakcie o przedsiębiorstwie. 
Przynajmniej ta zasada powinna być przestrzegana. 
Dlaczego? To nie jest tylko ideologia czy demagogia, 
dlatego że my wszyscy, jak tu siedzimy, nie jesteśmy 
w stanie bez pracodawców, związków zawodowych, 
ekspertów i oczywiście rządu rozmawiać o tym, jak 
powinny się kształtować relacje w zakresie wynagro-
dzeń, ubezpieczeń społecznych, składek. To właśnie 
w Radzie Dialogu Społecznego powinno to zostać 
przedyskutowane, powinna zostać ustalona właściwa 
miara.

Panie Ministrze, wiem, że was słowo „Merkel” 
przeraża, ale zanim Merkel została kanclerzem, 
w Niemczech podjęto się olbrzymiego trudu reformy 
emerytalnej. Robiono to 7 lat, a chyba 2 lata temu, 
Panie Ministrze… Tam też wprowadzono wydłużony 
wiek emerytalny, ale na skutek tego dobrego mecha-
nizmu, który tam wypracowano, zmniejszono wiek 
emerytalny dla niektórych osób, dlatego że wpro-
wadzono to, czego brak Solidarność słusznie panu 
zarzuca, wskazując, że nie upowszechniacie składki.

Kłamstwo drugie polega na tym – Solidarność 
nie powinna w żadnej mierze milczeć, gdy ktoś 
kłamie – że rzekomo wprowadza się zasadę: tyle 
świadczenia, ile kapitału. To nie jest prawda. No, 
przynajmniej nie dowiódł pan tego, nie zagwa-
rantował pan, że jest to prawda, Panie Ministrze. 
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państwo poprzez swoją politykę może wspierać ko-
rzystne trendy społeczne, które będą się przekładały 
również na realny efekty ekonomiczne, gospodarcze. 
Już Francuzi dawno odkryli, że demografia jest czę-
ścią ekonomii, że to nie jest nauka tylko z dziedzin 
statystycznych, ale również zahacza ona o cały obszar 
ekonomii. I wielu wybitnych demografów francuskich 
napisało szereg bardzo cennych publikacji na ten te-
mat. Ja bym nie chciał tutaj streszczać tych poglądów, 
bo po postu nie ma w tym momencie takiej potrzeby, 
ale chciałbym zwrócić uwagę na ten aspekt.

Dlatego ja m.in. 19 października 2017 r. skierowa-
łem do pani minister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej oświadczenie, w którym pisałem tak: „Zwracam 
się do Pani Minister z wnioskiem o rozważenie przez 
rząd RP ustawowego rozwiązania problemu uposaże-
nia emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych. 
Chodzi o wypracowanie racjonalnego i solidarnościo-
wego mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia 
emerytalnego dla matek, które urodziły więcej niż 
czworo dzieci, a w czasie, kiedy wychowywały je 
i korzystały z urlopu wychowawczego, od ich wy-
nagrodzeń nie były odprowadzane składki emery-
talne i rentowe w takim stopniu, który dawałby im 
satysfakcjonujący wymiar uposażenia emerytalnego. 
W ten sposób, moim zdaniem, społeczeństwo ekono-
micznie dyskryminuje kobiety wychowujące dzieci, 
choć właśnie one i ich rodziny tworzą kapitał ludzki, 
dzięki czemu amortyzują negatywne skutki zapaści 
demograficznej”.

Ja wiem, że w 2013 r. czy w 2015 r. została zmie-
niona zasada ustalania kapitału początkowego, 
współczynnik 0,7 uległ zwiększeniu do 1,3. To jest 
oczywiście pozytywne działanie i należy to ocenić 
bardzo pozytywnie. Ale to nie rozwiązuje do końca 
problemu, o którym mówię w tym momencie. A gdy-
by ten problem został rozwiązany, to prawdopodob-
nie byłoby to też bardzo ważną przesłanką polityki 
rodzinnej – ale tej pronatalistycznej – prowadzonej 
przez państwo.

Dlatego wydaje mi się, Panie Ministrze, że to jest 
sprawa, którą warto uwzględnić, ponieważ konkluzje 
odpowiedzi na to moje oświadczenie… Dostałem 
taką odpowiedź: „Uprzejmie informuję, że obecnie 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
nie planuje się podjęcia prac zmierzających do wpro-
wadzenia odrębnych regulacji prawnych określają-
cych zasady ustalania wysokości świadczeń emery-
talnych dla kobiet, które urodziły i wychowały więcej 
niż czworo dzieci”.

Ja tutaj nie dyskutuję, czy to ma być czworo. To 
jest kwestia przeliczenia, to jest kwestia umowna. 
Pokazuję czwórkę, bo w powszechnej opinii to jest ro-
dzina wielodzietna, powyżej prostej zastępowalności, 
chociaż u nas się już przyjęło, że rodzina wielodzietna 
to jest rodzina z trójką dzieci. To jest kwestia do dys-

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Goście!

Cieszę się, że po zadaniu pytania panu ministrowi, 
uzyskałem odpowiedź po części wyczerpującą temat, 
o który pytałem. Chodzi przede wszystkim o kwestię 
otwartości na dyskusję dotyczącą całościowego spoj-
rzenia na system emerytalny.

Do czego zmierzam? Otóż nie jest tajemnicą, że 
w Polsce mamy gigantyczny kryzys demograficzny. 
Ja oczywiście bardzo doceniam takie świadczenia 
jak 500+ i inne działania rządu, które diametralnie 
zmieniły sytuację rodzin, i są, można powiedzieć, 
działaniami o charakterze pronatalistycznym, tzn. 
sprzyjającym temu, żeby rodzice decydowali się na 
posiadanie i wychowanie potomstwa. Ale w moim 
głębokim przekonaniu – mówię to też jako człowiek, 
który zajmuje się tą problematyką od wielu lat – mimo 
wszystko potrzebne są jeszcze większe działania 
w tym zakresie. My możemy dyskutować o zasadach 
pobierania składek, o wielokrotnościach, nawet o wie-
ku emerytalnym, ale na razie mamy system solidar-
nościowy. W praktyce wygląda to tak, że w zdecy-
dowanej większości ci, którzy obecnie pracują i są 
na rynku pracy, odprowadzają składkę emerytalną. 
Z tych środków generalnie są finansowane emerytu-
ry. Ci, którzy obecnie są na emeryturach… Jak oni 
pracowali, byli aktywni na rynku pracy, to z ich skła-
dek były finansowane emerytury seniorów, których 
często już nie ma, ponieważ odeszli. Taki jest system 
solidarnościowy. A skoro system solidarnościowy tak 
funkcjonuje, to w interesie ogólnospołecznym jest 
to, żeby przezwyciężyć zapaść demograficzną – bo 
tak naprawdę od tego zależy los nas wszystkich, od 
tego, jaka będzie kondycja demograficzna, jak będzie 
wyglądała sytuacja w tym zakresie.

Podczas moich spotkań z moimi wyborcami, z ro-
dzinami, z matkami często pada taki argument, że to, 
czego boją się kobiety, to jest kwestia niestabilności 
ich pozycji na rynku pracy. A więc jest obawa, czy 
po tym, jak kobieta zostanie mamą, będzie ona mogła 
wrócić na rynek pracy, na jakich zasadach będzie 
mogła wrócić, co będzie się działo, gdy będzie na 
urlopie wychowawczym, jak będzie wyglądało funk-
cjonowanie tej rodziny… To wszystko to są bardzo 
ważne elementy.

Ale ta kwestia w sposób szczególny dotyczy tych, 
którzy mają ponadstandardową liczbę dzieci, a którzy 
też w jakiś sposób ratują system emerytalny. A tego 
się nie docenia, uważa się… No, mamy tu pokłosie 
takiego podejścia, że liczba dzieci to jest jakby zu-
pełnie prywatna sprawa obywatela i państwo nic do 
tego nie ma. Oczywiście sama decyzja o posiadaniu 
dzieci jest sprawą indywidualną i państwo absolut-
nie w takie kwestie nie może ingerować. Jednakże 
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(senator J.M. Jackowski) to dość subiektywne. Chciałbym się zastanowić nad 
tą grupą 2%. Otóż, krezusi, ci, którzy w tej grupie 
zarabiają najwięcej, oczywiście dadzą sobie radę. Ja 
chciałbym zwrócić uwagę na tych, którzy są w po-
bliżu tego progu, lekko go przekraczają, i zadać takie 
pytanie. Czy ta zmiana ustawy zachęci do powrotu 
młodych ludzi, którzy wyemigrowali za granicę? 
Czy to ich zachęci? Czy ta zmiana zniechęci kolejną 
grupę młodych do wyjazdu za granicę? Czy to bę-
dzie sprawiedliwe społecznie, gdy ta grupa młodych 
ludzi, która zainwestowała w swój rozwój, w swoje 
wykształcenie, w swoje kompetencje, otrzyma taką 
jak gdyby gratyfikację? Tylko stawiam pytania.

I jeszcze jedno. Czy zmiana tej ustawy wpłynie 
na to, co wszyscy chcemy osiągnąć, a mianowicie na 
rozwój tej gospodarki 4.0, czy zapewni nam większą 
liczbę ludzi wykształconych, innowacyjnych, otwar-
tych w myśleniu, którzy mają realizować jak naj-
bardziej słuszny program przyjęty przez nasz rząd? 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mnie ten temat dość mocno zaczyna interesować, 

ponieważ pomału zbliżam się do wieku emerytalnego. 
O siebie się może nie martwię, bo pewnie te przepi-
sy, które w tej chwili obowiązują, zabezpieczą mnie 
w pewien sposób na najbliższe lata, ale zaczynam się 
martwić o ludzi młodych, którzy będą tę emeryturę 
pobierać za 20, 30 lat. Analizując tę ustawę, musi-
my pomyśleć o tym, jak wygląda rynek pracy, bo to 
jest najważniejsza sprawa, ile tych składek będzie 
wpłacanych i ile trzeba w ramach ZUS wypłacić. 
Rynek pracy to przede wszystkim stopa bezrobocia 
i liczba ludzi pracujących. Nie wiem, jak w tej chwili 
to wygląda, ale ostatnio mieliśmy około 16 milionów 
ludzi pracujących w Polsce. I to jest pewien wskaź-
nik, chodzi o to, czy liczba pracujących rośnie, czy 
maleje. Wiąże się to też ze stopą bezrobocia. Stopa 
bezrobocia w Polsce spada od wielu, wielu lat. Jak 
pamiętam, w roku 2003, 2004 czy 2005 stopa bez-
robocia w Polsce była na poziomie 20%. Potem ona 
zaczęła spadać i praktycznie cały czas spada – w tej 
chwili jest wyjątkowo niska. Ja akurat pochodzę 
z województwa, w którym ona zawsze była najniż-
sza w Polsce – w województwie wielkopolskim sto-
pa bezrobocia zawsze była bardzo niska. W mieście 
Poznaniu chyba jest w tej chwili poniżej 2%. Tak 
bywa, ale to się wiąże z rynkiem pracy. Nie będę 

kusji, ale zwracam uwagę na ten problem i apelował-
bym do resortu rodziny o to, aby w tej debacie, która 
się toczy, uwzględnić te kwestie, a także inne. Pan mi-
nister zwracał uwagę, w dyskusji również zwracano 
uwagę, że w systemie emerytalnym – tu pan senator 
Rulewski miał rację, ja się z nim zgadzam – są grupy 
silniejsze, które są w stanie uzyskać pewne korzystne 
dla siebie rozwiązania, i grupy, które są w gorszej sy-
tuacji. W tym wypadku akurat matki, które urodziły 
więcej niż czworo dzieci, są w zdecydowanie gorszej 
sytuacji niż silne grupy pracownicze. I również z tego 
tytułu w ramach polityki wyrównywania szans, poli-
tyki solidarności społecznej i polityki rozsądnej troski 
o wspólną przyszłość wszystkich apelowałbym do 
rządu, żeby tę kwestię uwzględnić w debatach i zasta-
nowić się, czy nie należałoby jej w formie ustawowej 
skonkretyzować. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Szanowni Goście!
Otóż stoję przed wielkim dylematem moralnym, 

mam wielkie wątpliwości i rozważam je w swoim 
sumieniu, a to względem tego, co tutaj dzisiaj wypo-
wiedziano, co usłyszałem.

W trakcie zadawania pytań, w czasie dyskusji mó-
wiono przede wszystkim o tych jak gdyby wadach 
proponowanej ustawy. Wśród zalet, które też oczy-
wiście wypunktowano, do najważniejszych zaliczono 
sprawiedliwość społeczną i usunięcie tego wyjątku. 
Jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną, jest to bar-
dzo nośne hasło, z tym się można zgodzić, tylko jest 
kwestia tego, jak to będzie w praktyce realizowane. 
Jeśli chodzi o wyjątki, to powiem tak: jestem przed-
stawicielem nauk ścisłych, technicznych i wiem, że 
są obiektywne prawa w przyrodzie, w których obo-
wiązują wyjątki, zatem wyjątki mogą istnieć.

Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką sprawę, 
podzielić się z państwem moimi dylematami na te-
mat wyliczania tego progu, tej 30-krotności. Otóż 
uważam, że to jest dość arbitralne i subiektywne, 
nie wynika to z żadnych wzorów ani żadnych praw 
obiektywnych.

Chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii, którą 
tutaj niejednokrotnie przedstawiano, mianowicie do 
tego, że ta zmiana ustawy dotyczy tylko 2% pracu-
jących. Tak, to prawda, ale wszystko zależy od tego, 
gdzie postawimy ten próg. A tu, jak powiadam, jest 
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(senator P. Florek) żeby ZUS się sam finansował, a tu się okazuje, że 
prawdopodobnie te składki… kto wie, czy te składki 
nie będą jeszcze podwyższane. Ważna jest też taka 
sprawa. Szczególnie chodzi o to, co tutaj pan senator 
mówił odnośnie do rodzin wielodzietnych. Kobiety, 
które czasami przez wiele lat nie pracują, zajmują 
się wychowywaniem dzieci, przecież też muszą tę 
chociażby emeryturę minimalną uzyskać, jeżeli in-
nego systemu się nie znajdzie… I w związku z tym 
jest pytanie: czy w takim razie warto płacić wysokie 
składki, czy z tego tytułu będą korzyści? No i to mło-
dzi ludzie potrafią świetnie policzyć. I obawiam się, 
że to również będzie miało wpływ na rynek pracy, 
dlatego że łatwo sobie wyliczyć, czy to się kalkuluje, 
czy to się opłaca. Dzisiaj jest tak, że jesteśmy w Unii 
Europejskiej i w związku z tym bez względu na to, 
czy pracujemy w Polsce, czy pracujemy w innym 
kraju, czy płacimy podatki u nas, czy płacimy podatki 
w innym kraju – w zależności od tego, gdzie jesteśmy 
zatrudnieni – jednak jest ten przepływ ludzi. I to też 
trzeba wziąć pod uwagę, jakie będą skutki wprowa-
dzenia tych zmian.

Pan minister mówił, że to jest jedyny wyjątek – 
mnie też by interesowała ta sprawa – że przedsiębior-
cy mogą płacić składki od tego minimum, od 60% 
średniej, która co roku jest ustalana. I oni bardzo czę-
sto z tego korzystają. Przeważnie płacą minimalną… 
Nie wszyscy mają na tyle zaufania, żeby liczyć na to, 
że jak będą płacić więcej, to z tego tytułu będą mieli 
wyższą emeryturę. Sam przez pewien czas na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych prowadziłem działalność 
gospodarczą i należałem do tych osób, które płaciły 
więcej – nie od 60%, tylko płaciłem od ponad 100%… 
Nie wiem, jak to się przełoży na moją emeryturę… 
Chociaż jak widzę, z informacji, które dostaję z ZUS, 
wynika, że to nie będzie wysoka emerytura. No ale, 
jeśli chodzi o to 60%, to jest to też pewien wyjątek. 
Moje pytanie zmierzało do tego, czy tu ewentualnie 
są przewidywane jakieś zmiany, ale pan minister na 
to pytanie nie odpowiedział.

No i jeszcze jest pytanie o mikroprzedsiębior-
ców. Bo ważne jest, żeby ludzie, którzy wchodzą 
na rynek pracy, ludzie młodzi, ludzie po studiach, 
byli zachęcani do tego, żeby zakładać firmy, żeby 
pracować. I tutaj też, jeżeli chodzi o mikroprzed-
siębiorców, były określone preferencje na 2 lata, 
było określone, żeby oni płacili składki ZUS zde-
cydowanie mniejsze. Ważne jest, żeby to utrzymać. 
Mało tego. Ważne jest – chyba była o tym dyskusja, 
ale nie wiem, na jakim etapie w tym chwili ona 
jest – żeby wydłużyć ten okres nawet z 2 lat do 3 
lat albo żeby w inny sposób jakoś preferować ludzi 
młodych, bo ich trzeba przede wszystkim zachę-
cać do tego, żeby chcieli w Polsce pracować, żeby 
chcieli rozwijać firmy, żeby wchodzili… Bo nie 
będzie innowacji bez ludzi młodych. Trzeba wziąć 

tej myśli rozwijał, ale mógłbym wyjaśnić, dlaczego 
akurat w Wielkopolsce ta stopa bezrobocia jest niższa.

Teraz wychodzi na to, że… Ważną sprawą była 
zmiana systemu emerytalnego, bo to spowodowało, 
że spora grupa osób może przejść na emeryturę. To 
znaczy chodzi o to przywrócenie wieku emerytalnego 
na poziomie 60 i 65 lat. W tym roku okazuje się, że to 
zaufanie do państwa jest jednak niezbyt duże, bo kto 
może z tego skorzystać, ten stara się skorzystać. Już 
w tej chwili wiemy, że 350–400 tysięcy osób skorzy-
sta z tej zmiany i w tym roku pójdzie na emeryturę. 
To znaczy, że trzeba znaleźć dodatkowe środki na to, 
żeby te emerytury wypłacić.

Pan minister tutaj podał przykład, jaka emerytura 
byłaby w przypadku kobiet przy minimalnej płacy, 
średniej płacy, maksymalnej i tej 4-krotności, po-
wiedział, ile by to budżet kosztowało. Pamiętam, jak 
mówiliśmy tu o reformie i o tym, żeby nie przywra-
cać… Podawałem wtenczas przykłady, jak ta sytuacja 
wygląda, jeżeli chodzi o kobiety. No, teraz wiemy, 
że kobiety idą 5 lat wcześniej na emeryturę, czyli 
w wieku 60 lat. Długość życia kobiet jest znacznie 
większa niż mężczyzn, średnio o te 7, 8 lat, w związ-
ku z tym mężczyźni mają te emerytury przeważnie 
niemal 2-krotnie większe. No i to się nie zmieni w tej 
chwili, bo… Ustawa, która miała zmienić ten wiek 
emerytalny, miała się też przyczynić do wyrównania 
wysokości tych emerytur. Oczywiście nie dla wszyst-
kich, bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że kobiety 
w wieku 67 lat w niektórych zawodach nie mogłyby 
pracować. No ale to już… Nie będę tego rozwijał.

Okazuje, że spora grupa osób niejako dodatkowo 
odejdzie na emerytury w tym roku. To oczywiście 
będzie budżet państwa kosztować sporo. No i teraz 
wracam do tej 30-krotności, która przez wiele, wiele 
lat obowiązywała i nikt wcześniej na to nie wpadł, 
żeby tu jakiekolwiek zmiany robić. Ale się okazuje, 
że jest grupa mniej więcej 350 tysięcy osób, która… 
i one są w grupie zarabiającej więcej niż 127 tysięcy zł 
rocznie. Nie jest to mała grupa. 350 tysięcy to jest 
jednak spora grupa, dlatego z szacunków wynika, 
że w związku z tym będą dodatkowe wpływy do 
budżetu w wysokości około 5 miliardów zł, czyli 
jest to spora kwota. No ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że to są wpływy, że przez lata składki będą płacone 
i potem trzeba będzie wypłacać większe emerytury. 
Oczywiście powstają znowu kominy między oso-
bami, które te emerytury będą miały wysokie – bo 
w przypadku mężczyzn to będzie znacznie więcej, 
jak pan minister mówił – a tymi osobami, które będą 
miały emerytury najniższe. I w związku z tym bu-
dżet musi to… Jeżeli ZUS się sam nie finansuje, no 
to te dodatkowe pieniądze trzeba pozyskać z budże-
tu państwa. Cel był taki, żeby dochodzić do tego, 
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(senator P. Florek) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moim zdaniem powinna być przyznawana przez 

pana marszałka premia, dlatego że te, powiedziałbym, 
anomalie ustawowe wymagają szerszego opiniowa-
nia. Powiadam, że mamy do czynienia z tsunami. 
Powiadam również, że jest ucieczka na skutek bra-
ku zaufania do systemu, a ta ustawa stanowi jesz-
cze większy regres w tym zakresie. I pytałem pana 
ministra – nie odpowiedział pan – o gwarancje dla 
ustawy, za którą nie głosowałem, mimo że pan se-
nator Szymański powiedział, że wszyscy… Jakoby 
potrzebny był rok na namysł. Ale zgoda. Rok na 
namysł. Zgoda. Tylko pytanie, co uzupełni tę lukę, 
która przecież nie wzięła się z niczego. I nie sądzę, że 
rząd na złość tym ludziom, którzy zarabiają więcej, 
zaserwował takie rozwiązanie.

Twierdzę, że tsunami jest do kwadratu, jest co 
najmniej 2 razy większe, gdyż następuje zmiana 
w rządzie, tsunami w rządzie. Nie wiemy, kto będzie 
premierem, zatem nie wiemy, jakie będą gwarancje 
dla tego, co pan wczoraj – a dzisiaj tak już słabiej – 
obiecywał. Wczoraj pan mówił, że to rozwiązanie 
wejdzie, dziś pan mówi, że będzie w ciągu tego roku 
dyskusja. No, dyskusja może prowadzić do zakoń-
czenia.

I wreszcie powołuje się pan, Panie Ministrze, 
wbrew temu, co Solidarność – i ta stara, ta wąsata, jak 
moja, i ta młoda, jak Dudy, wojskowa… Powołuje się 
pan na zasady sprawiedliwości społecznej. Istotnie, 
taką zasadą jest, że tyle świadczenia, ile kapitału. 
Tylko zwracam uwagę: konstytucja tego nie gwa-
rantuje. Jest to dobra zasada, ale konstytucja tego nie 
gwarantuje. Twierdzę, że jeśli pan tak bardzo się mar-
twi o emerytury tych najwyżej zarabiających, to pan 
też rozmija się z konstytucją. Ale nie grzeszy pan – to 
jest tylko takie usprawiedliwienie – ponieważ konsty-
tucja w art. 67 rzeczywiście stanowi o konieczności 
zabezpieczenia, w tym ubezpieczenia. Ale nie ma 
tam mowy o tym, co pan obiecuje, jakoby emerytura 
miała być źródłem, no, powiedziałbym, kapitałowego 
odwzorowywania. I nie może być.

Tu jest obecny senator, za chwilę wystąpi, który 
udowodni, że ten system w zakresie świadczeń eme-
rytalnych pożera składki, a nie buduje kapitał, choćby 
z powodu gwarancji emerytury minimalnej oznacza 
redystrybucję składki na rzecz osób, które albo miały 
mały kapitał, albo bardzo krótko pracowały, tak jak 
pan prezydent Duda i inni wasi z tej świty obiecują 
obywatelom, bo mówią: będziesz pracował krótko, 
płacił małą składkę, a i tak dostaniesz gwarancję od 
państwa. To jest alternatywa wobec Solidarności, któ-
ra słusznie stawia sprawę: tyle emerytury, ile składki. 
I ta składka czy też kapitał nie bierze się z niczego, 
bierze się z długoletniej pracy, długiego stażu pracy. 

pod uwagę, że jednak rynek pracy się zmienia i lu-
dzie młodzi są w tej chwili lepiej przygotowani, 
lepiej wykształceni, dlatego trzeba tych ludzi za-
trzymać. Wydaje mi się, że powinno się iść w tym 
kierunku, żeby zachęcać ich właśnie jakimiś pre-
ferencjami. Natomiast my w tej chwili, jak widzę, 
idziemy w tym kierunku, żeby ściągnąć dodatkowe 
pieniądze i żeby pokryć… No, dziura, która w ZUS 
jest duża, moim zdaniem będzie się powiększać, bo 
ten system, który mamy w tej chwili, powoduje, że 
na rynku pracy będzie coraz mniej osób, dlatego 
że wiele osób osiąga wiek emerytalny, przechodzi 
na emeryturę w wieku 60 i 65 lat, a żyjemy coraz 
dłużej. No, taka jest prawda. Wszyscy chcemy żyć 
coraz dłużej i ta średnia się wydłuża. Wystarczy 
popatrzeć, jak to było na przestrzeni ostatnich 10 
czy 20 lat, jak ten wiek się wydłużył. Tak więc to 
będzie postępować. Dlatego ważne jest, żeby jak 
najwięcej ludzi pracowało, było zatrudnionych. 
A w tej sytuacji… Szczególnie obecny rok poka-
zuje, że na rynku pracy stopa bezrobocia znowu 
spadnie. Bo jeżeli tych 350 tysięcy czy 400 tysięcy 
odejdzie na emerytury, to zrobi się kolejna taka 
dziura na rynku pracy. A to wszystko trzeba z kolei 
pogodzić finansowo. I dlatego ja niezbyt optymi-
stycznie patrzę ogólnie – bo nie mówię tylko o tej 
ustawie – na system emerytalny. Jeżeli tutaj nie 
zostaną podjęte działania… Skoro już był ten mo-
ment, kiedy wiek emerytalny został podwyższony 
i było nawet na kogo zwalić, żeby nie przywracać 
tego… Po przywróceniu tego, jeśli wziąć pod uwa-
gę to, co mówiłem, wydłużenie okresu życia… No, 
to wszystko na pewno spowoduje tutaj, w systemie 
ubezpieczeń, problemy, i w związku z tym trze-
ba będzie te koszty ponieść. Pewnie poniesiemy 
je wszyscy. A te osoby, które będą w wyniku tej 
ustawy otrzymywać większe emerytury, znacznie 
większe – bo w przypadku mężczyzn to będzie 
pewnie 2 razy tyle, co pan minister mówił… No, to 
będzie kosztować budżet, nie dzisiaj, nie jutro, nie 
pojutrze, ale za parę lat. A w tej sytuacji powinni-
śmy niestety, ale patrzeć… Może nie niestety, tylko 
powinniśmy patrzeć na to w dłuższej perspektywie, 
a nie myśleć tylko, co będzie w tym roku, za rok 
i za dwa lata. Bo te problemy wcześniej czy później 
będą musiały zostać rozwiązane. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Rulewski. Drugi raz – 5 minut.
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(senator J. Rulewski) W związku z tym koszt, jaki trzeba było przewidzieć 
na rok przyszły, nagle wzrósł. W tej sytuacji pojawiła 
się lekka panika. No, gdzieś trzeba poszukać pienię-
dzy, a to jest dobre źródło, 5 miliardów, jak znalazł, 
w przyszłym roku będzie.

I teraz ja odpowiem na pytanie pana senatora 
Florka, który troszczył się o to, co będzie, jeżeli tego 
nie będzie, jak się tę lukę, że tak powiem, pokryje. Jest 
tak, że… Ja nie wiem, czy tak zrobi rząd, ale mu pod-
powiem. W tym roku są dobre wyniki ekonomiczne, 
jest dobry dopływ środków do budżetu, uszczelnianie 
przynosi rezultaty – mówię to uczciwie. W związku 
z tym nie ma przeszkód, żeby w tym roku powtórzyć 
manewr z roku poprzedniego i wypłacić wcześniej 
zwroty VAT – deficytowi to nie zaszkodzi, bo ten 
deficyt i tak będzie niższy niż ten, który planowano 
– i w ten sposób przenieść koszty z przyszłego roku, 
a właściwie przenieść wydatki, zwroty z przyszłego 
roku na ten rok. I w ten sposób tę lukę się wypełni. 
A te 5 miliardów znacznie bardziej przyda się w roku 
2019. Rok 2019 jest rokiem wyborczym. W roku 
wyborczym dobrze jest ewentualnie rozdać jakieś 
pieniądze, dobrze jest je mieć. W związku z tym 
wprowadzenie tej ustawy od 1 stycznia 2019 r. jest 
znacznie lepszym rozwiązaniem, mówiąc szczerze, 
niż wprowadzenie jej od 1 stycznia 2018 r. Tyle tylko, 
że mówmy jasno i szczerze o tym, jak to wygląda.

A jeżeli chodzi o meritum tej sprawy, no to nie-
stety jest to takie przesuwanie tych zobowiązań na 
przyszłość. Oczywiście to szybko nie nastąpi, te wy-
płaty szybko nie nastąpią, bo trzeba trochę popraco-
wać i trochę poodkładać tych składek, żeby potem 
pobierać wysokie emerytury. Ale to jest takie dzia-
łanie w rodzaju: po nas choćby potop, więc dzisiaj 
sobie zabierzemy te pieniądze, a kiedyś, nie wiem, 
za 10, 15 lat to już nie wiadomo kto będzie musiał 
je wypłacać. No, ale może to jest słuszne, może ten 
próg był zbędny, może rzeczywiście trzeba to zosta-
wić i niech każdy dostaje taką emeryturę, jaka mu 
wyjdzie z jego dochodów. Proszę państwa, ja mam 
wobec tego niejednoznaczną opinię, więc powiem tak. 
Mianowicie z tym dzisiejszym progiem sytuacja jest 
mniej więcej taka. Już widzimy, że jeżeli ktoś tam 
zarabia miesięcznie, powiedzmy, 10 tysięcy, trochę 
powyżej 10 tysięcy, powiedzmy, 11 tysięcy zł, no 
to już zahacza o ten próg. Z reformy emerytalnej 
wynika… Ponieważ reforma emerytalna z 1999 r. 
prowadzi do obniżenia świadczeń emerytalnych i do 
zmniejszenia stopy zastąpienia, można liczyć, że ta 
stopa zastąpienia będzie wynosiła jakieś 45%…

(Senator Jan Rulewski: 50%.)
…może 50%, gdzieś w tych granicach. Prawda? 

A więc ktoś, kto zarabiał 11 tysięcy – załóżmy, że 
przez całe życie, bo to trzeba wyliczyć średnią – 
dostanie emerytury, powiedzmy, 5 tysięcy. No, czy 
5 tysięcy to jest taka wielka emerytura? No chyba 

To jest to, co zawierają dobre systemy emerytalne, 
m.in. na zachód od Polski.

Dlatego, Panie Ministrze, czas na powrót, czas 
zejść z drogi tzw. dobrej zmiany na rzecz normal-
ności, do czego pana i historia, i wielka Solidarność 
zobowiązują. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przy okazji pracy nad każdą ustawą, zwłaszcza 

nad ustawami, które dotyczą finansów, najpierw trze-
ba sobie zadać pytanie, jaka była motywacja, jaki był 
cel, po co się to robi. Otóż, pan minister przedstawił 
argumentację taką, powiedziałbym, porządkującą, 
tzn. wymienił szereg przypadków, w których różnego 
rodzaju składki są opłacane liniowo, czyli w pewnym 
procencie od dochodów, nie ma żadnych ograniczeń 
dla tych dochodów, a więc np. składka zdrowotna czy 
składka wypadkowa, i powiedział: ale ta jedna jest 
inna. No, to jest… Przepraszam, ale odwołam się do 
słów pańskiego szefa w pewnym sensie, wicepremie-
ra, pana wicepremiera Morawieckiego, który bardzo 
lubi mówić, że nie należy porównywać gruszek z jabł-
kami. Więc proszę tego nie robić. Ta składka, składka 
ubezpieczeniowa jest potem wypłacana, to, co się 
zbierze, to się potem wypłaca, a te wszystkie składki 
wypadkowe i zdrowotne to są albo nie są wypłacane. 
Jak ktoś jest zdrowy do śmierci, to w ogóle nie sko-
rzysta ze służby zdrowia, mimo że składkę płacił. 
To samo dotyczy wypadków. W związku z tym to są 
zupełnie inne rzeczy. W tamtych sprawach mamy po 
prostu element solidarnościowy, a tutaj element soli-
darnościowy przejawia się tylko w tym, że składka 
pobierana dzisiaj jest natychmiast wypłacana, ale jest 
zapis, który zobowiązuje później do wypłaty odpo-
wiedniej kwoty. Tak że ta motywacja, taki powód 
przygotowania tej ustawy, Panie Ministrze, jest bała-
mutny. Ja oczywiście rozumiem, że rząd przedstawia 
taki powód, jaki mu wygodnie przedstawić, ale on 
jest bałamutny.

A jaki jest prawdziwy powód? Prawdziwy powód 
jest taki, że obniżenie wieku emerytalnego spowodo-
wało, że ludzie zaczęli na te emerytury przechodzić. 
Początkowe oczekiwania, a były takie i były one pu-
blikowane, oscylowały w granicach 200–250 tysięcy 
ludzi. W tej chwili jest już ponad 300–350 tysięcy 
ludzi, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę, 
i nie wiadomo, czy ta liczba jeszcze nie wzrośnie. 
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(senator M. Borowski) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Borusewicz, pan marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest ustawa, która faktycznie jest procedowa-

na bez konsultacji i, Panie Ministrze, zaprzeczenia 
nic tu nie dadzą, dlatego że konsultacje są określone 
prawnie. To nie jest tak, że ktoś się spotyka z kimś, 
rozmawia i potem to jest traktowane jako konsultacje.

Projekt ten powinien trafić do Rady Dialogu 
Społecznego. Nie trafił. Gdyby on przeszedł przez 
Radę Dialogu Społecznego negatywnie zaopi-
niowany, to rząd musiałby uzasadnić, dlaczego to 
stanowisko rady dialogu zostaje nieuwzględnione. 
Tymczasem nic takiego się nie stało. Ten projekt nie 
był w Radzie Dialogu Społecznego, a dotyczy on 
bardzo ważnej sprawy. Dotyczy strukturalnej kwestii, 
jaką są ubezpieczenia społeczne. Ja rozumiem, że 
rząd obiecywał – ale ma także taki obowiązek – że 
wszystkie tego typu projekty będą przechodziły przez 
Radę Dialogu Społecznego. I to było powtarzane jak 
mantra, tak jak teraz słyszeliśmy tę mantrę „przez 8 
poprzednich lat”. A przez ostatnie 2 lata wszystko jest 
świetnie, autostrady się buduje, daje się dodatkowe 
pieniądze rodzinom, wycofano się… wycofaliśmy 
się – rząd mówi – z reformy ubezpieczeń. Ale co to 
oznacza? Od 350 tysięcy do 400 tysięcy osób w tym 
roku przejdzie na emeryturę, ta fala jest związana 
z wycofaniem się z reformy. Różnica między emery-
turą kobiet a emeryturą mężczyzn to jest 1 tysiąc zł. 
To jest olbrzymia różnica. Mężczyzna w tej grupie 
otrzymuje teraz średnią emeryturę 2 tysiące 700 zł, 
kobieta – 1 tysiąc 600 zł, ponad 1 tysiąc zł różnicy.

Za mniej więcej 10 lat, a może wcześniej, za 8 lat, 
ze względów demograficznych i także ze względu 
na wycofanie się z reformy emerytalnej, ZUS może 
być w stanie zapaści. I ja rozumiem, że rząd chwyta 
się wszystkiego. To ta propozycja płacenia składek 
przez… Tzn. likwidacja limitu 30-krotności średniej 
pensji w przypadku płacenia składek to jest właśnie 
koło ratunkowe, a może brzytwa, której się rząd 
chwyta. Daje to dodatkowe 5 miliardów zł ZUS. No 
ale powoduje to też, że grupa najlepiej zarabiających 
będzie miała znacznie wyższe emerytury, niż miałaby 
teraz. I trzeba będzie te emerytury wypłacić. 

Zgadzam się z tymi głosami, że następnym ruchem 
tego rządu albo innego będzie musiało być spłasz-
czenie emerytur, bo faktycznie kominy… Emerytur 
kilkudziesięciotysięcznych nie da się utrzymać. Już 
w tej chwili 80% tych, którzy zarabiają najlepiej, po-
wyżej 1 miliona, a jest ich ok. 21 tysięcy, uciekło na 
samozatrudnienie. Więc można sądzić, że tak będzie 

nie. Chyba nie. Ale oczywiście ktoś, kto zarabiał 
100 tysięcy – a mamy takich – dostanie 50 tysięcy. 
W związku z tym jedyne, co ewentualnie mogłoby 
być przedmiotem dyskusji, to pewne podwyższenie 
tego progu, stwierdzenie, że ta rozpiętość może być 
trochę większa. Jednak całkowite jego uwolnienie – 
to już jest poza tymi kwestiami, o których mówiłem 
wcześniej – będzie prowadziło do powstania takiej 
kasty bogatych emerytów, którzy będą mieli po 40 ty-
sięcy, po 50 tysięcy, po 30 tysięcy emerytury, jak ktoś 
tu już mówił, z dużą waloryzacją, relatywnie dużą, 
dla nich może małą, ale dla innych wysoką. I powiem 
państwu, czym to się skończy. To się skończy tym, że 
któraś z przyszłych partii politycznych powie, że to 
jest niedopuszczalne, że absolutnie tak nie może być.

(Senator Jan Rulewski: Żołądki mamy równe.)
I że w związku z tym wysokie emerytury powinny 

być jednak obciążone jakimś szczególnym podat-
kiem. Bo oni przecież i tak przeżyją, prawda? Muszą 
za 50 tysięcy? Przecież jak będą mieli 10 tysięcy, to 
i tak będzie bardzo dużo. Prawda? A więc taki będzie 
koniec tego, ponieważ obciążenie ZUS będzie wtedy 
rzeczywiście ogromne, biorąc pod uwagę demografię 
i to, co się nam szykuje.

Dlatego ja uważam, że ta ustawa w ogóle nie po-
winna być przyjęta w tej postaci. Rzeczywiście trzeba 
ten temat przedyskutować. Rozumiem, że jest już 
wniosek mniejszości o odrzucenie tej ustawy – chyba 
jest, tak to zrozumiałem – ale na wszelki wypadek po 
prostu też taki wniosek zgłaszam, bo ona nie powinna 
wchodzić w życie ani w tym najbliższym roku, ani 
w przyszłym.

I na koniec jeszcze jedna sprawa. No, jak to się 
dzieje, że rząd zgłasza ustawę i w jakimś trybie eks-
trapilnym, bo nie skonsultował, nie… po czym nie 
mija miesiąc czy półtora i ten sam rząd jak najbardziej 
jest za tym, żeby przesunąć datę wejścia w życie tej 
ustawy?

Proszę państwa, u nas jest niestety tak: kiedy 
protestują posłowie i senatorowie opozycji, to nie 
ma kompletnie znaczenia, kiedy protestują samorzą-
dy, nie ma znaczenia, kiedy protestują organizacje 
pracodawców, nie ma znaczenia. Ale zaprotestowała 
Solidarność, niespodzianie. I okazuje się, że to wła-
śnie ma znaczenie. Nie negując roli, jaką odgrywa 
związek zawodowy, zwłaszcza Solidarność, ja bym 
jednak apelował – rozumiem, że to jest rzucanie gro-
chem o ścianę, ale to musi paść – do rządu, żeby 
wyciągnął wnioski z tego przykładu i żeby jednak 
starannie przygotowywał tego rodzaju ustawy. Bo 
za to, że ta ustawa została tak przygotowana i tak 
wprowadzona do Sejmu i w tej chwili jest tak zmie-
niana, ktoś w rządzie powinien ponieść konsekwen-
cje. Dziękuję. (Oklaski)
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(senator B. Borusewicz) już wszystko jest jasne – jest to człowiek wielkich 
zdolności, naprawdę, jak to mówią, łebski gość. Tak 
że rozumiemy.

To, co chciałem jeszcze dodać do swojej wypo-
wiedzi, dotyczy pewnych perspektyw, takich makro-
ekonomicznych, związanych z tą ustawą, oczywiście 
przy założeniu, że nie nastąpi ucieczka w zatrud-
nianie…  w outsourcing. Bo jeżeli nastąpi, to nie 
tylko nie będzie tych dodatkowych pieniędzy, ale nie 
będzie też tych, które w tej chwili są. Przecież oni 
wszyscy płacą jednak określone składki, a jeśli pójdą 
na kontrakty menedżerskie, to wtedy praktycznie 
nie będą płacić żadnych składek albo będą płacić te 
najniższe, które są przewidziane w przepisach. Tak 
że to się może skończyć stratami. Ale przy założe-
niu, że nie będzie to miało charakteru masowego, 
że rzeczywiście zostaną obciążeni tymi składkami 
pracownicy i pracodawcy… I pracodawcy, bo pa-
miętajmy, że te 19,52% składki na ZUS dzieli się po 
połowie między pracownika i pracodawcę. Otóż znam 
wyliczenia mówiące o tym, że przy tej liczbie ludzi, 
którzy będą zobowiązani do płacenia tych składek, 
w związku z czym ich pracodawcy też będą zobo-
wiązani do płacenia, łączna kwota, która obciąży 
budżety pracodawców… I pamiętajmy, że to z reguły 
ma miejsce w firmach zatrudniających większą liczbę 
pracowników, to raczej nie ma miejsca w tych małych 
firmach. Jeśli dodamy do tego jeszcze projekt pracow-
niczych programów kapitałowych – jak wiadomo, 
według tego projektu, który jest, mają one dorzucić 
jeszcze od strony pracodawcy 2% do funduszu płac 
– to w sumie można się spodziewać, że w roku 2019 
to obciążenie funduszu płac w tych firmach wyniesie 
około 3%. To jest bardzo wysokie obciążenie. To jest 
obciążenie, które uderzy także w możliwości inwe-
stycyjne tych zakładów, tych firm. No, a jeśli chodzi 
o inwestycje, to jest to w tej chwili najsłabszy punkt 
realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju wice-
premiera Morawieckiego. Dobrze idzie ściągalność 
podatków, jest dobra koniunktura, więc generalnie 
przychody wyglądają dobrze, natomiast inwestycji 
jak na razie nie daje się rozruszać. No i przy takiej 
polityce na pewno się nie da, a to oczywiście będzie 
miało swoje konsekwencje.

Mówię to wszystko z pewną nieśmiałością, jako 
że… Moi koledzy już parokrotnie mi mówili, żebym 
nie udzielał rad temu rządowi, ale nie mogę się po-
wstrzymać, bo polityka „im gorzej, tym lepiej” jest 
mi obca. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski złożyli: pan senator 

Kilian, pan senator Rulewski i pan senator Borowski.

po wprowadzeniu tej zmiany. Czyli chcemy w tej 
chwili poprawić sytuację i interesuje nas tylko dzień 
dzisiejszy, a to, co jutro albo pojutrze, nas nie inte-
resuje, bo te problemy będzie rozwiązywał kto inny. 
Takie jest podejście rządu, takie jest podejście pana, 
Panie Ministrze, do tej kwestii.

Żeby nie być gołosłownym, to powiem panu, Panie 
Ministrze, że już w tej chwili w spółkach Skarbu 
Państwa rozpoczęło się przechodzenie na samoza-
trudnienie. Przeczytam panu, a za chwilę wręczę, 
uchwałę nr 811/W 2017 r. zarządu Energi SA z dnia 
20 listopada 2017 r. w sprawie zawierania umów 
o świadczenie usług zarządzania z dyrektorami i za-
stępcami dyrektorów biur oraz departamentów Energi 
SA. Zarząd postanowił w §1 ustalić, iż z osobami peł-
niącymi funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów 
biur oraz departamentów zgodnie z obowiązującą 
w Enerdze SA strukturą organizacyjną zawierane 
będą umowy o świadczenie usług zarządzania. W §2 
realizację uchwały powierza się dyrektorowi depar-
tamentu polityki personalnej. §3 – uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia. I podpisy członków za-
rządu Energi: Daniel Obajtek, Alicja Klimiuk, Jacek 
Kościelniak i Grzegorz Ksepko. Odczytuję to, bo nie 
wszyscy wiedzą, kto jest w zarządzie Energi.

Więc pan prezes Obajtek zdecydował się obejść tę 
ustawę. I podejrzewam, Panie Ministrze, że tego typu 
uchwał będzie więcej. Przed tą uchwałą w Enerdze 
już kilkanaście osób, 18, było w ten sposób zatrud-
nionych, a teraz, po tej uchwale, kilkadziesiąt osób 
będzie miało obowiązek przejść na samozatrudnienie. 
Czyli ulecą wam te składki. To jest właśnie przykład 
tego, jak w firmie Skarbu Państwa, kontrolowanej 
przez rząd w jakiś sposób, zarząd postępuje. I trudno 
do niego mieć pretensje, bo się stara pójść na rękę 
swoim najbliższym współpracownikom. Tak że wrę-
czam panu tę uchwałę, Panie Ministrze, żeby pan ją 
miał. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Borowski – 5 minut.

Senator Marek Borowski:
Jeszcze tylko na chwilę, Panie Marszałku.
Pan marszałek Borusewicz wspomniał tutaj o tej 

uchwale w spółce Energa, którą kieruje pan Daniel 
Obajtek. Błyskawiczna kariera pana Daniela Obajtka 
budziła… Bardzo wiele było znaków zapytania. Jak 
to się stało, że z pozycji wójta w ciągu naprawdę 
niewielu miesięcy awansował do stanowiska szefa 
tak ogromnej firmy, no, nie będąc – mówiąc deli-
katnie – specjalistą w tej dziedzinie? No, ale teraz 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

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

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

Jest z nami pani Teresa Czerwińska, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów. Czy pani minister 
chce zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Nie. Jeżeli Panie i Panowie 
Senatorowie sobie życzą, to mogę odpowiedzieć na 
pytania.)

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 py-
tanie?

Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.
Muszę jednak poprosić panią minister o podejście 

tutaj, do trybuny.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister! Przepraszam, 

nie o wszystko pytaliśmy na posiedzeniu komisji 
budżetowej, w związku z tym chciałbym zapytać 
teraz. 

Pani Minister, w art. 36, na stronie 17, mówi się 
o 33 milionach zł na wydatki na Narodowy Instytut 
Wolności w roku 2018. Czy mogłaby pani minister 
powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego w przypadku 
pozostałych lat mowa o około 3,5 miliona zł, do pra-
wie 4 milionów zł rocznie, a w przypadku roku 2018 
– o 33 milionach zł? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, Pani Minister, dotyczące wydat-
ków związanych z programem modernizacji Policji 
i Straży Granicznej. Art. 20 – tam jest kwota prawie 
400 milionów zł. Jeśli można, prosiłbym o odpowiedź 
w 2 słowach, czy to są wydatki majątkowe i na jaki 
cel one są. 

Tak ogólnie, jeżeli można panią minister prosić 
o taką… I to samo dotyczy służby ratownictwa me-
dycznego – bo jest kwota około 40 milionów zł. Tu 
też, jeśli można, prosiłbym o 2 słowa od pani minister, 
na co to będzie.

Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 
się do tych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Nie, 
dziękuję.)

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy odbędzie się pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2018.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 670, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 670 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!
Komisja rozpatrzyła ustawę o szczególnych roz-

wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2018 na swoim posiedzeniu w dniu 30 listo-
pada 2017 r. Komisja proponuje przyjęcie poprawek 
załączonych w druku nr 670 A.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli licznie 
przybyli goście. Otrzymaliśmy także skierowa-
ne do komisji wystąpienia od Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych, Związku 
Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji 
Pracy, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a tak-
że Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów 
i Marynarzy. Wszyscy autorzy tych wystąpień byli 
obecni na posiedzeniu komisji, uczestniczyli w nim, 
zabierali głos. Większość tych wystąpień dotyczy 
tego samego zagadnienia, czyli kwestii tzw. odmro-
żenia odpisów na zakładowe fundusze świadczeń 
socjalnych. Nikt z senatorów nie zdecydował się 
złożyć poprawki w tej kwestii w trakcie posiedzenia 
komisji. 

Jedyna poprawka, którą proponujemy, to popraw-
ka dotycząca dysponowania środkami w budżetach na 
poziomie wojewodów, tak aby umożliwić elastyczne 
wydatkowanie środków będących w gestii tych or-
ganów. 

Na tym wyczerpuję moje sprawozdanie.
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(senator L. Czarnobaj) sprzętu, uzbrojenia, ale w zakresie terminów facho-
wych i całego katalogu… Jeśli jest taka potrzeba, to 
wyszczególnimy to na piśmie.

I pytanie dotyczące instytutu wolności. Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego to jest kwestia ustawy z dnia 15 wrze-
śnia br. Tutaj zwiększenie maksymalnego limitu wy-
datków budżetu państwa… Otóż, Szanowni Państwo, 
ja chcę podkreślić, że ta kwota 33 milionów 600 ty-
sięcy zł to jest limit maksymalny, ale o tym, jaka 
kwota zostanie w rzeczywistości wydatkowana przez 
instytut, nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy po-
wiedzieć, dlatego że to jest związane m.in. z tym, jaką 
aktywnością ten instytut będzie się wykazywał, ile 
wniosków ze strony społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji pozarządowych napłynie itd. W związku 
z tym taki jest limit maksymalny, który jest przewi-
dziany w ustawie okołobudżetowej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie do art. 20. Wydaje 

mi się, że on idzie w dobrym kierunku. W art. 20 
proponujecie państwo, aby pieniądze z 2% przewi-
dzianych na obronę narodową przeznaczać także na 
wydatki z zakresu szeroko rozumianej obrony na-
rodowej. Czy nie warto byłoby przeredagować ten 
artykuł, tak żeby inne wydatki, które byłyby uza-
sadnione w ramach szeroko rozumianej obrony na-
rodowej, mogły być niejako przefinansowane z tych 
przewidzianych 2% PKB?

Mam tutaj na myśli inwestycje drogowe. One 
często mają charakter strategiczny, wręcz wojskowy. 
Ważne drogi łączą różne obiekty wojskowe czy różne 
cele, które mają znaczenie obronne. Podam przykład 
trasy kaszubskiej, której budowa jest wstrzymywa-
na, a wydatki na ten cel są ograniczane. Ona prze-
cież łączy m.in. Słupsk z Gdańskiem, a w Słupsku 
jest budowana baza rakietowa wojsk amerykańskich 
i natowskich. Gdybyśmy mogli część pieniędzy 
przeznaczać na ten cel, ta baza byłaby połączona 
z portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu. W ten sposób byłyby realizowane istot-
ne cele obronne.

Czy nie warto byłoby właśnie tak przeredagować 
art. 20, aby można było finansować działania zwią-
zane z budową infrastruktury drogowej? Możliwe, 
że są inne inwestycje drogowe albo inne zadania, 
które także spełniałyby ten cel obronny. Mówię to 
także dlatego, że jeżeli produkt krajowy brutto dość 
istotnie wzrasta, a tak się dzieje w tym roku i mamy 

I pytanie z tym związane. Czy ta kwota, którą 
tutaj planujemy – tzn. że zostanie wydana w ramach 
budżetu na 2018 r. – wchodzi do tych 2% PKB, które 
mamy wydawać na finansowanie sił zbrojnych, jeśli 
chodzi o doposażenie i rozwój polskiej armii?

I ostatnie pytanie. Pani Minister, o ile zwiększa 
się, w stosunku do danych z roku 2017, kwota na wy-
datki, na płace dla rezydentów, z Funduszu Pracy? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani Minister, proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie!
Pan senator pozwoli, że rozpocznę od staży le-

karskich i od wydatków z Funduszu Pracy. Mam 
przed sobą w tej chwili plan Funduszu Pracy. Tutaj, 
jeśli chodzi o porównanie liczb z roku 2017 i pla-
nowanych na rok 2018, to mamy wzrost dokładnie 
o 146 milionów 298 tysięcy zł. To chodzi o koszty 
związane z realizacją staży podyplomowych oraz 
specjalizacji lekarzy, lekarzy rezydentów, lekarzy 
dentystów, pielęgniarek i położnych. Tak że będzie 
o 146 milionów 298 tysięcy zł więcej. Czyli z 1 miliar-
da 179 milionów zł do… Taki będziemy mieli wzrost 
w roku przyszłym.

Jeśli zaś chodzi o pytania pana senatora dotyczące, 
jak rozumiem, wydatków obronnych… Otóż ja chcę 
przypomnieć o tym, że jesteśmy obecnie zobowią-
zani, tzn. rząd przyjął zobowiązania ustawowe, które 
mówią o wydatkowaniu 2% produktu krajowego brut-
to na wydatki obronne, i zarówno jedna, jak i druga 
pozycja, o której pan senator mówił, mianowicie za-
równo w art. 20, jak i bodajże w art. 1… tak? Czyli 
zarówno jedna, jak i druga pozycja, zarówno wydatki, 
które są przeznaczone na dofinansowanie zadań z za-
kresu programu modernizacji Służby Więziennej, jak 
i te związane z zakupem… z wydatkami majątkowy-
mi, jeśli chodzi o zakup dla pogotowia śmigłowco-
wego, to są to również wydatki, które są zaliczane do 
tych 2% PKB. I ja chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że 
i jedna, i druga kwota będą wliczane do wydatków na 
obronność. Tak że tutaj jak najbardziej…

Jeśli chodzi o katalog zadań, które będą realizo-
wane, to, o ile pan senator pozwoli, odpowiem na pi-
śmie. Mogę na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, że jeśli 
chodzi o MSWiA, to chodzi tu o wydatki dotyczące 
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(senator K. Kleina) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku, ja w takim razie miałbym proś-
bę, żeby na to pytanie odpowiedzieć na piśmie. 

Czy według pani minister możliwe jest takie fi-
nansowanie infrastruktury drogowej, która ma, że tak 
powiem, znaczenie strategiczne, a nawet obronne? 
Czy infrastruktura drogowa mogłaby być finanso-
wana z tych środków? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zanotowałem.
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Minister, przed chwilą zakończyliśmy deba-

towanie nad ustawą, która, jak rozumiem, ma wpływ 
na budżet, czyli nad ustawą o zmianie ubezpieczeń, 
o objęciu wyższą składką tych, powiedzmy, najwięcej 
zarabiających. 

Czy państwo ją traktują jako ustawę okołobudże-
tową, mającą wpływ na budżet? Co się stanie, jeśli 
ta ustawa nie zostanie w przyszłym roku wdrożona? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Przedstawienie sprawozdania 
przez pana senatora Biereckiego było sugestywne, 
króciutkie. Czy w ustawach okołobudżetowych jest 
zabezpieczenie realizacji 2 nierealizowanych orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących opie-
kunów osób niepełnosprawnych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą poprzedniej debaty, 
czyli, jak rozumiem, projektu ustawy związanego ze 
składką emerytalną, to chcę powiedzieć, że w sposób 
naturalny ten projekt nie jest uwzględniony w usta-
wie okołobudżetowej. Chcę też zaznaczyć, że ustawa 
okołobudżetowa nie dotyczy emerytur i nie zawiera-
my tutaj rozwiązań dotyczących systemu emerytal-
nego. Mówimy tu co prawda o pewnych kwestiach 
związanych z systemem wynagrodzeń, ale wyłącznie 
w kontekście ustalania średniorocznego wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej – chodzi o tzw. mrożenie – lub też o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych. Nie podejmujemy 
w ustawie okołobudżetowej kwestii rozwiązań do-
tyczących systemu emerytalnego. To jest raczej py-

nadzieję, że w latach następnych też tak będzie, to 
wydatkowanie w sposób racjonalny pieniędzy na cele 
obronne, takie sensu stricto jak to do tej pory, czyli na 
karabiny, naboje i różne inne rzeczy, może się okazać 
niezbyt racjonalne i trudne. Widzimy zresztą, jak 
trudno jest wydać te pieniądze. Nawet na cele sensu 
stricto wojskowe trudno wydać pieniądze w sposób 
racjonalny. Tak więc przeredagowanie tego artykułu, 
aby można było racjonalniej wydawać środki, właśnie 
z myślą np. o infrastrukturze drogowej, byłoby chyba 
słuszne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pani Minister, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
(Senator Kazimierz Kleina: To jest moja propo-

zycja.)
Ja rozumiem, że to jest pewna propozycja pana 

senatora. Nie wiem, czy ona będzie zgłoszona jako 
poprawka, czy nie.

(Senator Kazimierz Kleina: To zależałoby od pań-
stwa.)

Rozumiem. Chciałabym zaznaczyć, że jeśli mó-
wimy o celach obronnych i o wydatkach obronnych, 
to oczywiście jest to przede wszystkim budżet mi-
nistra obrony narodowej, ale również inne wydat-
ki, ujęte w dziale 752 „Obrona narodowa”. Trudno 
mi się w tej chwili ustosunkować do propozycji, 
żeby wprowadzić wydatki na drogi do wydatków 
obronnych. Chcę zaznaczyć, że my mówimy o wy-
datkach obronnych w aspekcie metodologii NATO. 
Podjęliśmy zobowiązanie do tego, żeby według 
metodologii NATO wydawać 2% PKB na obronę, 
a zatem należałoby rozważyć, czy propozycja pana 
senatora jest możliwa do realizacji w świetle zapi-
sów metodologii NATO. Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli na tym etapie 
raczej byście państwo nie popierali takiej popraw-
ki?)

W tej chwili raczej nie.
(Senator Kazimierz Kleina: To nie będę jej składał. 

Może zrobię to przy nowelizacji ustawy okołobudże-
towej.)

Ad vocem chciałabym powiedzieć, że należałoby 
po prostu zbadać, czy proponowana przez pana sena-
tora koncepcja mogłaby mieć swoje odzwierciedlenie 
w tym zakresie.
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zrozumiałam, sugeruje, że w roku 2019 ta aktyw-
ność będzie dużo niższa. Otóż, Panie Senatorze, ten 
maksymalny limit, który jest sprecyzowany w usta-
wie, został podwyższony ze względu na planowaną 
aktywność instytutu wolności. Czy w roku 2019 ta 
aktywność będzie zwiększona? Trudno mi dzisiaj 
odpowiedzieć. Ta kwota, jeszcze raz mówię, została 
zwiększona w związku z planowanymi projektami, 
które będą składane przez społeczeństwo obywa-
telskie, organizacje pozarządowe. Tylko tyle mogę 
wyjaśnić.

Jeśli chodzi o samoloty vipowskie, to ten wydatek 
mieści się w ramach 2% na wydatki obronne.

(Senator Leszek Czarnobaj: A jak jest z art. 19?)
Jeśli chodzi o pytanie o art. 19, to tam, gdzie mó-

wimy o programie modernizacji Służby Więziennej 
i kwocie 100 milionów zł ze środków funduszu pomo-
cy pokrzywdzonym, Panie Senatorze… Według mojej 
wiedzy o żadnym nowym więzieniu w tym momencie 
się nie mówi, ale można jeszcze w interpelacji zwrócić 
się o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czerwiński.

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

mam prośbę. Przypuszczalnie nie będzie pani miała 
tutaj tych danych zagregowanych, więc prosiłbym 
o odpowiedź na piśmie. 

A mianowicie proszę o przedstawienie, jakie były 
planowane, czyli budżetowe, oraz wykonane wydatki 
w dziale 752 „Obrona narodowa” w budżetach z lat 
2008–2015 i jaki te wydatki stanowiły procent w sto-
sunku do PKB.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję.
Jak rozumiem, Panie Marszałku, odpowiedzi 

możemy udzielić na piśmie, ponieważ rzeczywiście 
w tym momencie takich szczegółowych danych nie 
posiadam, a nie chciałabym państwa wprowadzić 
w błąd. Odpowiemy na piśmie.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku, to 
ja bym też chciał, żeby dotarła do mnie odpowiedź 
na pytanie, które postawił pan senator Czerwiński…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Kleina, na piśmie…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, żeby odpowiedź 

na to pytanie pana senatora Czerwińskiego dotarła 
też do mnie, bo to bardzo interesujące jest.)

tanie dotyczące ustawy budżetowej i ewentualnych 
zabezpieczeń wprowadzanych w kontekście ustawy 
budżetowej.

Jeśli chodzi o 2 orzeczenia, o których pan senator 
wspomniał, to w ustawie okołobudżetowej nie wpro-
wadzamy żadnych rozwiązań, które miałyby na celu 
finansowe zabezpieczenie tych wyroków. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister! W art. 19 jest 

zapis dotyczący 100 milionów zł na modernizację 
Służby Więziennej. 

Czy to są pieniądze na budowę nowego więzienia, 
o którym mówił pan minister Jaki? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Jeszcze raz wracam do mojego ulubionego 
instytutu wolności. Skoro pani minister mówi…

(Rozmowy na sali)
Czy mogę prosić o trochę spokoju?
Pani minister mówi, że w 2018 r. 33 miliony 

600 tysięcy… To będzie zależało od składanych pro-
jektów i od aktywności. Jak rozumiem, na rok 2019 
nie ma zaplanowanych kwot na takie aktywności, 
bo jest tu suma tylko 3 milionów 700 tysięcy. To jest 
moje pytanie.

Mam też pytanie niezwiązane z budżetem, ale 
jakby pani minister wiedziała… Jak teraz pani nie 
odpowie, to zapytam o to na posiedzeniu komisji przy 
okazji rozmów o budżecie. Czy samolot dla VIP-ów 
został kupiony w ramach 2% wydatków na obron-
ność?

Co się tyczy odpowiedzi pani minister, to dla 
mnie jest w zupełności wystarczające, że to są tzw. 
inwestycje twarde, czyli zakup sprzętu, urządzeń. Co 
do szczegółów niech rozpatruje to komisja obrony. 
Mnie interesują tylko kwestie dotyczące inwestycji 
twardych. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Senatorze! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeśli chodzi o Narodowy Instytut Wolności, to 

oczywiście powiedziałam, że limit 33 milionów 
600 tysięcy zł to limit maksymalny, który jest okre-
ślony w danej ustawie. Tutaj pan senator, jeśli dobrze 

(podsekretarz stanu T. Czerwińska)
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(wicemarszałek M. Seweryński) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – prawie 40 mi-
lionów zł. Rozumiem, że głównym elementem za-
kupu będą tutaj helikoptery i je również wliczamy 
do 2% wydatków na finansowanie Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej. Nie udało się zrealizować progra-
mu dotyczącego caracali i innych helikopterów, jak 
rozumiem, to może chociaż uda się w Lotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym i odtrąbimy sukces. Tak, 
polskie siły zbrojne otrzymały nowe helikoptery, które 
aktualnie są w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, 
a w razie czego możemy ich użyć do działań wojen-
nych. No, proszę państwa, takich rzeczy chyba nie 
należy robić. Jeżeli chcemy, żeby to było 2% PKB 
na szeroko rozumianą obronność czy stricte rozu-
mianą obronność, to realizujmy to, co dotyczy sił 
zbrojnych. A jeżeli trzeba, a na pewno trzeba, dofinan-
sować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, to finansujmy 
przedsięwzięcia związane z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, które powinny się znaleźć w budżecie 
jako osobna pozycja. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym powiedzieć 2 słowa na temat 
płac, które zawsze były szeroko dyskutowane. Pan se-
nator Bierecki, wtedy w opozycji… Wypisałem sobie 
mnóstwo cytatów z poprzedniej kadencji, ale nie będę 
ich cytował, żeby nie tracić czasu, chociaż były bar-
dzo ciekawe. Powiem tak: ja rozumiem, że mrożenie 
płac nie jest elementem, którym należy się chwalić. 
Nie jest czymś dobrym mrożenie płac w ogóle, we-
dług mnie, jako przedsięwzięcie. A mrożenie płac 
w okresie wielkiego kryzysu światowego… Można 
powiedzieć, i opozycja tak mówiła: nie, absolutnie 
nie, nie należy tego robić. Minister finansów przedsta-
wił wtedy i myśmy uchwalili budżet z zamrożeniem 
płac. Ale przy tak dobrej kondycji finansowej, przy 
takim rozwoju gospodarczym… I, co jest ważne, jest 
mnóstwo grup w Polsce, którym całkiem to mrożenie 
płac „nieźle wychodzi” – oczywiście w cudzysłowie. 
Ja wynotowałem sobie w międzyczasie nie wszyst-
kie, ale całe mnóstwo pozycji dotyczących wysoko-
ści wynagrodzeń: pan prezes Jasiński – 140 tysięcy 
miesięcznie, pan Jaworski – 100 tysięcy, pan Maks 
Kraczkowski – 116 tysięcy, pani Sadurska – 90 tysię-
cy. Dzisiaj czytam, że w PKN Orlen doradcą będzie 
pan Łapiński. Czyli ten szeroki wachlarz związany 
z dobrymi płacami jeszcze się bardzo rozszerza. To 
już nie są dziesiątki, to już są setki osób. A państwo 
mrozicie przy dobrej kondycji państwa – jak rozu-
miem, dla uratowania budżetu – płace dużej części 
pracowników urzędów w Polsce. Myślę, że oni po-
trafią czytać i zrozumieją, w jakim kierunku zmierza 
projekt tej ustawy, którego zapisy zapewne znajdą się 
w budżecie. Podwyżki tak, szczególnie dla wielu osób 
wymienionych przeze mnie, ale nie tylko, bo jest cała 
gama osób, których imię, nazwisko, funkcję i wyso-
kość wynagrodzenia można przeczytać w internecie. 
To w kontekście dyskusji, która była jeszcze przed 

Pani minister zanotowała.
Dziękuję.
Nie ma już pytań. Nikt się nie zgłasza.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów Czarnobaja, Kleinę…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, do mnie nie.)
…i Czerwińskiego. Czarnobaja nie, przepraszam.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Czarnobaj.
Dziękuję, Pani Minister.
Pana senatora proszę na trybunę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Państwo! Drodzy Goście!
Kilka spostrzeżeń… Oczywiście postaram się nie 

wychodzić poza ramy projektu ustawy, ale myślę, że 
na temat najważniejszej ustawy, którą przyjmujemy 
jako Senat – oczywiście wszystkie są ważne, ale usta-
wa budżetowa szczególnie… Ustawa budżetowa na 
rok 2018, zresztą jak każda ustawa budżetowa, jest 
ustawą, która pokazuje kierunek działań rządu w roku 
2018 i pewne priorytety, które są realizowane. Ale 
kilka spostrzeżeń dotyczących tego, co niesie projekt 
ustawy, związanych z budżetem.

Jeżeli chodzi o kwestie finansowania modernizacji 
Policji, Straży Granicznej na poziomie prawie 400 mi-
lionów zł i wliczania tego do wydatków związanych 
z obronnością, czyli szeroko rozumianego finansowa-
nia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej… Jakoś 
nie mogę zrozumieć, w jaki oto sposób finansowanie 
Straży Granicznej i finansowanie Sił Zbrojnych RP 
jest tożsame. Bo jeżeli mówimy o 2% PKB, to w mojej 
ocenie albo należy to zrobić tak, czytelnie, że to jest 2% 
PKB przeznaczanych na finansowanie Sił Zbrojnych 
RP, które funkcjonują w Polsce, a definicja sił zbroj-
nych jest, jaka jest… A jeżeli chcemy realizować i po-
winniśmy realizować program modernizacji Policji czy 
Straży Granicznej, czy innych służb, to uruchamiajmy 
osobny program, który nazwiemy programem moder-
nizacji poszczególnych służb, i realizujmy go.

Bo wtedy powstaje taki oto obraz, że my realizu-
jemy 2% PKB wydatków na obronność… I oczywi-
ście, jeżeli mówimy o tym na przykładzie samolotu 
dla VIP, i to jest wydatek włączony do tych 2% PKB 
przeznaczonych na wydatki na obronność… No, ja 
rozumiem, że trzeba się ewakuować w czasie wojny 
i temu zapewne ten samolot by posłużył w ramach 
działań wojennych, ale jeżeli chodzi o kwestię reali-
zacji zadań modernizacji Sił Zbrojnych RP, to tego 
rodzaju wydatki raczej nie powinny być tu zaliczane. 
I to jest pierwsza uwaga.
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(senator L. Czarnobaj) itd., okaże się, że ta 5-procentowa podwyżka nie jest 
imponująca.

I na koniec, Szanowni Państwo, 2 spostrzeżenia 
dotyczące innych wydatków.

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

To jeszcze 2 zdania, Panie Marszałku, jeśli pan 
marszałek pozwoli.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: 2 zdania.)
Instytut wolności, który jako instytucja rządowa 

będzie odpowiedzialny za monitorowanie, nadzo-
rowanie organizacji pozarządowych, ma kosztować 
ni mniej, ni więcej tylko 65 milionów zł w latach 
2017–2026, z czego w roku 2018 ponad 33 miliony 
zł. Chcę tylko państwu powiedzieć, że za czasów 
Prawa i Sprawiedliwości – tak wynika z tego, co wy-
czytałem, co było w przekazie medialnym – w Polsce 
uruchomiono 11 nowych instytucji i służb, które 
finansowane są z budżetu państwa. Jeżeli do tego 
dołożymy, że jesteśmy rządem, który ma najliczniej-
szą grupę ministrów, wiceministrów i podsekretarzy 
stanu w Unii Europejskiej, to zobaczymy kierunek, 
w którym idziemy, jeśli chodzi o budżet: dla innych 
jak najmniej, mrożenie płac, 5% dla nauczycieli, nie-
wielka podwyżka dla rezydentów, ale miliony zło-
tych dla swoich, którzy sprawują funkcje w spółkach 
Skarbu Państwa, ale nie tylko tam. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad ustawą o szczególnych rozwią-

zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2018. To jest ta ustawa, która przygotowuje nas 
do pracy nad budżetem, pokazuje, w jaki sposób rząd 
będzie pracował nad budżetem, i umożliwia różnego 
rodzaju operacje finansowe w roku przyszłym. Takie 
ustawy przyjmujemy od wielu, wielu lat, więc nie jest 
to sytuacja nadzwyczajna. Rozwiązania zawarte w tej 
ustawie też nie są w jakiś sposób szczególne – one 
w praktyce wpisują się w te, jakie były w ostatnich 
latach, są podobne, a więc przewidują mrożenie wy-
nagrodzeń, mrożenie funduszu socjalnego. Sytuacja 
nie jest nadzwyczajna, chociaż nam wydawało się, 
że skoro sytuacja budżetowa państwa, skoro dochody 
państwa są zdecydowanie wyższe, jak mówi rząd, niż 
były w latach poprzednich… Tak więc można było 
dzięki tej ustawie uruchomić większe środki choćby na 
fundusze socjalne. Ale to jest coś, z czym nie chcę tutaj 
w tej chwili polemizować. Taka jest polityka rządu. Ja 
zawsze jestem zwolennikiem oszczędzania i racjona-

chwilą, również ma kapitalne znaczenie, bo mroże-
nie płac to jest również to, co dotyczy składki na 
przyszłą emeryturę. Czyli dzisiaj fundujecie państwo 
taką fajną rzecz – posłużę się przykładem prezesa 
Jasińskiego – 140 tysięcy miesięcznie. Pan marszałek 
Borowski mówił o ok. 50-procentowym zastąpieniu. 
Czyli można liczyć może nie na 70%, bo to będzie 
za krótki okres składkowy, ale na pewno takie wspa-
niałe wynagrodzenie pana Jasińskiego i wielu innych 
pisiewiczów będzie korzystnie wpływało nie na bu-
dżet państwa, tylko na ich własną kieszeń i później, 
w przyszłości, na wysokość emerytury.

A jeżeli, proszę państwa, do tego dołożymy taką 
rzecz, która była przedmiotem sugestii i dyskusji… 
Może pan przewodniczący tak jak w roku poprzednim 
złoży taką poprawkę, jeżeli chodzi o fundusz socjal-
ny. To oczywiście nie jest usprawiedliwienie. To, że 
mrożono fundusz socjalny w latach poprzednich, to 
było rozwiązanie wynikające z olbrzymiego kryzysu 
finansów w Europie i na świecie. I ratowano budżet 
m.in. budżetem funduszu socjalnego.

Ja oczywiście uważam, że to, co dotyczy świad-
czeń dla pracowników, powinno być pod szczególną 
ochroną. Szkoda, że ta ustawa mówi o tym, że fun-
dusz socjalny będziemy naliczali, o ile pamiętam, 
chyba na podstawie danych z roku 2012, a w przy-
padku wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska 
w zarządach, na kierowniczych stanowiskach – z IV 
kwartału 2016 r. Ja proponowałem na posiedzeniu 
komisji, żeby to zamienić – fundusz socjalny nali-
czać, biorąc dane z końca 2016 r., a wynagrodzenia 
prezesów, zarządów i osób znaczących politycznie, 
naznaczonych przez Prawo i Sprawiedliwość, na pod-
stawie danych z grudnia 2012 r. Jeśli do tego doło-
żymy, proszę państwa, że w przypadku nauczycieli 
planowana jest 5-procentowa podwyżka i zestawimy 
te 140 miesięcznie… No, pan marszałek czytał tutaj 
uchwałę spółki pana prezesa Obiadka. No, fantastycz-
ny człowiek…

(Senator Kazimierz Kleina: Obajtka.)
Obajtka, przepraszam. …Z dużą inwencją.
(Senator Kazimierz Kleina: Obajtek wszystko 

może.)
Obajtek wszystko może. Nie dość, że miał bardzo 

szybki awans, co się chwali, z wójta na prezesa firmy 
o znaczeniu strategicznym, to jeszcze taki obrotny 
jest. Więcej pieniędzy dla siebie, mniej dla budżetu. 
A gdzie idee?

Dla nauczycieli – mówię tutaj o skali całego kraju 
– planowana jest 5-procentowa podwyżka. Jeżeli do 
tego dołożymy – myślę, że przy okazji omawiania 
budżetu będziemy o tym rozmawiali – 2,% czy 3% 
inflacji w kategorii wszelkiego rodzaju produktów 
żywnościowych, nieżywnościowych, prądu, energii 
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(senator K. Kleina) obronnych państw NATO i Stanów Zjednoczonych, 
i Polski. Jest budowana stacja, baza antyrakietowa, 
która… No, ta jednostka musi mieć dobry dojazd do 
portów morskich w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie. 
Ta droga, jak państwo wiecie, droga ekspresowa nr 6, 
trasa kaszubska, była zaprojektowana, były nawet ogło-
szone przetargi, ale ze względu na braki finansowe 
– tak przedstawiał to minister infrastruktury – inwe-
stycja została wstrzymana. Paradoks w przypadku tej 
inwestycji polega na tym, że po raz pierwszy remont 
tej drogi został wstrzymany w roku 2006 lub nawet 
w roku 2005. Wtedy mówiono: nie modernizujemy 
odcinka od Bożegopola do Lęborka, ponieważ będzie 
budowana właśnie ta trasa ekspresowa. No i teraz osta-
tecznie minister infrastruktury uruchomił tę inwesty-
cję, ale do Bożegopola, a od Bożegopola do Lęborka 
jest to droga, można powiedzieć, taka, jaka była 30 lat 
temu, wąziutka, a jest to droga krajowa. Wydaje mi 
się, że dzięki takim środkom można byłoby te pienią-
dze uruchomić, mając na myśli także cele obronne. 
Oczywiście ja nie chcę decydować sam, bo przecież nie 
znam się na tym i nie jestem fachowcem w tej materii, 
bo może będą drogi ekspresowe, drogi krajowe jeszcze 
ważniejsze, o jeszcze większym znaczeniu z punktu 
widzenia obronności kraju. Mówię o tym, co wiem, 
jak ja to widzę, jak to wygląda. Warto byłoby się temu 
przyjrzeć. Możliwe, że należałoby przygotować jakąś 
specjalną ustawę, która by regulowała sprawy wydat-
ków środków obronnych na cele szeroko rozumianej 
obronności kraju po to, żeby lepiej wydawać środki na 
obronę narodową. Bo jak pewnie widzimy, jak wielu 
z nas to widzi, w przeszłości i obecnie te środki często 
były i są wydatkowane niezbyt racjonalnie. Obecnie 
wyraźnie widać, że są kłopoty z wydatkowaniem tych 
pieniędzy, i chociaż umowy są podpisywane itd., są 
wpłacane najróżniejsze zaliczki daleko na przód, to 
broni i uzbrojenia jak nie było, tak nie ma. Czasami 
lepiej byłoby poczekać, wstrzymać się, nie płacić zali-
czek, gdy nie potrzeba i z myślą, że za parę lat znajdą 
się jakieś środki obrony, i wydatkować te środki tam, 
gdzie można racjonalnie wydać pieniądze. Pamiętacie 
państwo przetarg na autobusy dla wojska. Prawda? Był 
ogłoszony przetarg, minister Macierewicz go ogłosił, 
i wygrała nie ta firma, która miała wygrać, bo miał 
wygrać Autosan. No i co? Przetarg unieważniono, 
wygrał ten Autosan. Czy to są racjonalne decyzje? 
Tego tak do końca nie wiem. Nie można w ten sposób 
gospodarować środkami publicznymi.

Podsumowując, proszę państwa, żebyście poparli 
tę poprawkę, którą zgłaszam, a która według mnie ma 
dość istotne znaczenie. Mam nadzieję, że to się uda 
i że ta operacja będzie naszym wspólnym sukcesem. 
Dziękuję bardzo.

Aha, składam poprawkę. Zaraz, muszę ją chyba 
podpisać?

(Głos z sali: Tak.)

lizowania wydatków, więc wtedy, gdy nie potrzeba 
wydatkować środków w sposób nadzwyczajny, zawsze 
będę takie rozwiązania popierał. Chociaż niektóre pro-
pozycje, które są zawarte w tej ustawie, budzą wąt-
pliwości. O większości mówił pięknie senator Leszek 
Czarnobaj i nie będę tego powtarzał, zresztą nawet bym 
nie potrafił w taki sposób powiedzieć o tych różnych 
problemach, które są w tej ustawie, a szczególnie tych, 
które będą w przyszłości w ustawie budżetowej.

Wątpliwości moje budzi np. istotny wzrost wy-
datków na Kancelarię Sejmu, i to związanych z za-
trudnieniem, z utworzeniem nowych etatów. Nam 
zarzucano, że ciągle się pojawiały jakieś nowe etaty, 
chociaż jak się to racjonalnie i dokładnie policzy, 
okaże się, że to wcale tak nie wyglądało. Nawet mia-
łem pytanie: o ile wzrosło zatrudnienie w sektorze 
publicznym w tych ostatnich 2 latach? Na to pytanie 
jeszcze odpowiedzi nie otrzymałem, ale myślę, że ta 
informacja dotrze do nas, bo rzeczywistość wydaje się 
odbiegać od tego, co mówiło Prawo i Sprawiedliwość, 
że będzie zatrudniało mniej osób, że będzie ograni-
czało zatrudnienie w sektorze publicznym, w admi-
nistracji. Praktyka jest odwrotna. Więc tutaj te 14 
milionów na nowe etaty dla Kancelarii Sejmu musi 
budzić co najmniej wątpliwości.

Ja w moim pytaniu skierowanym do pani mini-
ster… To pytanie dotyczyło wydatkowania środków 
na obronę narodową. To są sztywne wydatki. Ta kwota 
wydatków na obronę narodową to jest 2% PKB. I ta 
kwota co roku wzrasta naprawdę w sposób istotny, bo 
przecież przez całe lata co roku my, Polska, pewnie jako 
jeden z niewielu krajów w Europie mieliśmy wzrost 
PKB, nawet w czasach poważnego kryzysu. Nawet 
w latach 2008, 2010, 2011, 10 lat temu także nam się 
udało przeprowadzić Polskę przez czasy kryzysu suchą 
stopą, więcej, nawet mieliśmy wzrost gospodarczy, 
pewnie nie taki, jakbyśmy tego oczekiwali, ale ten 
wzrost zawsze był. Teraz ten wzrost także jest, jest 
nawet spory i z tego się cieszymy. I ten wzrost środ-
ków na obronę narodową będzie w przyszłym roku 
istotny, duży. Więc pomyślałem sobie, przyglądając 
się właśnie konstrukcji tej ustawy o wykonywaniu 
ustawy budżetowej na rok 2018, gdzie państwo po-
kazujecie, że można ze środków na obronę narodową 
wydatkować pieniądze na inne cele niż te sensu stricte 
obronne, a więc np. na cele związane ze służbami po-
licyjnymi, Strażą Graniczną itd., itd., że to jest dobry 
kierunek. Tak więc proponuję takie rozwiązanie, żeby 
ten obszar powiększyć o te inwestycje drogowe, które 
mają wyraźnie charakter obronny. Podałem przykład 
trasy kaszubskiej, czyli drogi ekspresowej z Gdańska 
do Szczecina, która jest wyraźnie drogą o znaczeniu 
strategiczno-obronnym, ponieważ w Słupsku jest 
budowany ważny, jeden z ważniejszych elementów 
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Energa, powstało wrażenie, że Senat krytycznie od-
nosi się do jego działalności. W żadnym wypadku 
tak nie jest. Pan prezes Obajtek ma znakomite suk-
cesy w zarządzaniu spółką Energa, której wyniki 
stale poprawia. Na podstawie tych wyników można 
oceniać jakość jego pracy. Być może, i tutaj z przy-
krością muszę to powiedzieć, ta niechęć w stosunku 
do osoby pana prezesa Obajtka ze strony senatorów 
z województwa pomorskiego wynika ze skuteczności 
jego działań w ograniczaniu bezzasadnych kosztów, 
które kiedyś ponosiła spółka Energa. Tak więc ży-
czymy panu senatorowi Obajtkowi… przepraszam, 
panu prezesowi Obajtkowi – być może w przyszłości 
senatorowi – powodzenia w tej pracy i bardzo doce-
niamy to, co on robi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos zabierze ponownie pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja 2 słowa do pana senatora Biereckiego jako prze-

wodniczącego naszej komisji…
Panie Senatorze, ja złego słowa nie powiedziałem, 

jeśli chodzi o budżet, bo on nie jest przedmiotem 
obrad, ale skoro pan poruszył ten temat, to chcę coś 
powiedzieć. Powtórzę to i oczywiście będę to dłużej 
argumentował ze względu na czas: ja osobiście uwa-
żam, że w budżecie znajdzie się wiele pozytywnych 
elementów, one w nim są. Jeżeli pan mówi o polityce 
społecznej dotyczącej 500+, które jest sztandarowym 
programem Prawa i Sprawiedliwości, to powiem, że 
uważam, że jest to przedsięwzięcie, które, mówiąc 
ogólnie, poprawiło wiele kwestii, chociażby takich 
jak kwestia biedy osób, które były w najtrudniej-
szej sytuacji. Polska wyszła z ostatniej pozycji czy 
przedostatniej. Tak więc w tym zakresie są sukcesy, ja 
przecież złego słowa nie dam powiedzieć. Oczywiście 
ja mogę, Panie Senatorze, mieć inne spojrzenie na 
temat 500+ i sugerować pewne rozwiązania dotyczące 
powiązania czy to z rynkiem pracy, czy inne. Ale ja 
złego słowa nie powiedziałem na ten temat ani na 
temat budżetu, tylko powiedziałem o pewnych zamie-
rzeniach, które pani minister przedstawia w imieniu 
rządu i które będą uwzględnione w budżecie. My na 
temat budżetu będziemy jeszcze prowadzili długą 
dyskusję.

Teraz takie kwestie: dobre gospodarowanie, po-
ziom deficytu… No, przecież pan senator pracuje 
wiele lat i na pewno zna te mechanizmy. No więc pro-
szę sobie prześledzić wielkości deficytu planowanego 
i osiąganego na przestrzeni 10 lat. Wtedy zobaczymy, 
że to nie jest rekordowo niski deficyt w stosunku do 

Wicemarszałek Michał Seweryński:.

Głos ma pan senator Bierecki. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie to ja chyba powinienem wystąpić z po-

dziękowaniami dla senatorów Kleiny i Czarnobaja, 
którzy tak…

(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękujemy.)
…chwalil i  sukcesy rządu Prawa 

i Sprawiedliwości…
(Senator Kazimierz Kleina: Poprzednie rządy 

oczywiście też.)
…i którzy tak podkreślali dobre gospodarowanie 

tego rządu finansami publicznymi.
(Senator Kazimierz Kleina: Każdy słyszy, co chce.)
Za to serdecznie dziękuję. Rzeczywiście, wczo-

rajsze wiadomości, które przekazał pan wiceminister 
Skiba, dotyczące poziomu deficytu budżetu państwa 
na koniec roku… Spodziewamy się, że nie przekro-
czy on 30 miliardów zł, czyli tak naprawdę będzie 
o połowę niższy niż zaplanowany w ustawie. Druga 
ważna wiadomość to taka, że deficyt całego sekto-
ra finansów publicznych w roku 2017, czyli deficyt 
budżetu państwa, budżetów wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego, ubezpieczeń społecznych, 
spadnie z przewidywanych 2,9% poniżej 2%. Warto, 
żebyśmy o tym pamiętali. Ten rząd rzeczywiście od-
nosi sukcesy, 2 lata naprawy finansów państwa przy-
noszą rezultaty i cieszę się, że senatorowie opozycji 
to dostrzegają.

Jeżeli chodzi o kwestię funduszu świadczeń so-
cjalnych i odmrażania tego, co przez wiele lat było 
mrożone… To rzeczywiście było przedmiotem wielu 
moich wystąpień w poprzedniej kadencji, za każdym 
razem, kiedy przyjmowaliśmy budżety, pytałem mi-
nistra Rostowskiego, dlaczego zamraża konsumpcję, 
skoro nasz produkt krajowy brutto jest budowany 
głównie przez konsumpcję krajową, przez popyt we-
wnętrzny, tak bym powiedział. No, przecież odmra-
żamy, odmrażaliśmy też w tamtym roku. W tym roku 
decyzja jest taka, jak widać, ale to oznacza, że roz-
sądnie, na spokojnie i racjonalnie planujemy wydatki 
państwa. Bardzo wiele środków przeznaczonych zo-
stało na programy pomocy społecznej i trzeba widzieć 
te dziesiątki miliardów złotych, które trafiają do oby-
wateli polskich, także do pracowników, kiedy mówi 
się o kwestii zakładowych funduszy socjalnych, które 
stanowią przecież tylko ułamek środków trafiających 
do naszych obywateli z tytułu różnych programów 
uruchomionych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

No i wreszcie ostatnia kwestia. Nie chciałbym, 
żeby w tej Izbie, gdzie wielokrotnie przywoływano 
nazwisko znakomitego menedżera, prezesa firmy 
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(senator L. Czarnobaj) No, po 10 miesiącach mamy nadwyżkę w budżecie 
– po raz pierwszy od 25 lat, ale z jedną małą prze-
rwą. Jak zauważyliśmy, mieliśmy do czynienia z ta-
kim zjawiskiem w 2007 r., kiedy też po pierwszych 
miesiącach mieliśmy nadwyżkę w budżecie. Wtedy 
premierem był Jarosław Kaczyński, tak więc można 
powiedzieć, że wracamy do tamtych dobrych zdarzeń. 
Jest taki ciąg dobrych zdarzeń. To tak do sztambucha 
panu senatorowi Czarnobajowi.

No, niestety muszę się jeszcze odnieść do tego 
popisu demagogii. Porównywanie skali podwyżki 
z całym wynagrodzeniem, porównywanie pensji 
nauczyciela z pensją prezesa wielkiej firmy energe-
tycznej – no, można powiedzieć, że trudno to na-
zwać inaczej niż demagogią. Tak naprawdę tylko 
tak można to nazwać. Ale muszę też zadać pytanie: 
i kto to mówi? Politycy Platformy, którzy krytykują 
rzekomo gigantyczne wynagrodzenie prezesa firmy 
Energa, jednocześnie płacili takie same pieniądze 
człowiekowi, który miał wybudować elektrownię ją-
drową. Przypomnę, że płacili za to, że jej nie budował. 
A te wszystkie wielkie odprawy? No i kto to mówi? 
Tak więc myślę, że bardzo ryzykownie pan senator 
Czarnobaj wystąpił dzisiaj i że zbierze sporo takich 
wpisów do sztambucha. Przed debatą budżetową ape-
luję o powstrzymanie się od tego typu chwytów, które 
w pańskich ustach, no cóż, brzmią niewiarygodnie. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, ja 

w ramach sprostowania.)
W ramach sprostowania?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, już z miejsca 

odpowiem.)
Ma pan 1 minutę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Do sztambucha przyniosę panu pewną listę, tak 

żeby pan ją miał, bo może pan się tym nie interesuje. 
Wiem, pan jest z innej półki prawdopodobnie, ale ja panu 
przyniosę listę osób – chodzi nie tylko o pana prezesa 
Jasińskiego, a przyda się to właśnie w debacie nad bu-
dżetem, w dyskusji o wynagrodzeniach – związanych 
z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście podpisuję 
się pod negatywną oceną, którą pan wystawił byłemu 
ministrowi Gradowi. Również uważam, że to było nega-
tywne zjawisko. Ja to krytykuję i się pod tym podpisuję. 
I znajdę jeszcze inne nazwiska osób z Platformy, które 
również napiętnuję. Chcę panu powiedzieć, że dam panu 
tę listę do sztambucha, żeby pan to sobie porównał. Dam 

planów i w stosunku do PKB. Ale ja bym chciał, żeby 
ten deficyt był na poziomie zerowym, żebyśmy tak 
jak wiele krajów – bodajże już 6, o ile pamiętam, na 
czele z Czechami – osiągali nadwyżkę w budżecie 
państwa. W związku z tym, jeśli chodzi o wielkość 
deficytu, ja będę się cieszył również wtedy, jeżeli to 
nie będzie 60 miliardów, tylko 30 miliardów – skoro 
już poruszył pan senator ten temat.

Jeżeli zaś chodzi o kwestię długu publicznego, 
który spada, jako wartość liczbowa, to należy się 
z tego cieszyć. Jednak zobaczmy, Panie Senatorze, 
że jednym z elementów znacznie zmniejszających 
wydatki jest nierealizowanie programu inwestycji 
w Polsce. Tak że na razie nie ma się z czego cieszyć, 
ale o szczegółach będziemy rozmawiali podczas oma-
wiania budżetu.

Ostatnie 2 zdania. Ja nie znam osobiście pana 
prezesa Obajtka i ja oczywiście nie wystawiam mu 
negatywnej oceny, wręcz odwrotnie, ja go chwalę. 
Przecież to, co prezentował marszałek Borusewicz, 
świadczy o obrotności prezesa: maksymalnie do wła-
snej kieszeni i jak najmniej do budżetu państwa. To są 
fakty, Panie Senatorze. Kiedy mówimy o tym, że pod-
wyższamy… rosną wynagrodzenia, to ja oczywiście 
też o tym mówię, tylko jeśli 5% otrzymują nauczy-
ciele… Nauczyciele w Polsce łatwo sobie policzą… 
Kiedy weźmie się pod uwagę wynagrodzenia pana 
prezesa Obajtka i innych, pana prezesa Jasińskiego, 
140 tysięcy zł miesięcznie, to łatwo sobie policzyć, 
jakie są dysproporcje. Panie Senatorze, ja opowiadam 
się za modelem, który mają kraje skandynawskie. 
Im mniejsza rozpiętość między najniższymi a naj-
wyższymi dochodami, tym kraj jest bezpieczniejszy 
i taki kraj trzeba sobie stawiać za wzór. A krajami, 
w których obecnie jest największa rozpiętość, są Stany 
Zjednoczone – tam jest to chyba prawie 266 – i Rosja. 
I te kraje to nie są dla nas przykłady. W związku z tym 
rozpiętość miedzy 200 zł podwyżki dla nauczyciela 
a 140 tysięcy zł płacy miesięcznej nie jest… Tego się 
nie porównuje. Wysokość wynagrodzeń prezesów 
spółek liczona jest tu według danych z IV kwartału 
2016 r. No, takie wynagrodzenia wychodzą. Tak że 
ja nie mam żadnego negatywnego stosunku do pana 
prezesa Obajtka ze względu na to, że pracuje on na 
Wybrzeżu, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Bierecki. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
2 słowa wyjaśnienia, bo należy się państwu ta 

informacja po wystąpieniu pana senatora Czarnobaja. 
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(senator L. Czarnobaj) Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 17.00.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: A, jeszcze 1 ko-

munikatu nie odczytałem. Teraz zobaczyłem, prze-
praszam.)

Proszę przeczytać.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Mogę jeszcze?)
Tak.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Przepraszam bardzo, jeszcze 1 komunikat. 

Posiedzenie Komisji Środowiska odbędzie się dzi-
siaj 10 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 179. 
Porządek posiedzenia obejmuje przyjęcie stanowiska 
komisji w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego przed 
zanieczyszczeniem oraz podział prac nad ustawą bu-
dżetową na rok 2018.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 31  
do godziny 17 minut 02)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o punkt: ustawa o rynku mocy – druk nr 675 
– i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudzie-
stego porządku obrad.

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

(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

mówi: porządek obrad Senatu ustala marszałek 
Senatu, przy czym do porządku obrad mogą być 
wniesione jedynie sprawy znane senatorom z druków 
rozdanych nie później niż na 3 dni przed posiedze-
niem; w wyjątkowych przypadkach może nastąpić, 
za zgodą Senatu, skrócenie tego terminu.

Chciałbym się dowiedzieć, po pierwsze… Byłem 
o godzinie 16.54, żeby poszukać druku… nie pa-
miętam numeru, pani go ma, to chyba nr 675, o ile 
sobie przypominam, chodzi o ustawę dotyczącą ryn-
ku mocy. Wiemy, że Sejm prawdopodobnie dzisiaj tę 
ustawę przyjął i ona trafiła do Senatu.

Chciałbym w takim razie się dowiedzieć, jaki, 
zgodnie z regulaminem – bo widzę, że już nawet 
Regulamin Senatu chcemy łamać nagminnie – jest…

(Senator Alicja Zając: Nie chcemy.)

panu listę osób, które wspólnie ocenimy negatywnie – 
mam taką nadzieję – osób z czasów PO-PSL, a potem 
negatywnie ocenimy listę Misiewiczów zarabiających 
krocie w radach nadzorczych, spółkach itd. Przyda się 
to w dyskusji o budżecie. To tak do sztambucha, Panie 
Senatorze. Daję to panu, żeby pan zapoznał się z tą listą, 
która dotyczy faktów, a nie opinii politycznych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Kleina.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Teresa Czerwińska: Dziękuję.)
(Głos z sali: Nie.)
Nie. Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Ogłaszam przerwę…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Jeszcze nie.)
Przepraszam, jeszcze komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w celu rozpatrzenia ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2018, druk senacki nr 670, odbę-
dzie się w dniu dzisiejszym 30 minut po ogłoszeniu 
przerwy w obradach Senatu w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz niektórych innych ustaw, druk senacki 
nr 663, odbędzie się 15 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w celu rozpatrzenia ustawy o rynku 
mocy odbędzie się w dniu dzisiejszym 30 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 176. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
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(senator P. Florek) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że zgło-
szony przeze mnie wniosek został przyjęty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o rynku mocy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 675, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 675 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! 

Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym na podstawie art. 68 

Regulaminu Senatu na wniosek pana marszałka 
Karczewskiego zajęliśmy się ustawą o rynku mocy.

Po rozpoczęciu posiedzenia komisji przewodniczą-
cy zadał pytanie, czy którykolwiek z obecnych sena-
torów jest przeciwny wprowadzeniu tego punku pod 
obrady komisji. Nikt z obecnych nie zaprotestował.

(Rozmowy na sali)
Następnie powitani zostali obecni na posiedzeniu 

komisji przedstawiciele rządu.
(Wicemarszałek Maria Koc: Wysoki Senacie, pro-

szę o ciszę.)
Powitano pana ministra Tadeusza Skobla, specja-

listów, dyrektorów z Ministerstwa Energii, a także 
pana posła obecnego na posiedzeniu komisji.

W trakcie posiedzenia kolejno zadawano mery-
toryczne pytania. Zostały udzielone wyczerpujące 
odpowiedzi zarówno przez pana ministra, jak i przez 
przedstawiciela Ministerstwa Energii. Wydaje mi się, 
że jednoznacznie rozwiano wątpliwości – takiego 
jestem zdania, a uczestniczyłem w posiedzeniu ko-
misji – dotyczące tej ustawy. Po czysto merytorycz-
nej dyskusji przeprowadzono głosowanie, po którym 
większość komisji rekomenduje państwu przyjęcie 
proponowanego tekstu ustawy. Dziękuję bardzo…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Z poprawkami?)
Aha, z 3 poprawkami, które zostały przejęte 

w trakcie procedowania przez przewodniczącego.
Na posiedzeniu komisji był również obecny legi-

slator. Myślę, że to tyle z informacji.
Mogę jeszcze dodać tytułem wyjaśnienia, że na 

posiedzenie komisji zostali zaproszeni przedstawicie-
le 4 największych wytwórców energii w Polsce. Nie 
przybyli oni na posiedzenie. Został również zapro-
szony przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki. 
On również nie przybył. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.

Pani Senator, niech pani w takim razie mi odpo-
wie, jaki to jest wyjątkowy przypadek, żeby za zgo-
dą Senatu skrócić ten termin i rozpocząć za chwilę 
debatę nad ustawą, która liczy 80 stron.

Ja, Pani Senator, trochę na energetyce się znam, 
wprawdzie… No, budowałem elektrownię, choć fak-
tycznie jej nie obsługiwałem. Ale zdaję sobie sprawę…

A więc, w związku z tym, mam pytanie: w jaki 
sposób ja mam się zapoznać z ustawą, która ma 80 
stron? I jak mamy nad nią głosować, jak mamy prze-
prowadzać debatę? Nie wiem… Prawdopodobnie, jak 
zdążyłem się przed chwilą zorientować, zostały jeszcze 
zgłoszone poprawki – choć nie wiem, kto i w jaki spo-
sób te poprawki zgłosił. A więc proszę o uzasadnienie. 
Jak zdążyłem się zorientować, ustawa wchodzi w życie 
chyba dopiero w 2020 r. A więc jakie jest uzasadnie-
nie tego, żebyśmy w takim trybie procedowali i żeby-
śmy łamali – bo to dla mnie jest łamanie – Regulamin 
Senatu? Chyba że usłyszę uzasadnienie. Nie wiem, 
może nam coś grozi, może był jakiś wybuch w elek-
trowni, może był pożar, może jest, no, nie wiem, jakieś 
zagrożenie zewnętrzne. Ale ja chcę to wiedzieć. Jakie 
nam grozi niebezpieczeństwo, że musimy w tym trybie 
procedować? Dziękuję.(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, wobec sprzeciwu proponuję 

głosowanie.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, Regulamin Senatu, art. 48 ust. 2 

pkt 8: wniosek formalny o uzupełnienie lub zmianę 
projektu porządku obrad albo porządku obrad.

Wnoszę taki wniosek i poddaję go pod głosowanie 
wobec sprzeciwu.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo…
(Senator Jan Rulewski: 2 ustawy czy 1?)
(Senator Piotr Florek: Ja mówię o art. 34 ust. 2.)
(Senator Grzegorz Peczkis: Pani Marszałek…)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, teraz nie dopuszczam nikogo 

do głosu.
Proponuję głosowanie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 

przeze mnie propozycją.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 51 senatorów, 46 – za, 4 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)
(Senator Czesław Ryszka: Moc jest w nas.)
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(wicemarszałek M. Koc) nośnie do tego, po co wprowadzamy tę ustawę. Ta 
ustawa ma na celu zmianę sposobu realizacji rynku 
energii w Polsce. Dzisiaj jest to rynek jednotowaro-
wy. Innymi słowy: dzisiaj zamawiając energię, za-
mawiamy tylko energię, tę wytworzoną już energię. 
Według ustawy, którą komisja proponuje państwu 
przyjąć, będziemy zamawiali nie tylko energię, lecz 
także zdolność do dostawy mocy. Innymi słowy, te 
wszystkie zmiany proponowane w ustawie zmierzają 
do tego, żeby zabezpieczyć państwo polskie przed sy-
tuacją, w której płacąc tylko na bieżąco za energię, nie 
stworzymy żadnego mechanizmu wsparcia w zakre-
sie wytwarzania sposobów realizacji wspomnianego 
celu, czyli wytwarzania nowych źródeł energii. Dając 
taką możliwość zamawiania, płacenia za gotowość do 
dostarczania energii, dajemy możliwość budowania 
nowych jednostek energetycznych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski. Proszę 

bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomniał pan, 

że do tej ustawy zgłoszono 3 poprawki i że komisja 
je przyjęła. Wnioskuję z tego, że po ewentualnym 
przyjęciu tej ustawy wraz z poprawkami ustawa wró-
ci do Sejmu. To oznacza, że tak naprawdę nie jest 
dookreślony czas jej wejścia w życie. Skąd zatem ta 
wyjątkowość w propozycji pani marszałek, skoro ona 
sama nie może dzisiaj powiedzieć, nawet nadużywa-
jąc zasady wyjątkowości, że ta ustawa w najbliższych 
dniach czy nawet miesiącach zostanie uchwalona 
przez parlament?

(Senator Grzegorz Peczkis: Już odpowiadam, 
Panie Senatorze.)

Nie…
(Wicemarszałek Maria Koc: Chwileczkę, chwi-

leczkę, pan senator jeszcze nie dokończył zadawania 
pytania.)

Chciałbym dokończyć. Mówił pan o energetyce. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy to obejmuje również 
dostawy gazu. Tak czy nie?

(Senator Grzegorz Peczkis: Już?)
Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Już, Panie Senatorze, tak? 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ponieważ pan senator Piotr Florek 

powołał się i pan teraz również powołuje się na art. 34 
ust. 2 naszego regulaminu, Regulaminu Senatu, to 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Augustyn, a potem pan senator Jan 
Rulewski.

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, termin posiedzenia komisji zo-

stał wyznaczony w ostatniej chwili. Jakim sposobem 
partnerzy społeczni mogli dotrzeć na to posiedzenie? 
Naprawdę proszę o powagę w tej kwestii.

Proszę, żeby pan poinformował Izbę o treści po-
prawek i ich znaczeniu dla ustawy, ponieważ na po-
siedzeniu komisji nawet tego nie zreferowano. I pro-
siłbym także, żeby pan przedstawił skutki tej ustawy 
dla polskich przedsiębiorstw. To wszystko na razie.

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

Senator Grzegorz Peczkis:
Odpowiadając na wątpliwości pana senatora… Co 

do pierwszej kwestii, terminu wyznaczenia posie-
dzenia komisji, to dla wszystkich, którzy byli obec-
ni na posiedzeniu Senatu… To było pół godziny po 
zakończeniu obrad Senatu. To wydaje się terminem 
wystarczającym do tego, żeby senatorowie uczestni-
czący, według mojej wiedzy, w posiedzeniu Senatu 
mogli dotrzeć na posiedzenie komisji.

Jeżeli chodzi o kwestie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Rakietą.)
(Senator Jan Dobrzyński: Czy to było na posie-

dzeniu komisji, Panie Senatorze?)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
To tytułem uzupełnienia, ponieważ to było na 

posiedzeniu Senatu. Ale na samym posiedzeniu ko-
misji – ja jeszcze raz powtórzę – na początku zostało 
zadane pytanie, czy którykolwiek z przybyłych se-
natorów ma wątpliwości bądź pretensje odnośnie do 
wprowadzenia… czy też do treści porządku obrad. 
I nikt z przybyłych senatorów takiej wątpliwości nie 
zgłosił. Ja w czasie, jak szedłem na posiedzenie ko-
misji – ja to powtórzę, Panie Senatorze – minąłem 
pana, pan szedł w przeciwnym kierunku. Tak więc 
tylko tyle mogę powiedzieć, jeśli o tę kwestię chodzi.

Jeśli chodzi o skutki ustawy, to, Szanowni Państwo, 
na posiedzeniu komisji faktycznie były pytania od-
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, oczywiście.
(Senator Jan Rulewski: O tym gazie niech pan…)

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Senatorze, decyzja pani marszałek nie była 

przedmiotem procedowania komisji.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
(Senator Jan Rulewski: A gaz?)
Gaz jest paliwem. Ja już to kiedyś tłumaczyłem. 

Pan wtedy zadawał to pytanie… A to dotyczy wy-
twarzania energii, czyli…

(Senator Jan Rulewski: Pytam: czy obejmuje rów-
nież gaz?)

(Senator Jarosław Rusiecki: Też nie.)
(Senator Alicja Zając: Nie.)
Nie.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie obejmuje.
(Wesołość na sali)
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

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

Jest z nami pan minister Tadeusz Skobel, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Panie Ministrze, czy zechce pan…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Jeśli jest taka potrzeba…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Prosimy.)
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Być może trzeba powiedzieć kilka słów o tym, dla-

czego ta ustawa się pojawiła. Odniosę się również do 
tego, z jakiego powodu jest potrzeba, żeby ta ustawa 
była uchwalona w miarę szybko.

Ustawa o rynku mocy wprowadza zmianę – 
o czym tu już wcześniej powiedział senator Peczkis 

pragnę przypomnieć,  ust. 2 brzmi: „Projekt porządku 
obrad Senatu ustala Marszałek Senatu, przy czym do 
porządku obrad mogą być wniesione jedynie sprawy 
znane senatorom z druków rozdanych nie później 
niż na 3 dni przed posiedzeniem. W wyjątkowych 
przypadkach może nastąpić, za zgodą Senatu, skró-
cenie tego terminu”. Skrócenie tego terminu nastąpiło 
poprzez głosowanie.

Oddaję panu głos.
(Senator Jan Rulewski: Ale wyjątkowości przy-

padku pani nie uzasadniła.)
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, czy mądrze to 

tak?)
(Senator Grzegorz Peczkis: Jeśli ja mogę odpo-

wiedzieć…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

To faktycznie również było jednym z wąt-
ków podnoszonych na posiedzeniu komisji. Panie 
Senatorze, ta ustawa jest znana. Jej pierwsze 
przedłożenie było w grudniu minionego roku. Od 
tamtego czasu była bardzo dokładnie poddawana 
konsultacjom w kraju, ale też, co dużo istotniej-
sze, przed organami europejskimi. Chodziło po 
prostu o to, żeby przez przypadek nie wprowadzić 
ustawy, która będzie później zakwestionowana 
w zjednoczonej Europie, w naszej zjednoczonej 
Europie. I w związku z tym ta właśnie dbałość 
o jakość wprowadzanego prawa spowodowała, że 
to jest tak dokładnie poddany konsultacjom doku-
ment. Osiemdziesiąt kilka stron i tylko 3 drobne 
poprawki. Fenomen!

(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Brawo! Brawo!)
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator chce dopytać. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Nie otrzymałem odpowiedzi na drugie pytanie.
Panie Senatorze Sprawozdawco, przyjmuję z peł-

ną otwartością pańskie prawdziwe twierdzenia, ale 
wobec tego mam pytanie: czy zatem decyzja pani 
marszałek, która po roku konsultowania ustawy, tak 
ważnej dla życia… czy ta decyzja, by spowodować 
wyjątkowość rozpatrywania tej ustawy, ma uzasad-
nienie?

(Senator Grzegorz Peczkis: Mogę?)
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(podsekretarz stanu T. Skobel) jednostki wytwórcze z elektrowni i elektrociepłowni 
muszą ograniczyć ilość mocy, która jest w systemie, 
żeby mogła być odebrana moc z odnawialnych źró-
deł energii i energia zielona. Ponieważ pewne grupy 
energii odnawialnych, mianowicie energia z foto-
woltaiki czy energia wiatru, zależą od warunków 
atmosferycznych… Gdyby te warunki atmosferyczne 
były ciągle takie same, nie byłoby z tym problemu, 
jednak my w systemie elektroenergetycznym musi-
my zapewnić odpowiednią ilość mocy na wypadek, 
gdyby nie świeciło słońce, gdyby nie było wiatru. Nie 
może być takiej sytuacji, że z tego powodu odbiorca 
energii elektrycznej ma przerwy w zasilaniu. Stąd 
konieczność stworzenia takiego mechanizmu w na-
szym systemie, aby nowe moce wytwórcze były, aby 
moce wytwórcze były sterowalne. Sterowalne, czyli 
takie, które sprawiają, że rozwija się OZE, natomiast 
w momencie, kiedy nie ma źródeł energii odnawial-
nej, te moce wytwórcze są uruchamiane. I temu służy 
cała ustawa o rynku mocy.

System handlu uprawnień do emisji CO2 i pla-
nowane w ramach niego interwencje skutkują pod-
wyższeniem ceny emisji – mogą tym skutkować – 
a tym samym wzrost kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej w ramach źródeł konwencjonalnych 
nastąpi po raz kolejny. Dodatkowo stwierdziliśmy, 
jeśli chodzi o system elektroenergetyczny, że w latach 
2015–2016 nastąpił wzrost zapotrzebowania na moc 
w krajowym systemie elektroenergetycznym o około 
2% rocznie.

Możemy się liczyć z takimi negatywnymi skutka-
mi związanymi z brakiem mocy, jakie miały miejsce 
w roku 2015. Czyli możemy się liczyć z tym, że może 
zaistnieć sytuacja, w której nastąpi ograniczenie po-
daży energii elektrycznej. Ja mam ze sobą 2 wykre-
sy przedstawiające 2 scenariusze. I tutaj widać, że 
jeżeli wymagana nadwyżka mocy w modernizacji 
wyglądałaby tak – czyli tutaj jest rok 2021, o którym 
mówimy – to w sytuacji, kiedy te bloki musiałyby 
być wyłączone, skutki tego byłyby znacząco gorsze. 
I można powiedzieć w ten sposób: my dzisiaj mamy 
szansę na to, by zbudować nowy rynek wytwórców 
i nie spoglądać na to, co się dzieje za granicą. Bo mo-
glibyśmy stworzyć taką sytuację, że zamiast własnego 
wytwarzania, co jest związane z bezpieczeństwem 
energetycznym Polski, moglibyśmy tę energię spróbo-
wać sprowadzać z zewnątrz, z zagranicy. Oczywiście 
w pewnej części ta energia jest sprowadzana dzisiaj 
i będzie sprowadzana również w przyszłości, jednak 
dominujące, jeżeli chodzi o system elektroenerge-
tyczny w Polsce, o jego źródła wytwarzania, mają 
być źródła polskie. I po to jest ta ustawa. Ona jest 
po to, by taką możliwość stwarzać. Ta ustawa nie 
zamyka możliwości uczestnictwa w rynku firmom za-
granicznym – podaje szczegółowe uregulowania w tej 
sprawie – ale główny nacisk kładzie na to, by sytuacja 

– aktualnie obowiązującego modelu rynku energii. 
Obecnie obowiązuje rynek energii jednotowarowy, 
gdzie płaci się za energię elektryczną, w której skład 
wchodzi również moc. Obecnie wytwórcy energii 
– elektrownie, elektrociepłownie – otrzymują wyna-
grodzenie za wyprodukowaną i sprzedaną energię 
elektryczną. Po wprowadzeniu rynku mocy wytwór-
cy, którzy zawrą umowę mocową, będą otrzymy-
wać wynagrodzenie nie tylko za wyprodukowaną 
energię i sprzedaną energię elektryczną, ale także 
za utrzymywanie w pełnej dyspozycyjności swojej 
floty wytwórczej.

Dlaczego potrzebna jest ta zmiana? Z dostępnych 
analiz wynika, że po roku 2020 mogą wystąpić po-
ważne niedobory mocy wytwórczych w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym, mocy wytwórczych, 
które w pełni są sterowane i zarządzane przez ope-
ratora systemu przesyłowego. I pomimo tego, że 
obecnie w kraju budowanych jest 7 dużych bloków 
energetycznych – 2 bloki w Opolu, bloki w Jaworznie, 
w Kozienicach, w Turowie, w Płocku, w Stalowej 
Woli – które będą w stanie pokryć 20% szczytowe-
go zapotrzebowania na moc, tej mocy ciągle będzie 
brakować. Obecnie rynek jednotowarowy mocy i te 
uregulowania, które były w tym zakresie, nie mobili-
zują potencjalnych wytwórców do budowania nowych 
bloków.

Jakie są przyczyny niedoboru mocy?
Po pierwsze, to zaawansowany wiek bloków. 

W naszym kraju były one budowane głównie w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych, szczególnie bloki o mocy 200 MW, które są pod-
stawą wytwarzania, a których w kraju jest ponad 50.

Po drugie, to zaostrzające się normy dotyczące 
emisji szkodliwych substancji i otoczenia. W sierpniu 
zostały opublikowane wymagania dotyczące najlep-
szych dostępnych technik w energetyce i ciepłow-
nictwie, tzw. konkluzje BAT, które wymuszają na 
krajowych wytwórcach konieczność dostosowania 
instalacji oczyszczania spalin w elektrowniach i elek-
trociepłowniach do nowych wymagań. Oznacza to 
konieczność poniesienia istotnych wydatków inwe-
stycyjnych albo wyłączenia tych mocy wytwórczych, 
które nie będą spełniały podwyższonych standardów.

Po trzecie, na chwilę obecną rynek mocy jest znie-
kształcony. Brak jest wyraźnych sygnałów do inwe-
stowania w nowe moce wytwórcze, chociaż powstało 
wiele źródeł OZE. Na to OZE do tej pory wydano 
około 30 miliardów zł. Co się stało z OZE? OZE 
jest bardzo dobre i pożyteczne, jeżeli chodzi o ele-
ment uzupełniający na rynku energii elektrycznej. 
Natomiast sytuacja jest taka, że pierwszeństwo w od-
biorze energii elektrycznej ma energia z odnawial-
nych źródeł energii. Wówczas sytuacja jest taka, że te 
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(podsekretarz stanu T. Skobel) takie 2 wykresy, które to pokazują. W górnej części 
widzimy, co będzie, jeśli zostawimy to, co jest, i nie 
będzie rynku mocy. Tak wyglądają te ceny, taki byłby 
koszt uzupełnienia tych źródeł, tak by w Polsce była 
zapewniona ciągłość zasilania.

Z tego naszego uregulowania… Mieliśmy 2 wyj-
ścia: albo zostawiamy to, co jest, albo zrobimy ry-
nek mocy. A jeżeli rynek mocy… Stwierdziliśmy, że 
musimy policzyć, co to oznacza dla ogółu odbiorców 
energii elektrycznej w Polsce. Przy zaproponowanym 
rozwiązaniu… Te nasze wyliczenia wskazują, że do 
roku 2035 z tego powodu, przy zastosowaniu rynku 
mocy, wszyscy odbiorcy energii elektrycznej zapła-
cą 55 miliardów zł mniej w stosunku do tego, co by 
było, gdybyśmy chcieli utrzymać dotychczasowy stan. 
Uważamy, że to jest warte tego, by się pochylić nad 
tym projektem. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu…

Panie Ministrze, proszę pozostać przy mównicy, 
bo pewnie będą pytania do pana.

…Związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Dobkowski. Bardzo proszę.
A potem pan senator Jan Rulewski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Ministrze, mówił pan, że będzie brako-

wało energii. Faktycznie mamy stare, przestarzałe 
elektrownie, szczególnie dwusetki. Mam takie pyta-
nie: czy było obliczane, jaka jest średnia sprawność 
wszystkich elektrowni w Polsce i jak to jest w stosun-
ku do przestarzałych elektrowni, które funkcjonują 
u nas już 30 lat, oraz do najnowszych elektrowni, 
które są na świecie? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Ja w tej chwili nie dysponuję takim materiałem, 

bo to może nie jest bezpośrednio związane z tymi 
projekcjami, które tutaj są, ale jeśli pan senator po-
zwoli, to udzielimy panu pisemnie odpowiedzi na 
zadane pytanie.

(Senator Wiesław Dobkowski: Dobrze. Dziękuję 
bardzo.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

finansowa, jeśli chodzi o własne wytwarzanie energii, 
była na tyle bezpieczna, by ktoś, kto podejmuje dzia-
łania mające spowodować wytworzenie nowej ener-
gii elektrycznej, miał wystarczającą zachętę i zapis 
umowny, który wskaże, że warto inwestować w tego 
typu przedsięwzięcia. To są przedsięwzięcia warte 
niejednokrotnie wiele miliardów złotych. To głównie 
z tych powodów pojawiła się ta ustawa. Chcieliśmy 
to, co było do tej pory, te sposoby, które były kiedyś 
wdrożone jako czasowe… Chcieliśmy zakończyć tę 
czasowość i wreszcie stworzyć warunki do dobrego 
wytwarzania energii w Polsce.

Jeżeli byłoby pytanie… Pewnie wyprzedzę tu py-
tanie o skutki finansowe tego typu naszego działania. 
Już wcześniej zostało zasygnalizowane, że na dzień 
dzisiejszy pewna część tych rezerw, które są – to jest 
rezerwa zimna i inna rezerwa, która na dzień dzisiej-
szy funkcjonuje – zostanie zastąpiona właśnie tym 
mechanizmem rynku mocy. Ten rynek mocy oczywi-
ście kosztuje. W informacjach, które państwo pewnie 
otrzymaliście do tej pory, jest wskazana oszacowana 
przez nas kwota około 4 miliardów zł. To jest kwota 
oszacowana. Żeby mieć dobrą informację o tym, jaka 
ona faktycznie będzie, trzeba by znać wyniki aukcji, 
a te wyniki aukcji znane jeszcze nie są.

Oczywiście spojrzeliśmy na to, jak wygląda spra-
wa poszczególnych odbiorców. Mogę powiedzieć tak. 
Odbiorcy, którzy na dzień dzisiejszy są odbiorcami 
indywidualnymi i są najbardziej wrażliwi na wszel-
kiego rodzaju zmiany w zakresie cen energii elek-
trycznej, są podzieleni na 4 grupy według zużycia: 
poniżej 500 kWh; 500–1200 kWh; 1200–2800 kWh; 
powyżej 2800 kWh. Ten wzrost szacujemy na pozio-
mie następującym. Odbiorca, który zużywa mniej niż 
500 kWh energii elektrycznej, miesięcznie zapłaci 
z tytułu tych regulacji, które zamierzamy wprowa-
dzić, 1,73 zł…

(Głos z sali: Miesięcznie?)
…co w roku daje 20,73 zł. Odbiorca zużywający 

500–1200 kWh zapłaci miesięcznie około 4,15 zł, co 
rocznie daje 49,76 zł. Najbardziej popularną wiel-
kością – typowa rodzina zużywa w miarę dużo tej 
energii elektrycznej – jest przedział 1200–2800 kWh. 
W tym przypadku miesięcznie to będzie 6,91 zł, 
a rocznie – 82,93 zł. Odbiorca indywidualny naj-
większy, zużywający powyżej 2800 kWh, zapłaci 
miesięcznie 9,68 zł, a rocznie to będzie 116,10 zł. Tak 
że przeciętnie to będzie około 7 zł miesięcznie, ale 
przytoczyłem tu te wszystkie zakresy rocznego zu-
życia, żebyście się państwo mogli zorientować, jak 
to wygląda.

Co by było, gdybyśmy nie wprowadzili tego rynku 
mocy? To jest również istotne. Taka symulacja została 
zrobiona również pod tym względem. Ja mam tutaj 
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Pan senator ma rację, że dzisiaj płacimy za ry-
nek… płacimy za moc. O! Żebyśmy byli…

(Senator Jan Rulewski: Między innymi.)
Między innymi za moc, chociaż w rachunku tak 

dokładnie może to nie jest wyspecyfikowane w taki 
sposób, jak być powinno.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
W każdym razie taka jest prawda. My dzisiaj 

płacimy około 1 miliarda zł za to, by w dyspozycji 
trzymać te jednostki, które już są wyeksploatowane. 
Chodzi o to, żeby one jeszcze były przy życiu, bo gdy-
by ich nie było, to mielibyśmy problem w momentach 
krytycznych. I w przyszłości, jeżeli powstanie ten 
rynek mocy i on będzie funkcjonował w ten sposób, 
o którym mówię, czyli po roku 1921, kiedy te pierw-
sze aukcje się rozstrzygną i jakieś tam kolejne moce 
będą się pojawiać, tamta opłata będzie przenoszona 
do tego rynku mocy. Nie będzie dwóch opłat z tego 
tytułu, tylko będzie jedna opłata, opłata mocowa. 
Ona będzie zawierała to, co jest dzisiaj, plus to, co 
ewentualnie będzie potrzebne na rozwój tych nowych 
mocy wytwórczych.

Wspomniał pan senator o tym, że to procesy go-
spodarcze powinny decydować o tym, że…

(Senator Jan Rulewski: Przedsięwzięcia gospo-
darcze.)

…pojawiają się nowe moce wytwórcze. Powinny, 
ale jeśli popatrzymy na ostatnie lata, to widać, że nic 
takiego nie następuje. Bo okazuje się, że żeby mieć 
źródło finansowania, trzeba mieć zapewniony sposób 
na zbyt tej energii, trzeba mieć zawarte jakieś umowy. 
Gdyby tak nie było, to przede wszystkim koszt samej 
inwestycji, wtedy bez takiego zabezpieczenia, byłby 
znacząco wyższy. Jak potencjalny pożyczkodawca 
daje pieniądze i patrzy, że jest zwrot, to czuje, że ma 
klienta, który może zwrócić te pożyczone pieniądze, 
i że to jest w miarę pewne. I po to jest ten mechanizm, 
o którym tu powiedziałem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze ja.)
(Senator Waldemar Sługocki: Ja mam.)
(Senator Alicja Zając: I jeszcze ja.)
Pan senator ma jeszcze pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, słusznie pan wskazał, bo to jest 

prawda, że właściwie moc elektrowni jest wyeksplo-
atowana. Ale czy to nie jest tak, że po prostu przeje-
dzono te pieniądze?

(Senator Grzegorz Peczkis: Przejedliście.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Może na piśmie pan minister udzieli odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Tak, udzielimy odpowiedzi na pi-
śmie.)

Dobrze.
Następną osobą zadającą pytanie jest pan senator 

Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy to oznacza, że my przecho-

dzimy na centralne planowanie, w którym będziemy 
planować inwestycje w jakiejkolwiek dziedzinie? No, 
dziś pan prezentuje to w elektroenergetyce, jutro – 
w gazownictwie, pojutrze będziemy musieli inwe-
stować w wodę i wydawać ustawę, że trzeba w coś 
inwestować. Sądziłem, że to działalność gospodarcza 
te problemy rozwiązuje.

Panie Ministrze, ja płacę za moc, a pan mi mówi, 
że mam jeszcze więcej płacić za moc, oprócz energii 
za moc.

I, Panie Ministrze, trzecie pytanie. Pan senator 
Peczkis udowadniał niedawno, że my mamy nadmiar 
mocy i nadmiar energii, a gazu w ogóle do tego nie 
liczył, choć gdyby ten gaz puścić w rurze i zapalić 
zapałką, to może by się przekonał, że to jest nie tylko 
gaz, ale to jest też energia. Jakoś ta jego wiedza jest 
bardzo wąska. Nie zapalał nigdy gazu.

A więc jak to jest z tą mocą, że musimy ponownie 
płacić?

I kolejne pytanie. Czy skupienie uwagi na energii 
elektrycznej, która dzisiaj w dziewięćdziesięciu paru 
procentach jest wytwarzana z węgla, nie jest niczym 
innym jak tylko subsydiowaniem węgla i zamyka-
niem innych źródeł? Tak?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Zacznę może od końca.
Nie jest subsydiowaniem węgla z tego powodu, że 

w rynku mocy mogą uczestniczyć wszyscy ewentu-
alni dostawcy. Tam nie jest wskazane, że to ma być 
węgiel, może być…

(Senator Jan Rulewski: 90%.)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: 90%.)
Ale w rynku mocy nie ma wskazania, że to mają 

być tego typu źródła, że to ma być węgiel, że ma nie 
być gazu, że ma nie być energii odnawialnej, jeśli jest 
już dotowana, żeby nie było podwójnej dotacji. Te 
wszystkie sposoby wytwarzania są możliwe.
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(senator J. Rulewski) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:

Dziękuję.
Odpowiem w ten sposób: nastąpiła prenotyfikacja 

tego dokumentu, co nie znaczy, że nie było poprawek, 
bo zarówno moi koledzy z Departamentu Energetyki, 
jak i pan minister Tchórzewski, który na razie nie 
dotarł, w poprzednich dniach, nawet jeszcze wczoraj 
ustalali szczegóły, żeby nie było takiej sytuacji, że 
przyjmiemy dokument, nad którym za chwilę trzeba 
będzie od nowa pracować. Dlatego dzisiaj pojawiła się 
1 poprawka z tym związana i 2 poprawki redakcyjne. 
Ale jesteśmy przekonani, że to, co zrobiliśmy, ma już 
takie podstawy, jeśli chodzi o uzgodnienia z Unią 
Europejską, że nie powinno być z tym problemu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pójdę tropem pani minister, bo 

to bardzo zasadne, fundamentalne pytanie. Jak rozu-
miem, ta ustawa, nad którą w tej chwili procedujemy, 
konsumuje w pełni ten pakiet zimowy i uzgodnienia 
z Komisją Europejską, ale jednocześnie – tak to rozu-
miem, Panie Ministrze – rząd ma też w planie budowę 
alternatywy dla tego, co finansujecie. Zatem moje 
pytanie zmierza w bardzo konkretnym kierunku. 

Czy energia atomowa też jest brana pod uwagę? 
Czy rząd, uwzględniając także wymagania dnia dzi-
siejszego, ale przede wszystkim przyszłości, uwzględ-
niając kontekst ogólnoeuropejski i zabezpieczenie 
energetyczne państwa polskiego, bierze pod uwagę te 
wszystkie przesłanki plus ewentualnie wytwarzanie 
energii atomowej? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Tak, bierze pod uwagę wytwarzanie energii ato-

mowej, chociaż cały pakiet zimowy nie zakłada tego, 
co tutaj jest…

(Senator Waldemar Sługocki: Ale ja mówię o…)
Tak że to nie jest takie połączenie, że to jest wy-

pełnienie pakietu zimowego. Chciałbym, żebyśmy 
tak tego nie zrozumieli, bo tak nie jest.

Senator Waldemar Sługocki:
Nie, nie, Panie Ministrze, ja tego tak nie rozu-

miem, powiedziałem „plus”, uwzględniając kontekst 

Przejedzono, bo ja płacę. Może za mało. Jeśli tak, 
to należało podwyższyć cenę. Pan przyznał mi rację, 
że za moc płacę, czego dawniej nie było, za przesył 
energii płacę, wydaje mi się, że za wszystko płacę. 
Nikt mi nie mówi, że płacę za mało, a gdyby to po-
wiedział, tobym dopłacił. Ale wracam do pytania. 
Przejedzono te pieniądze. A teraz elektrownie zwra-
cają się o to, żeby dostać na mocy ustawy od państwa 
dodatkowe pieniądze. Pytanie: czy one znów ich nie 
przejedzą?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Powstają nowe obiekty, obiekty finansowane nie 

tylko z tych pieniędzy, które są. Pieniądze z rynku 
mocy nie zabezpieczają w 100% wytwarzania, to nie 
jest tak, że dajemy pieniądze i mówimy: wybuduj 
i będziesz miał z tego zwrot. To jest tylko pewna część 
pieniędzy, która jest potrzebna do tego, by ten proces 
nabrał innego wymiaru finansowego w takim sensie, 
że jest i jest po części zabezpieczony. Proszę zwrócić 
uwagę, że tam jest 5 lat i 15 lat dla tzw. długich in-
westycji. To nie jest tak, że my dajemy pieniądze na 
inwestycje i oni mają te pieniądze na wieki wieków. 
Nie. My wspieramy w okresie 5-letnim te mniejsze 
inwestycje, a większe wspieramy w okresie 15-letnim. 
Tyle że tam jest taki green bonus. To jest coś takie-
go, że jeżeli wytwarzanie w skojarzeniu jest poniżej 
450 na MWh, to wtedy w tym wytwarzaniu dajemy 
możliwość zawarcia kontraktów o 2 lata dłuższych, 
czyli zamiast 5 może być 7 lat, zamiast 15 może być 
17 lat, ale po tym okresie te elektrownie czy elektro-
ciepłownie, te źródła wytwarzania funkcjonują już 
na normalnych zasadach.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałabym zapytać, czy procedowana ustawa 

w jakiś sposób wpisuje się w ten przygotowany duży 
dokument, nazwany przez Unię Europejską pakietem 
zimowym czy pakietem energetycznym. 

Czy my nie będziemy musieli, dostosowując się 
do tych wytycznych, które nie są łatwe do spełnienia, 
o czym już dzisiaj wiemy od naszych negocjatorów, 
w jakiś sposób zmieniać tych dzisiaj przyjmowanych 
rozporządzeń? Dziękuję.
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Senatowi Rzeczypospolitej zaproponowano decy-
dowanie w takich warunkach o zasadach funkcjono-
wania firm i o cenie energii w mieszkaniach, teraz 
i w przyszłości. Coś, co powinno być tutaj rozważane 
– tak mi się wydaje – co najmniej tygodniami…

(Senator Wojciech Piecha: Co?)
…drobiazgowo analizowane, przepis po przepisie, 

przepycha się przez Wysoką Izbę w sposób uwła-
czający godności mandatów, które mamy. Cóż mogę 
powiedzieć swoim wyborcom? Powiem prawdę oczy-
wiście, ale to jest smutna prawda. 

Na pewno byłoby nam lepiej rozmawiać w ogóle 
o energetyce, gdybyśmy mogli się doczekać od rządu 
strategicznych dokumentów pokazujących, w którym 
kierunku chcemy zmierzać; o tym była mowa też na 
posiedzeniu komisji. Gdyby pokazano skutki tego, 
co się robi, w szerszym kontekście, także w odnie-
sieniu do możliwych połączeń energetycznych i ich 
wpływu na cenę energii… Tymczasem takiej szansy 
w żadnym wypadku nie było. 

To nie jest przypadek, że po lewej stronie nie ma 
nikogo z Platformy. Po prostu tak nie można obrado-
wać. Tak się nie powinno tego robić. To nie pierwszy 
raz, ale wydaje mi się, że jest to bardzo niepokojący 
sygnał, świadczący o lekceważeniu konstytucyjnych 
organów państwa.

Pani marszałek nie odniosła się tutaj do wypo-
wiedzi pana senatora Florka, a szkoda. My te pytania 
zadaliśmy na posiedzeniu komisji, bo przecież głów-
ne, zasadnicze rozwiązania, proszę państwa, wejdą 
w życie dopiero za kilka lat. I nawet jeżeli zgodziłbym 
się z panem ministrem, że czas nagli, to na pewno 
w żadnym momencie nie da się udowodnić, że nie 
mogliśmy tego zrobić w przyszłym tygodniu albo 
w następnym. Naprawdę nie. Nie ma żadnego powo-
du, żeby ta ustawa musiała wejść w życie np. 1 stycz-
nia – takiego terminu tu nie ma – czy takiego, żeby 
koniecznie w tym roku musiała być uchwalona przez 
Sejm. Ależ nie ma takiego obligu. O co zatem chodzi, 
trudno nam było zrozumieć. Bo bywają sytuacje awa-
ryjne, bywają sytuacje trudne, bywają terminy zwią-
zane z karami, orzeczeniami, podatkami; wszystko to 
wiąże się oczywiście z określonymi datami. I wtedy 
nie protestujemy, rozumiemy, że trzeba. Tutaj tak nie 
jest i dlatego uważamy tę sytuację za skandaliczną.

Ponadto chciałbym powiedzieć, że ta ustawa 
w sposób administracyjny tak naprawdę podwyższy 
nam cenę energii. Trudno powiedzieć, o ile; minister 
przedstawił szacunki, że tej największej grupie pod-
wyższy ponad 7 zł miesięcznie. Ale czy tak będzie 
i czy tylko na tym się skończy?

Uzasadnieniem dla tej ustawy jest potrzeba in-
westycji – tak jakbyśmy nie mieli banków, tak jakby 
te inwestycje nie dawały wysokiej stopy zwrotu, tak 
jakby udziałowcy tracili na sektorze energetycznym, 
który tak bardzo zyskuje na giełdzie, bo jest bardzo 

europejski. Ale pytam, czy państwo, czy rząd myśli 
o tym, czy budujemy alternatywę. Bo – jak wiemy 
– gros tych bloków jest bardzo starych i będą one wy-
magały modernizacji. Sukcesywnie, jak rozumiem, 
państwo modernizujecie też istniejące obiekty. 

Ale pytanie: czy będziemy opierać to tylko na 
tych źródłach, które dzisiaj mamy zdiagnozowane, 
i będziemy modernizowali, budowali nowe, czy też 
właśnie będziemy tworzyli alternatywę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:

Tak. Nie wyklucza się żadnych źródeł. Energia 
atomowa też…

(Senator Jan Rulewski: I gazu.)
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Nie widzę więcej chętnych zgłaszających się z za-
pytaniami. 

Dziękuję panu ministrowi.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Dobkowskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym zaznaczyć, że na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności bardzo moc-
no protestowałem przeciwko trybowi wprowadze-
nia tej ustawy pod obrady. To jest niesłychane, żeby 
w przypadku spraw, które dotyczą każdego Polaka, 
każdej polskiej firmy, kazać konstytucyjnemu orga-
nowi, nakazać prawie że… wymuszać obradowanie 
w ciągu kilkudziesięciu minut.

Nie mieliśmy żadnej możliwości zapoznać się 
wcześniej z tą obszerną ustawą. Nie mieliśmy żadnej 
możliwości poznać, nawet na piśmie, poprawek, które 
nie zostały wszystkim senatorom rozdane, ani wie-
dzieć, jaka jest ich treść. Nie było żadnej możliwości, 
żeby partnerzy społeczni zainteresowani tą ustawą, 
mam na myśli pracodawców…

(Senator Jan Rulewski: …konsumentów…)
…mam na myśli pracowników, związki i intere-

sariuszy, mogli przybyć, pytać. Nie było najmniej-
szej szansy na to, żeby sprowadzić jakiegokolwiek 
eksperta.

(senator W. Sługocki)
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 54)

Komisja dołożyła jednak wszelkich starań, żeby pra-
widłowo przeprocedować tę ustawę. Odbyła się długa 
dyskusja, posiedzenie komisji trwało prawie półtorej 
godziny. Było tylko 3 senatorów z Platformy i mieli 
oni możliwość zadawania pytań zarówno panu mi-
nistrowi, jak i dyrektorowi z Ministerstwa Energii. 
Podnosiliśmy różne problemy. I nie jest prawdą to, że 
ustawa jest nieznana. Ustawa jest procedowana pra-
wie od roku. Została powołana specjalna podkomisja 
w Sejmie w celu przeprocedowania tej ustawy o ryn-
ku mocy. I ja pamiętam, że kiedy tylko zaczęliśmy 
prace w Senacie, od razu rozmawialiśmy z ministrem 
Piotrowskim o konieczności wprowadzenia takiej 
ustawy. Tak że tutaj nie ma ani żadnego zaskoczenia, 
ani czegoś takiego, co by tłumaczyło, że nie można 
było z tą ustawą się zapoznać.

Poprawki, które zostały wprowadzone… 2 po-
prawki są w zasadzie drobnymi poprawkami, a jed-
na poprawka wynikła z tego, że były kwestie do 
uzgodnienia – minister Tchórzewski jest w tej chwili 
w Brukseli, może już wrócił – tj. kwestie wpływu pra-
wa unijnego na prawo polskie i konieczności dostoso-
wania zapisów ustawy do prawa międzynarodowego.

Tak że nie jest prawdą, że ustawa była nieznana. 
Została ona tu przeprowadzona prawidłowo. 

I w związku z tym wnoszę do Wysokiej Izby o gło-
sowanie i przyjęcie tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 odbędzie 
się w dniu dzisiejszym o godzinie 21.00 w sali nr 217.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejny komunikat jest taki, że po przerwie w ob-

radach zostanie – to jest bardzo prawdopodobne – 
wprowadzona pod obrady ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017.

Wysoce prawdopodobne są także głosowania.
Ogłaszam przerwę do godziny 22.00.

atrakcyjny, to nie tak, że jest nieatrakcyjny, i tak jakby 
nie można było przeznaczyć na to pieniędzy z tego 
źródła. To jest prosta metoda przerzucenia na nas 
wszystkich kosztów inwestycji, i to bez gwarancji, 
że te środki faktycznie zostaną przeznaczone na in-
westycje. Tak więc nie tylko kwestie proceduralne 
budzą nasze wątpliwości, ale i to, że to się nie łączy 
w żadną całość. Proszę państwa, wzięliśmy już na 
siebie znaczną część obciążeń sektora górniczego 
i w efekcie – zgoda, zaraz będzie odpowiedź, że to nie 
jest jedyna przyczyna, ale jedna z przyczyn – zamiast 
mieć tańszy węgiel, mamy droższy. Już wcześniej 
stałą opłatą za przesył obciążono wszystkich odbior-
ców, bo potrzebne były inwestycje w sektorze. Minęło 
parę lat i okazuje się, że brakuje, brakuje, brakuje 
pieniędzy – mimo środków unijnych – a inwestycje 
nie ruszają w takim tempie, który by nam gwaran-
tował zmodernizowanie w porę sieci przesyłowych, 
bo, proszę państwa, ten sektor nieźle się okopał. I nie 
dałbym gwarancji, czy jednym z pierwszych efektów 
nie będzie to, że znów iluś prezesów i wielu pracowni-
ków będzie miało wielką satysfakcję z tej ustawy, ale 
nie będą to zwykli obywatele. Da się uzasadnić przed 
Urzędem Regulacji Energetyki niejedną potrzebę, jak 
się ma fachowców za grube pieniądze wyciągnięte 
z kieszeni podatników, z kieszeni konsumentów.

Szanowni Państwo, ta ustawa ze względu na jej 
zakres, ze względu na jej skutki krótkoterminowe 
i długoterminowe powinna być przedmiotem anali-
zy i refleksji każdego z nas – każdego, kto chce być 
stronnikiem tych kilkudziesięciu tysięcy, a nieraz po-
nad 100 tysięcy ludzi, którzy nam zawierzyli, którzy 
nas tu wysłali i którzy oczekują, że wiemy, za czym 
głosujemy, że znamy te przepisy i że one doprowadzą 
do dobrego. Po to tu jesteśmy. Dzisiaj w tej Izbie nie 
ma na to najmniejszych szans, co stwierdzam z przy-
krością. I z przykrością stwierdzam, że tak jest bez 
istotnego powodu, chyba że ktoś chciał Wysoki Senat 
upokorzyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja jestem bardzo ciekawy, czy senator Augustyn 

miał podobne wystąpienia, kiedy rządziła Platforma.
Teraz te wszystkie zaniedbania… No niestety, 

nie mam już do kogo mówić, chyba że może słyszą 
mnie inni członkowie Platformy. My te zaniedbania 
musimy nadrabiać. To nie jest komfortowa sytuacja. 



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, proponuję uzupeł-

nienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących re-
alizacji ustawy budżetowej na rok 2017, druk nr 676 – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad.

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

Sprzeciwu nie widzę.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 676, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 676 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, bardzo proszę o ciszę. Pan senator 

zaczyna swoje sprawozdanie. Proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedłożenia spra-

wozdania z dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych dotyczącego rozpatrzenia 
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na 2017 r.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Senatorze. Przepraszam. Panie i Panowie, jeżeli ktoś 
musi porozmawiać, proszę o opuszczenie sali. Proszę 
o ciszę.)

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że posiedzenie 
komisji było bardzo merytoryczne. Było bardzo wiele 
pytań do przedstawiciela ministra finansów, do pani 
wiceminister finansów, na które senatorowie uzyskali 
odpowiedzi. W związku z tym komisja w głosowa-
niu zajęła następujące stanowisko: 5 senatorów było 
za, nikt nie był przeciw ani nikt się nie wstrzymał. 
Ustawa uzyskała poparcie przedstawicieli komisji. I ja 
również proszę w imieniu komisji o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Zresztą poprawki nie były zgłoszone 
w trakcie posiedzenia komisji.

Co do materii ustawy, chciałbym zwrócić uwagę, 
że ustawa ma za zadanie umożliwić różnym pod-
miotom otrzymanie dotacji na finansowanie różnych 
świadczeń, różnych, że tak powiem, zadań budżeto-
wych z rezerwy, z oszczędności powstałych w ramach 
rezerw, z rezerw, które nie zostały wykorzystane. 
Dokładniej mówiąc, jeśli chodzi o przedmiot usta-
wy, są to środki, które mogą zostać przeznaczone 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie dotacji 
na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym 
świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych po-
nad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych 
umów o udzielanie tych świadczeń – i tu będzie kwota 
do wysokości 1 miliarda zł. Jak wskazała pani mi-
nister w trakcie posiedzenia komisji, ustawa stanowi 
podstawę prawną do przekazania środków do NFZ. 
Innych podstaw prawnych nie ma.

Drugim elementem ustawy jest umożliwienie 
przekazania środków z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej do wysokości 200 milionów zł na 
Fundusz Reprywatyzacji, w celu zakupu lub obję-
cia akcji spółek kapitałowych. Następnym elemen-
tem ustawy jest umożliwienie przekazania dodat-
kowych środków z budżetu państwa do Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów – to jest kwota 
w wysokości 180 milionów zł. Kolejnym z elemen-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) …Mamy po prostu możliwość dofinansowania 
różnych obszarów funkcjonowania państwa ze środ-
ków budżetowych – no, taka jest idea tej ustawy – 
z czego znaczna cześć pójdzie na ochronę zdrowia, 
co jest bardzo dobrą tendencją. Ale znalazłem tam 
również kwotę bodajże około 200 milionów zł na 
możliwy zakup promów pasażerskich. Czy na ten 
temat…

(Senator Arkadiusz Grabowski: Przepraszam, za-
kupu czego?)

Promów. Na zamówienie i rozwój usług… tzn. 
w sumie de facto rozwój usług…

(Senator Arkadiusz Grabowski: …żeglugi.)
…w żegludze. Czy na ten temat jakoś szczegółowo 

była mowa na posiedzeniu komisji i czy coś bliższego 
o tym, w jaki sposób te środki będą wydatkowane… 
Czy była mowa na ten temat podczas posiedzenia 
komisji? Dziękuję.

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

dawcy? Nie widzę zgłoszeń.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, odpowiadając na pana pytanie, 

powiem, że na posiedzeniu komisji, jeśli chodzi o ten 
element ustawy, nie padło pytanie. W związku z tym 
myślę, że jeśli pan ponowi pytanie, pani minister bę-
dzie w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Są z nami dzisiaj przedstawiciele: Ministerstwa 
Finansów – pani minister Teresa Czerwińska; 
Ministerstwa Zdrowia – pani minister Katarzyna 
Głowala; Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – pan minister Jerzy Materna.

Czy ktoś z państwa ministrów chciałby zabrać 
głos? Pani Minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Teresa Czerwińska: Pani Marszałek, jestem gotowa, 
aby odpowiadać na pytania.)

Rozumiem. Dziękuję bardzo, Pani Minister.

tów ustawy jest umożliwienie przekazania środków 
w formie dotacji celowej do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Tu celem jest pokrycie 
szkód poniesionych w uprawach rolnych, lasach lub 
budynkach służących do prowadzenia przez rolni-
ków działalności rolniczej, spowodowanych hura-
ganem, deszczem, nawałem lub innymi, że tak po-
wiem, zjawiskami atmosferycznymi – to jest kwota 
100 milionów zł. Kolejnym z elementów projektu 
ustawy jest możliwość przekazania środków w for-
mie dotacji celowej na sfinansowanie utrzymania 
rezerw strategicznych, w tym wymiany lub zamiany 
rezerw strategicznych – to jest kwota 150 milio-
nów zł. Kolejnym, już ostatnim, elementem ustawy 
jest możliwość przekazania, przeznaczenia rezerw 
celowych na: sfinansowanie zakupu nieruchomo-
ści na potrzeby biur CBA w Warszawie, Poznaniu 
i jeszcze jeden miejscowości, której nazwy nie pa-
miętam niestety – to jest kwota 79 milionów zł; do-
finansowanie zadań operacyjno-technicznych i te-
leinformatycznych realizowanych przez ABW – do 
wysokości 57 milionów 300 tysięcy zł; udzielenie 
dotacji na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie 
– do wysokości 100 milionów zł; realizację projektu 
zintegrowanego zarządzenia granicami Libii – do 
wysokości 10 milionów zł; wypłatę nagród motywa-
cyjnych dla funkcjonariuszy Policji – do wysokości 
5 milionów zł.

Jak wspomniałem na początku, w trakcie posie-
dzenia komisji senatorowie mieli dość dużo pytań, na 
które pani minister odpowiedziała w sposób rzeczowy 
i merytoryczny. Odpowiedzi udzielali również inni 
przedstawiciele ministerstw. W związku z tym jeśli 
będą jakieś pytania co do przebiegu posiedzenia ko-
misji, to służę odpowiedzią. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji było 

szczegółowo omawiane… Bo rozumiem, że… Tu 
jestem.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, tak.)
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(wicemarszałek M. Koc) Senator Jan Maria Jackowski:

W takim razie, Pani Marszałek…
Panie Ministrze, mam takie pytanie: w jaki spo-

sób jakościowo te 6 planowanych jednostek powięk-
szy polską flotę? Pytam, bo nie mam orientacji w tej 
sprawie. Rozumiem, że to będzie istotne zasilenie, 
zwłaszcza gdy chodzi o usługi promowe w obszarze 
Morza Bałtyckiego, a więc na kierunku szwedzkim 
i duńskim, i że to tam te jednostki zostaną skierowane.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Jeśli chodzi… Na ten moment PŻB buduje, wła-

śnie zamówiła w stoczni „Gryf” budowę promu – bo 
widzimy coraz większy ruch… Mamy już oddaną 
ponad połowę ważnej drogi S3, modernizujemy 
Nadodrzankę, porty widzą coraz większy ruch na 
tym… I to jest dodatkowe źródło dla naszej gospo-
darki, źródło dochodów, ponieważ im więcej towarów 
będzie odprawianych w polskich portach – chodzi 
m.in. o Świnoujście, Szczecin – tym większe będą 
wpływy do budżetu. To jest ponad dwadzieścia… 
Każdy towar, który będzie odprawiany w polskim 
porcie, a nie w sąsiednim – a widzimy to wszyst-
ko, to wynika z pewnych badań – będzie oznaczał 
właśnie takie dochody. I temu celowi służy wyjście 
tu naprzeciw, budowa tych promów. Widzimy coraz 
większy ruch towarowy… I cieszymy się z tego, bo 
budżet będzie miał dzięki temu większe przychody, 
a o to przecież idzie – nie? Walczymy o wiele ważnych 
celów, a motorem napędowym tego wszystkiego jest 
gospodarka. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie do pana ma jeszcze pan senator Waldemar 

Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję. Znana jest 

pańska determinacja i zaangażowanie, jeżeli chodzi 
o sprawy żeglugi śródlądowej – za to panu dziękuję.

Ale mam pytanie. Panie Ministrze, jak to wyglą-
da w jednostce czasu? Czyli mam rozumieć, że już 
w tym roku Polska Żegluga Bałtycka zleciła – a cieszy 
też to, że polskiemu armatorowi – wykonanie tych 
promów…

(Senator Kazimierz Kleina: Nie armatorowi, ale 
stoczni.)

(Głos z sali: Najpierw Jan Maria…)
(Wesołość na sali)
Pani Minister, zapraszam, bo…
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, ja 

mam pytanie do pana ministra Materny…)
Rozumiem.
(Senator Jan Maria Jackowski: …i do pani mini-

ster Gotowali. Tak że…)
(Głosy z sali: Głowali.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam bar-

dzo.)
Dobrze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam bar-

dzo.)
To zapraszam pana ministra Jerzego Maternę na 

mównicę. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, padło tu pytanie, jeśli chodzi o… 

Jest przewidziany 1 miliard 400 milionów zł na do-
kapitalizowanie spółek. I m.in. 200 milionów idzie 
do Polskiego Funduszu Rozwoju, który dzięki temu 
podniesie swój kapitał o 200 milionów i wesprze m.in. 
budowę promów, czyli to, o czym mówił tu pan sena-
tor. To jest ten cel, który chcemy realizować, ważne 
zadania dla naszej gospodarki, idzie tu m.in. właśnie 
o to, żeby wzmocnić możliwość wykonania tego waż-
nego zadania, jakim jest budowa promów – i to nie 
tylko 1 promu, bo chcemy zbudować przynajmniej 6 
promów. To jest nasze zadanie. I temu celowi służy 
dokapitalizowanie tej spółki. Tyle mogę powiedzieć, 
jeśli chodzi o to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Mogę jeszcze, Pani 

Marszałek?)
Czy są jeszcze… Tak.
Panie Ministrze, proszę zostać jeszcze na mówni-

cy, bo pan senator Jackowski…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze do pani 

wiceminister zdrowia…)
Moment, chwileczkę, Panowie.
Czy ma jeszcze pan jakieś pytanie do pana mini-

stra Materny, Panie Senatorze?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Tak? To proszę pytać.
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(senator W. Sługocki) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Ja bym tu nie chciał odpowiadać politycznie. 
Widzieliśmy, co przez ostatnie 10 lat było robione, 
wykonywane. Zniszczono nasz przemysł, mówiąc 
delikatnie. My chcemy dzisiaj go odbudować. Na po-
czątku oczywiście są pewne problemy…

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: No nie, nie zajmujmy 

się polityką. Dyskutujemy nad ustawą…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Ja nie przeszkadzałem panu senatorowi, jak zda-

wał pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, pro-

szę…)
Widzieliśmy wszyscy, co się działo przez ostatnie 

10 lat. My chcemy to odbudować. Nie wszystko od 
razu pięknie powstanie. Są pewne problemy, ale te 
problemy rozwiązujemy na bieżąco. Jak mówię, sta-
ramy się dotrzymać… Państwo zobaczą za 2, 3 lata, 
jak „Gryfia” się odbudowuje, jak powstaje nowy… 
Konstruktorzy, którzy rozjechali się do krajów takich 
jak Norwegia i pracują na rzecz innych państw, będą 
tutaj wracać, będą projektować i budować. Każdy 
pierwszy projekt, coś, co nie było robione przez wiele 
lat, wymaga pewnych działań. To wszystko na pewno 
nie jest proste, ale robimy wszystko, żeby w przy-
szłości przemysł stoczniowy był tak mocny jak był 
kiedyś, za dawnych lat. Mam nadzieję, że za kilka 
lat przemysł stoczniowy będzie silnym przemysłem 
i będziemy dumni z tego. Już widzimy, że Cegielski 
wraca na odpowiednie tory… 1 złotówka zainwesto-
wana w przemysł stoczniowy daje wiele złotych, że 
tak powiem, dookoła tego przemysłu.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Krystian Probierz.
Proszę bardzo.

Senator Krystian Probierz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Jak najbardziej wspierając program rozwoju na-

szych stoczni, chciałbym zadać pytanie, skąd pocho-
dzi stal do budowy tych statków. Ona jest z Polski czy 
ona jest importowana? Dziękuję bardzo.

Stoczni, przepraszam, stoczni. Przepraszam, tak, 
tak, oczywiście. 

Mam więc pytanie: kiedy one będą wykonane? 
I czy to dokapitalizowanie jest jednorazowe, tylko 
w tym budżecie, tegorocznym budżecie… przepra-
szam, w przyszłorocznym budżecie, czy też to dofi-
nansowanie będzie także w kolejnych latach budże-
towych? Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

Powiem tak: na ten moment chcemy dokapitalizo-
wać Polski Fundusz Rozwoju Spółek, który niedawno 
przekazało nam dawne Ministerstwo Skarbu Państwa 
– dzisiaj przy Radzie Ministrów jest odpowiedzialny 
organ, który po prostu przekazał nam tę spółkę. I ta 
spółka będzie dokapitalizowana. To, co dalej będzie 
się wydarzało… To są trochę poufne informacje i nie 
chciałbym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły. Ale 
generalnie chodzi o to, żeby, szeroko mówiąc, wzmoc-
nić gospodarkę. Chcemy mieć większe dochody, więc 
chcemy inwestować właśnie w te elementy, które da-
dzą nam w przyszłości, jak wspomniałem, większe 
dochody do budżetu państwa. To jest cel nadrzędny.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Tomasz Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Panie Ministrze, tak gwoli ścisłości: ta stocznia na-
zywa się „Gryfia”, a nie „Gryf”. No ale to jest naj-
mniej istotne. Tam jest inny problem, bo ta stępka, 
którą uroczyście kładziono kilka miesięcy temu, już 
zardzewiała. I tak leży sobie ten kawałek blachy. Jej 
położenie było sukcesem czysto propagandowym, 
ale nie realnym. 

Moje pytanie jest takie. Czy my te promy tak sum-
ma summarum będziemy budować z budżetu, czy to 
będzie tylko pewne wzmocnienie tej budowy, a jeśli 
tak, to na czym ono będzie polegało?
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Chciałbym zapytać, kiedy te promy będą i kiedy 
one będą funkcjonować, zarabiać pieniądze, o których 
pan mówi.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Mnie, Panie Ministrze, zainteresował problem tej 
stępki. 

Jaki jest stan tej stępki w tej chwili, czy tam coś 
do niej przyspawano…

(Wesołość na sali)
…czy ona tak sobie leży?
(Senator Robert Mamątow: Najłatwiej wszystko 

wyśmiać!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Jeśli nie, to poprosimy za chwilę panią minister 

Katarzynę Głowalę…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja jeszcze.)
To proszę bardzo

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! 
Ja nie oczekiwałbym odpowiedzi teraz, tylko pro-

siłbym, dopisując się do tych poprzednich pytań, żeby 
przedstawił pan na piśmie szczegółowe informacje 
związane z organizacją stoczni „Gryfia”, także z po-
stępem prac i zaawansowaniem budowy tego promu, 
bo tu po prostu jakieś legendy są rozpowszechniane.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator ma jeszcze pytanie do pana mini-

stra? To proszę bardzo i kończymy już tę turę pytań.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy ja to 

dobrze rozumiem. Skoro nastąpi dokapitalizowanie 
spółki, która zajmuje się inwestowaniem w te pro-
my, będzie można kontynuować prace i wokół tej 
stępki budować szkielet, następnie kadłub, poszycie 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:

To są takie szczegółowe… Jeżeli pan chce, to od-
powiemy na piśmie i dokładnie pan się dowie.

(Senator Kazimierz Kleina: I na tym polega od-
powiedź…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze – do pana senatora Krystiana 

Probierza się zwracam – czy życzy pan sobie odpo-
wiedź na piśmie na to pytanie?

(Senator Krystian Probierz: Tak.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mówił pan o ostatnich 10 latach. 

Czy myśli pan o okresie od roku 2005 do roku…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: Od 
2007 r.)

Od 2007 r?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna: 
2008 r., przepraszam.)

Od 2008 r. do dzisiaj? Rozumiem. Rozumiem tak-
że, że w ramach autorefleksji krytycznie ocenia pan 
także ostatnie 2 lata. A zatem bardzo proszę o to, 
żebyście państwo zdynamizowali działania. Dziękuję 
serdecznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie zadaje pan senator Grzegorz Napieralski.
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, zadam pytanie bardzo delikat-

nie i niepolitycznie. Kontynuuję tu wątek z pytania 
pana senatora Sługockiego. Chciałbym, żeby pan 
powiedział bardzo dokładnie, kiedy te promy będą 
zbudowane i kiedy będą możliwe do użytku. Bo jeśli 
chodzi np. o rozwój naszego przewoźnika, Polskich 
Linii Lotniczych LOT, to możemy konkretnie powie-
dzieć, że jest nowe połączenie do Tokio, jest nowe 
połączenie do Korei, ma być do Singapuru itd. Pan 
mówi tu o wielkich planach i o wzmożonym ruchu, 
który pojawi się dzięki wybudowaniu trasy S3. 
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(senator J.M. Jackowski) Do rządu się zwracam, niekoniecznie do pani, 
Pani Minister. Otóż, po raz kolejny w budżecie za-
pisana jest kwota na pomoc, na realizację ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach 
prześladowanych, i wydatki nie przekroczyły 10%. 
Komisja senacka…

Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, ale to chyba nie jest pytanie do 
pani minister.

(Senator Jan Rulewski: Ale udzieliła mi pani gło-
su, więc nie mogłem odmówić, Pani Marszałek.)

(Wesołość na sali)
Ja myślałam, że pan chce zadać pytanie pani mi-

nister Głowali.
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
To za chwileczkę, dobrze?
(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
To poprosimy panią…
(Senator Kazimierz Kleina: Mam pytanie do pani 

minister zdrowia.)
Dobrze. To proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Pani Minister!
Mam pytanie dotyczące tej dużej kwoty, prze-

znaczonej na finansowanie procedur czy ponad-
kontraktowych wykonań. Tych nadwykonań jest 
w Polsce za około 2,5 miliarda zł, jak mi się szyb-
ko udało zorientować, a kwota, która będzie na to 
przeznaczona, to jest 1 miliard zł, czyli i tak około 
1,5 miliarda zabraknie. Równocześnie przed chwi-
lą otrzymałem informację, że w województwie po-
morskim Narodowy Fundusz Zdrowia wymusił na 
szpitalach podpisanie ugody, w której zrzekają się 
zwrotu pieniędzy za nadwykonania. A dyrektorzy 
mówili mi dzisiaj, rozmawialiśmy między posie-
dzeniem naszej komisji a posiedzeniem plenarnym 
– ta ustawa została uchwalona wczoraj późnym 
wieczorem i dotarła do nas dzisiaj, więc trudno 
było się z nią bardziej precyzyjnie zapoznać – że 
w poprzednich latach za te nadwykonania wypła-
cano pieniądze już w październiku, oczywiście 
to też było późno, ale było to w październiku, 
a tutaj do tej pory nic. Tymczasem uznawane to 
jest za wielki sukces. Na czym to polega? W po-
przednich latach było też więcej pieniędzy na te 
nadwykonania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, bardzo proszę, oddaję pani głos.

blachowe itd. Czy ja dobrze rozumiem? Proszę mi 
odpowiedzieć na to pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Jerzy Materna:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Tak, Panie Senatorze, odpowiadam: tak. To 

wszystko służy temu, żeby rozpocząć i zakończyć 
w planie, w którym przewidujemy… Z tego, co wiem, 
wynika, że dokładnie za 3 lata ma być zakończona 
budowa pierwszego promu.

I na wszystkie pytania, które tu padły, złośliwe 
lub mniej złośliwe, odpowiemy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
I poproszę panią minister Katarzynę Głowalę.
Do pani minister są…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja miałbym…)
Tak, wiem, Panie Senatorze, mam to zapisane, że 

pan chce zadać pytanie pani minister.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja mam takie pytanie. Tutaj najwięk-

szą kwotę uzyskuje służba zdrowia i bardzo dobrze, 
to jest bardzo pozytywne. Proszę powiedzieć, czy… 
Ja rozumiem, że to są środki, które będą przeznaczo-
ne na zapłatę za nadwykonania różnym jednostkom 
publicznej służby zdrowia. 

Czy pani minister mogłaby powiedzieć, czy ist-
nieje już jakiś algorytm określający, jak w ramach 
tego miliarda złotych te środki zostaną skierowane? 
Interesuje mnie szczególnie Mazowsze. Jakie to mniej 
więcej będą kwoty dla poszczególnych regionów 
Polski? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Jan Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
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ski – 21 milionów zł; wielkopolski – 110 milionów zł; 
zachodniopomorski – 12 milionów zł. To jest na razie 
prognozowany podział, w ostateczności on może się 
zmienić, gdyż będzie to uzależnione od negocjacji 
NFZ z poszczególnymi świadczeniodawcami.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Kleiny, 
chciałabym przypomnieć, że już w tym roku, na 
podstawie decyzji z 15 listopada 2017 r., Narodowy 
Fundusz Zdrowia uruchomił z funduszu zapasowego 
571 milionów zł, która to kwota została przeznaczona 
na nadwykonania. Ponadto zmianą planu z 9 listopa-
da 2017 r. przeniesiono kwotę 259 milionów zł, też 
z przeznaczeniem właśnie na sfinansowanie nadwy-
konań. Tak więc tak naprawdę kwota przeznaczona na 
spłatę nadwykonań jest o wiele większa niż ta, która 
jest zapisana w ustawie okołobudżetowej.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan senator. Chce pan jeszcze dopytać, 

tak?
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, daj spokój.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Tak jest. Dziwię się, że koledzy tutaj nie są zain-

teresowani tym tematem…
(Senator Jarosław Duda: Bo rozumiemy.)
(Senator Stanisław Kogut: Rozumiemy!)
…bo jest on fundamentalny.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Pani Marszałek, Pani Minister, ja mam jeszcze 

takie pytanie doprecyzowujące. 
Pierwsze: czy ten algorytm, o którym pani przed 

chwilą powiedziała, podział na poszczególne od-
działy, województwa, wynika ze stopnia zadłużenia 
publicznych jednostek w tych województwach i stąd 
są takie różnice, że gdzieś tam jest 13 milionów zł, 
a gdzieś indziej jest znacznie większa kwota?

I drugie pytanie. Jeżeli nie będzie możliwe udzie-
lenie odpowiedzi na nie teraz, poproszę o odpowiedź 
na piśmie. Jak będzie sytuowany szpital wojewódzki 
w Ciechanowie…

(Poruszenie na sali)
…który, o ile mi wiadomo, też ma we wspomnia-

nym zakresie duże potrzeby? Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: W Słupsku też…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pani udzieli odpowiedzi na piśmie, czy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Katarzyna Głowala: Tak, udzielę informacji na pi-
śmie.)

Na piśmie. Dobrze. Bardzo dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Zacznę od pytania pana senatora Jackowskiego. 
Chciałabym na początku zaznaczyć, że ta kwota, któ-
ra została wymieniona w ustawie okołobudżetowej, 
dotyczy nadwykonań z lat 2008–2017. Brano tu pod 
uwagę podział na poszczególne oddziały Narodowego 
Funduszu Zdrowia, brano pod uwagę zgłoszone przez 
poszczególne oddziały wojewódzkie zapotrzebowania 
na dodatkowe środki na sfinansowanie świadczeń 
wysokospecjalistycznych. Bo wspomniana kwota 
1 miliarda zł to są nadwykonania zarówno w ramach 
zwykłych świadczeń, jak i w ramach świadczeń wy-
sokospecjalistycznych. Jeżeli chodzi o świadczenia 
wysokospecjalistyczne, to jest to około 40 milio-
nów zł.

Następnie brano pod uwagę kwoty niesfinansowa-
ne, niezrzeczone i nieprzedawnione świadczeń udzie-
lonych przed rokiem 2017 ponad kwotę zobowiązań 
wynikającą z umowy o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, opieka 
psychiatryczna – leczenie uzależnień, rehabilitacja 
lecznicza, świadczenia zdrowotne odrębnie kontrak-
towane i w pozostałych rodzajach świadczeń będą-
cych przedmiotem postępowań sądowych wszczętych 
przed dniem 21 listopada 2017 r. Uwzględniono także 
wskaźniki finansowania nadwykonań w poszczegól-
nych zakresach świadczeń.

Kolejne takie kryterium, które brano pod uwagę, 
to kryterium wynikające z odnotowanych w poszcze-
gólnych oddziałach wojewódzkich NFZ kwot niesfi-
nansowanych i niezrzeczonych świadczeń udziela-
nych w okresie od stycznia do września 2017 r. ponad 
kwotę zobowiązań wynikającą z umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpi-
talne w następujących rodzajach świadczeń: oddziały 
anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, udary, 
specjalistyka dziecięca, onkologia, nielimitowane, 
toksykologia, transplantologia, z uwzględnieniem 
cen jednostek rozliczeniowych wynikających z umów 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

I na podstawie tych kryteriów i zapotrzebowa-
nia zgłoszonego przez świadczeniodawców tę kwo-
tę 1 miliarda zł podzielono na następujące oddziały 
wojewódzkie: oddział dolnośląski – 125 milionów zł; 
kujawsko-pomorski – 141 milionów zł; lubelski 
– 90 milionów zł; lubuski – 3 miliony zł; łódzki – 
6 milionów zł; małopolski – 37 milionów zł; mazo-
wiecki – 268 milionów zł; opolski – 27 milionów zł; 
podkarpacki – 20 milionów zł; podlaski – 1 milion zł; 
pomorski – 10 milionów zł; śląski – 99 milionów zł; 
świętokrzyski – 12 milionów zł; warmińsko-mazur-
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(wicemarszałek M. Koc) krajowego brutto. A w roku 2018 według ustawy bu-
dżetowej, która jest obecnie procedowana w Sejmie, 
to jest spadek do 1,49% produktu krajowego brutto.

(Senator Jan Rulewski: Ile to jest w bezwzględ-
nych…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja ci to obliczę, jeśli 
chcesz.)

Jeśli chodzi o…
(Senator Jan Rulewski: W kwotach bezwzględ-

nych, bo wszystkie te w jednostkach PKB…)
Jeśli chodzi o bezwzględne…
(Senator Jan Rulewski: …i wszystkim się wydaje, 

że wszystko jest dobrze…)
Panie Senatorze, jeżeli pan senator pozwoli, to 

w międzyczasie wezmę kalkulator i obliczę… na pi-
śmie…

(Senator Jan Rulewski: No dobrze. Tak, tak.)
…dokładnie, w kwocie bezwzględnej, dlatego że 

produkt krajowy brutto…
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Tak. Obliczę.
Z reguły posługujemy się po prostu tym sto-

sunkiem procentowym w odniesieniu do produktu 
krajowego brutto, co umożliwia nam porównanie 
w poszczególnych latach, bo wiadomo, że kwota 
bezwzględna to jest kwota nominalna, a mówimy 
o wartościach bardziej reprezentatywnych, w związ-
ku z tym podaję tutaj wartości w stosunku do PKB… 
Ale zgodnie z życzeniem pana senatora oczywiście 
to obliczę.

(Rozmowy na sali)
Jeśli chodzi o drugie pytanie… Jeśli dobrze ro-

zumiem pana senatora, to pańskie pytanie dotyczy 
rezerwy 63, to jest rezerwa, przepraszam, jeśli podam 
niedokładną nazwę, „Działacze opozycji antykomu-
nistycznej”…

(Senator Jan Rulewski: Dokładnie pani odczytała.)
Sześćdziesiąta trzecia rezerwa. W ustawie budże-

towej na rok bieżący plan to jest 50 milionów zł, a roz-
dysponowanie na dzień wczorajszy, nie dzisiejszy, to 
jest 13 milionów 920 tysięcy zł, czyli nie 10%, tylko 
28%. Takie są liczby.

Trudno mi, Panie Senatorze, odnieść się do wysoko-
ści rozdysponowania danej rezerwy, dlatego że minister 
finansów, jak pan senator doskonale wie, dokonuje po-
działu rezerwy na wniosek dysponenta. Jeśli więc cho-
dzi o bardzo precyzyjne, dokładne pytanie, dlaczego na 
taką kwotę zostały złożone wnioski, to jeżeli pan senator 
pozwoli, odpowiemy na piśmie, zapytamy właściwe-
go dysponenta, dlaczego takie było zapotrzebowanie, 
i takiej odpowiedzi udzielimy. Ja jako dysponent tych 
środków publicznych… Przepraszam, ale w przypadku 
każdego dysponenta musiałabym szczegółowo dopytać, 
dlaczego to zapotrzebowanie jest mniejsze.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję. Moje serce się 
nie myliło, że pani ma tę sprawę na sercu.)

Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie. 
Dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Dziękuję bardzo.)

Pan senator Jan Rulewski pragnie zadać pytanie 
i myślę, że poprosimy o odpowiedź panią minister 
Teresę Czerwińską.

(Senator Jan Rulewski: Mogę dwa?)
(Głos z sali: Nie…)
Nie wiem, zaraz się okaże, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Pierwsze, zasadnicze py-

tanie…)
Zaraz, za chwileczkę.
(Senator Jan Rulewski: …jak kształtowały się…)
Chwileczkę, Panie Senatorze.
Pani Minister, zapraszam panią na mównicę.
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Przepraszam, że pani trud sprawiam, Pani 

Minister. 
Jak kształtowały się koszty obsługi długu publicz-

nego w minionym roku?
(Senator Leszek Czarnobaj: Na piśmie.)
Nie na piśmie. Pani minister to ma nie tylko w gło-

wie, ale przede wszystkim w sercu…
I druga sprawa. Pani Minister, po raz wtóry wydat-

ki dokonywane przez urząd ds. kombatantów na reali-
zację ustawy o działaczach opozycji i osobach repre-
sjonowanych nie przekroczyły nawet 10%. Senacka 
komisja wystąpiła z wnioskiem o przekazanie tych 
środków choćby np. dla służby zdrowia, na pomoc 
medyczną. Jakie jest pani stanowisko? Czy jeszcze 
jest szansa na realizację tego dezyderatu, a właściwie 
stanowiska komisji?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli 

chodzi o koszty obsługi długu Skarbu Państwa, 
to przytaczałam to już kilkakrotnie, ale… Panie 
Senatorze, w roku ubiegłym w stosunku do produk-
tu krajowego brutto – bo z reguły tak to odnosimy 
– to jest 1,72%. Po nowelizacji ustawy budżetowej 
w roku 2017 to jest spadek z 1,57% do 1,54% produktu 
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nika z podstawy prawnej, to jest z uchwały Rady 
Ministrów z dnia 28 sierpnia br. w sprawie ustano-
wienia programu pomocy dla rolników i producentów 
rolnych.

Szanowni Państwo, od razu chcę zaznaczyć, bo 
być może to będzie interesujące, że jest to pomoc 
skierowana do rolników i producentów rolnych. 
Pozostałe osoby poszkodowane również otrzymały 
pomoc z rezerwy 4, tzw. rezerwy klęskowej. Ale ja 
w tej chwili odnoszę się tylko i wyłącznie właśnie do 
tych 100 milionów zł.

I teraz tak: stawki pomocy wynikają z przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
I tutaj jest: 1 tysiąc zł na 1 ha powierzchni upraw 
rolnych, na której wystąpiły szkody; 2 tysiące zł na 
1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody 
i 10 tysięcy na odtworzenie budynku służącego do 
prowadzenia działalności rolniczej.

Jeśli chodzi o kwoty pomocy, o które zapytał 
pan senator, to ja chcę zaznaczyć, że szacowaniem 
kwot we wspomnianych przez pana senatora woje-
wództwach zajmują się komisje. W związku z tym te 
wnioski napływają sukcesywnie do komisji, komisje 
je weryfikują i ustalają poszczególne wysokości dla 
poszczególnych województw. Tak więc proszę wy-
baczyć, że w dniu dzisiejszym, kiedy procedujemy 
przedmiotową ustawę, nie posiadam szczegółowych 
informacji co do podziału na województwa, ale one 
na pewno się pojawią po weryfikacji tych szkód 
przez komisje. Ja mogę tylko powiedzieć, że do dnia 
dzisiejszego 159 milionów jest zabezpieczonych już 
bezpośrednio w planie agencji, a to jest dodatkowa 
100-milionowa pomoc, która ma właśnie likwidować 
te skutki.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora… Proszę wy-
baczyć, że w międzyczasie tu zerkam, ale od razu 
chcę obliczyć, ile to będzie w miliardach, żeby panu 
senatorowi odpowiedzieć.

(Senator Jan Rulewski: Na pewno więcej.)
Za chwilę to podam, bo chcę podać precyzyjnie.
A jeśli chodzi o zadłużenie szpitali, Panie 

Senatorze, to, tak jak pan senator stwierdził, oczy-
wiście te środki publiczne leżą mi bardzo na sercu, 
ale w przypadku takich bardzo szczegółowych za-
pytań dotyczących konkretnych szpitali, o których 
pan senator powiedział, w tym momencie nie chcę 
się ustosunkowywać, dlatego że sytuacja związana 
z zadłużeniem szpitali jest bardzo wielowątkowa, 
skomplikowana. Być może pani minister Głowala 
uzupełni moją wypowiedź, bo być może ma bardziej 
szczegółowe dane. Nie chciałabym tutaj zajmować 
stanowiska po podaniu 2 czy 3 przykładów. Tak?

A uzupełniając odpowiedź na pytanie pana senato-
ra Rulewskiego, jeśli chodzi o koszty obsługi długu… 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Józef Zając. Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Pani Minister! Chciałbym zapy-

tać, czy ministerstwo ma w kręgu swoich zaintere-
sowań, wręcz pod lupą, takich twórców szybkiego 
zadłużania, jakimi są m.in. 2 szczególne lubelskie 
szpitale, gdzie przyrost długów przekracza 20, 30 mi-
lionów zł rocznie, a ogólny stan zadłużenia jest pew-
nie w granicach 150 milionów, i właściwie od dłuższe-
go czasu nie widzimy jakiegokolwiek oddziaływania 
w zakresie rekonstrukcji, zmian w tych szpitalach, 
a długi rosną.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja mam pytanie o te 100 milionów 

na agencję. Chodzi o szkody po klęskach żywioło-
wych. Czy pani minister zechciałaby… To jest bardzo 
cenne, że te 100 milionów będzie. Rozumiem, że te 
środki będą skierowane głównie do województwa 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, ponieważ, jak 
rozumiem, dotyczy to tych wiatrołomów i tych klęsk 
żywiołowych, które były w roku 2017 szczególnie 
w tamtym rejonie. 

Ale czy pani minister mogłaby powiedzieć jeszcze 
coś bliżej, jak konkretnie te środki będą wydatkowa-
ne? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o uzupełnienie, to może 
rozpocznę od ostatniego pytania pana senatora, po-
nieważ było to również przedmiotem zainteresowania 
na dzisiejszym porannym posiedzeniu komisji. 

A więc ta pomoc dla producentów rolnych, którzy 
ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w sierp-
niu br. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, wy-
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(podsekretarz stanu T. Czerwińska) przedmiot zainteresowania. Tak jak już wspomnia-
łam, to jest bardzo wielowątkowa sytuacja, jeśli cho-
dzi o przyczyny zadłużenia szpitali – ona nie jest 
przedmiotem dzisiejszych obrad…

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest.)
…niemniej jednak, jeśli państwo pozwolicie, to 

stanowisko w kwestii prac nad tym przedmiotem 
przedstawi, jak myślę, na piśmie pani minister, być 
może z Ministerstwa Zdrowia…

(Senator Stanisław Kogut: No, na piśmie.)
A z naszej strony, jeśli chodzi o Ministerstwo 

Finansów… My wielokrotnie byliśmy proszeni 
o współpracę i taką współpracę podejmujemy w za-
kresie szacowania kalkulacji, jeśli chodzi o wpływ 
na sektor finansów publicznych. Jesteśmy również 
zaangażowani w ramach zespołu, który został po-
wołany przez pana ministra Radziwiłła w bieżącym 
roku właśnie do… Dokładnej nazwy nie przytoczę, 
ale jest to zespół pod przewodnictwem pani minister 
Szczurek-Żelazko, ona przewodniczy jego obradom. 
I my bierzemy w nich aktywny udział, jeśli chodzi 
o stronę szacowania wspomagania ministra zdrowia 
w przedmiotowym zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań do pani minister nie ma.
Czy pani minister Katarzyna Głowala chce jeszcze 

się ustosunkować? Tak?
Proszę bardzo, tak krótko, Pani Minister. Myślę, 

że już więcej pytań nie będzie. Ale padły takie, które 
dotyczą służby zdrowia, więc bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Izbo!
Jeżeli chodzi o pytania pana senatora, to rozumiem, 

że chodzi o Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bardzo, 

Pani Minister. Panie senatorze Jackowski, pani mini-
ster odpowiada na pana pytanie…)

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja tu konsultuję…)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: …i pewnie pani mi-

nister dosyć szczegółowo zechce odpowiedzieć, więc 
proszę o uwagę.)

(Senator Jan Rulewski: Ale pan tu zmienił chyba 
pozycję polityczną wreszcie…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)

Tutaj w międzyczasie… To jest po nowelizacji w roku 
bieżącym 29,8 miliarda zł nominalnie. Czyli spadek 
z 30,4 w roku bieżącym. Ja mówię: 30,4 przed nowe-
lizacją i 29,8 po nowelizacji. Czyli redukcja nominal-
nie, jeśli chodzi o koszty obsługi, w roku ubiegłym 
32,1 miliarda, a jeśli chodzi o 2018 r., to będzie 30,7. 
Tak tutaj wyliczyłam.

Jeszcze mogę uzupełnić na piśmie, jeżeli pan se-
nator będzie sobie tego życzył.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Arkadiusz Grabowski jeszcze pragnie 

zadać pytanie.
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja niejako wpiszę się w pytanie senatora 

Jackowskiego dotyczące zadłużenia szpitali. I też 
nie wiem, czy to pani minister mi odpowie, czy pani 
minister Katarzyna Głowala. To nie jest materia bez-
pośrednio związana z ustawą, ale… Przekazujemy 
środki do NFZ, one trafią do jednostek, jednostek 
zadłużonych. 

I teraz mam pytanie: minister Radziwiłł tutaj już 
kiedyś wspominał, że będą trwały prace nad jaki-
miś systemowymi rozwiązaniami mającymi na celu 
oddłużanie szpitali. Czy takie działania ze strony 
Ministerstwa Finansów, prowadzone w porozumie-
niu z Ministerstwem Zdrowia, trwają? I też pytanie 
do pani minister: na jakim są etapie? Czy coś w tej 
kwestii się dzieje? Bo mamy coraz większy problem 
z zadłużonymi, coraz bardziej zadłużonymi jednost-
kami publicznej służby zdrowia – mówię o szpitalach 
wojewódzkich, szpitalach powiatowych, miejskich. 
I czy są w tym temacie jakieś rozwiązania procedo-
wane w tym momencie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani minister Teresy 

Czerwińskiej? Nie widzę zgłoszeń.
Pani minister, bardzo proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Teresa Czerwińska:
Dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli 

chodzi o zadłużenie szpitali, to ja rozumiem ten 
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(podsekretarz stanu K. Głowala) Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o przemysł stocznio-
wy, to jeżelibyśmy się przyjrzeli np. siatce połączeń 
z lotniska Goleniów i zobaczyli, jak low-costy, czy-
li linie niskokosztowe latają, tobyśmy zobaczyli, że 
siatka tych połączeń przynajmniej w pewnym okresie 
w bardzo istotny sposób odpowiadała kierunkowi 
migracji zarobkowej, jaką wysokospecjalizowani fa-
chowcy z polskich stoczni podejmowali w związku 
z likwidacją ich miejsc pracy. Ja już nie chcę zaczy-
nać tu dyskusji o tym, jaka była historia przemysłu 
stoczniowego, niemniej połączenia do Bergen nie 
były przypadkowe, dlatego że spawacze, wysoko wy-
kwalifikowani pracownicy, którzy byli wykształceni 
w konstrukcji i budowie okrętów, po prostu wyjeż-
dżali za chlebem za granicę. Ja się bardzo cieszę, że 
obecny rząd podejmuje działania, które mają odbudo-
wać polski przemysł stoczniowy, polską gospodarkę 
morską, jak również szlaki śródlądowe. I chciałbym 
obecnemu tu panu ministrowi Jerzemu Maternie, jako 
przedstawicielowi resortu, który tą problematyką się 
zajmuje, podziękować za tę determinację. Cieszę się, 
że również pan senator Sługocki, jako przedstawi-
ciel opozycji, też docenia tutaj rolę pana ministra 
z tego resortu i tego kierunku myślenia o gospodarce 
i w ogóle szerzej o sprawach ogólnokrajowych.

Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja, Pani Minister, 
pytałem jeszcze – zwracam się do pani wicemini-
ster zdrowia – o ten algorytm dotyczący… Chodzi 
o to, dlaczego różne rejony Narodowego Funduszu 
Zdrowia w różny sposób z tego miliarda będą korzy-
stały. I sens mojego pytania był taki, że pytałem nie 
tylko o szpital wojewódzki w Ciechanowie, który jest 
oczywiście w moim okręgu wyborczym i jest to też 
bardzo ważna placówka zdrowia dla całego subre-
gionu ciechanowskiego i dla północnego Mazowsza. 
Pytałem również o ten algorytm, o to, z czego wyni-
kają te różnice, takie, że jedne województwa dostawa-
ły np. kwotę powyżej 100 milionów, a inne – niższą. 
Jak rozumiem, wynikało to z rozpoznania potrzeb, 
ale szczegółowo niech mi pani minister odpowie na 
to pytanie na piśmie.

Bardzo się cieszę, że wreszcie ten problem nad-
wykonań, który pojawia się tak często w debatach 
publicznych… My jako parlamentarzyści, jako sena-
torowie na co dzień spotykamy się z tym problemem 
w naszych okręgach wyborczych, ponieważ to my 
jako senatorowie często interweniujemy, piszemy, 
składamy oświadczenia, prosimy o informacje, cza-
sami nawet bierzemy udział w trudnych negocjacjach 
czy wspieramy trudne negocjacje, które się toczą 
w tym obszarze. Jest to obszar, który jest szalenie 
ważny dla życia społecznego, dla państwa polskiego, 
i bardzo się cieszę, że 1 miliard zł zostaje tutaj prze-
znaczony… O ile wiem, to w ostatnich latach chyba 
nie było aż tak znaczącej kwoty, która byłaby przy 
okazji ustawy…

Mam niestety tylko dane dotyczące szpitali 
w Lublinie. Wśród informacji za III kwartał 2017 r. 
mamy informacje dotyczące tego, które szpitale od-
notowały największy wzrost zadłużenia, powyżej 
10 milionów. I to są niestety 2 szpitale lubelskie – ale 
to nie dotyczy Chełma. Jeżeli zaś chodzi o kwestie… 
Po prostu wolałbym odpowiedzieć w tym zakresie 
na piśmie, bo nie jest mi znana informacja na temat 
szpitala w Chełmie.

Jeżeli chodzi o kwestię, o której powiedział pan 
minister Radziwiłł, dotyczącą systemowego rozwią-
zania w zakresie pomocy zadłużonym szpitalom, to 
w Ministerstwie Zdrowia jeszcze trwają prace anali-
tyczne nad tym, żeby takie działania podjąć, ponie-
waż… Nie chciałbym na razie mówić o szczegółach, 
bo współpracujemy z pewnymi podmiotami i na razie 
trwają jeszcze prace koncepcyjne, ale staramy się 
rozwiązać to systemowo. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadania przez panów senatorów Krystiana Probierza, 
Jana Marię Jackowskiego, Kazimierza Kleinę i Jana 
Rulewskiego. Czy kogoś pominęłam? A, i jeszcze 
przez pana senatora Arkadiusza Grabowskiego. 
Bardzo dziękuję.

Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Bardzo dobrze, że możemy – no, już prawie 

u schyłku roku, ale możemy – tutaj tę ustawę proce-
dować, ponieważ widzimy, że z kształtu tej ustawy, 
którą zaproponował rząd, wyłania się też kształt prio-
rytetów i problemów, które przed państwem polskim 
stoją. I stąd w toku dyskusji nie przypadkiem pytałem 
o produkcję stoczniową i o zabezpieczenie środków 
na tę spółkę, która realizuje zamówienia promowe, 
jak również na kwestie związane z ochroną zdrowia 
i łagodzeniem – bo inaczej tego nie można nazwać 
– skutków wobec tych producentów, tych rolników, 
tych obywateli, którzy zostali w sposób, no, okrutny 
potraktowani przez żywioł bodajże w lipcu 2017 r., 
kiedy klęska żywiołowa dotknęła tereny, gdzie ci 
ludzie żyją, mieszkają, pracują.
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(senator J.M. Jackowski) Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Kogut: Myślałem, że też zre-

zygnujesz…)
(Wesołość na sali)

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych senatorowie opozycji poparli tę nowe-
lizację ustawy okołobudżetowej na rok 2017, ale im 
więcej koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zadawali 
pytań, tym więcej wątpliwości pojawiało się po na-
szej stronie. To jednak nie znaczy, że my zmienimy 
zdanie – raz powiedziana rzecz zobowiązuje nas do 
pewnego działania.

Na posiedzeniu komisji zwróciliśmy uwagę na 
taką oto sprawę, że nowelizacja ustawy około-
budżetowej w połowie grudnia to jest działanie, 
które niewiele ma wspólnego z finansowym pla-
nowaniem. Tydzień temu czy 2 tygodnie temu 
nowelizowaliśmy ustawę okołobudżetową na rok 
bieżący, nowelizowaliśmy ustawę budżetową. 
Cóż takiego wydarzyło się w ciągu tych niespeł-
na 2 tygodni, że nie można było tego przewidzieć 
wcześniej? Generalna zasada, jaka obowiązuje 
w ustawie o finansach publicznych, jest taka: je-
żeli pojawią się wolne środki w rezerwach, które 
są przewidziane w budżecie państwa, to minister 
finansów może dokonać zmiany przeznaczenia 
tych środków, dać je na inne cele niż te, które 
były przewidziane w ustawie budżetowej, a to się 
odbywa za zgodą Komisji Finansów Publicznych 
w Sejmie. I taka praktyka była przez całe lata, 
no ale taka praktyka wymaga wcześniejszego, 
normalnego planowania wydatkowania środków 
finansowych, a także planowania oszczędności 
i różnych tego typu rzeczy. Jeszcze raz podkre-
ślam – myślę, że większość senatorów się z tym 
zgodzi – że oczekiwalibyśmy od Ministerstwa 
Finansów bardziej racjonalnego planowania fi-
nansów, racjonalnego wydatkowania i nieprowa-
dzenia do sytuacji, które są tak nadzwyczajne, 
że nie można nawet szczegółowo zapoznać się 
z niektórymi rozwiązaniami.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zapytaliśmy – ja zapytałem i koledzy 
– na jakie cele przeznaczone są te środki na dokapita-
lizowanie spółek Skarbu Państwa. Na to pytanie nam 
nie odpowiedziano. Powiedziano jedynie, że to jest 
tajemnica handlowa, to wymaga różnych negocjacji 
itd. A na pytanie senatora Jana Marii Jackowskiego 
z partii rządzącej szczegółowo odpowiadano, że 
200 milionów zł idzie na budowę promów i na różne 
inne rzeczy. No, proszę państwa, tak nie można, to 
po prostu…

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Tłumaczyłem ci to 

przed chwilą…)
…okołobudżetowej skierowana na rozwiązanie…
(Rozmowy na sali)
Pan senator Kleina ze mną polemizuje…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Cisza! Proszę o ciszę.)
…ale ja pragnę zwrócić uwagę, że pani minister 

Głowala zwróciła uwagę, że problem dotyczy nad-
wykonań z lat 2008–2017, czyli że pozostały jakieś 
zaszłości z okresu minionego, przeszłego, a więc 
z czasów rządów poprzedniej koalicji. Te kwestie 
należałoby rozwiązać. Z tego punktu widzenia wy-
rażam satysfakcję i cieszę się, że te środki zostaną 
przekazane i ten problem będzie zminimalizowany. 
Bo, jak rozumiem, tego problemu, przynajmniej na 
razie, mimo tego miliarda złotych, wyzerować nie-
stety się nie da.

No i wreszcie trzecia kwestia, te 100 milionów zł 
dla poszkodowanych. Ja się cieszę, że rząd konse-
kwentnie daje wsparcie, że państwo polskie okazuje 
solidarność z tymi, którzy zostali tak okrutnie do-
świadczeni – chodzi szczególnie o straty majątkowe, 
ale nie tylko, bo i zdrowotne, i inne – przez ten ży-
wioł, ten kataklizm.

Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj, jak mam nadzie-
ję, tę ustawę przyjmiemy i jak najszybciej zostanie 
uruchomiona możliwość jej realizacji. Jak wiadomo, 
w tej ustawie jest zapisane, że wchodzi ona w ży-
cie z dniem następnym po podpisaniu przez pana 
prezydenta i ogłoszeniu w stosownym urzędowym 
monitorze. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Marek Borowski.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, mam 

dobrą wiadomość dla kolegów i koleżanek: rezygnuję 
z zabrania głosu.)

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Ale bardzo proszę 

o dopisanie mnie do listy osób, którym pan minister 
powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Ja pyta-
łem o kwestię tej stępki, co z nią, jak ona wygląda. 
Dziękuję.)

Dobrze. Oczywiście. Już dopisujemy, Panie 
Senatorze.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, aż 
miło pana słuchać.)

Otrzyma pan taką odpowiedź.
I pan senator Kazimierz Kleina.
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(senator K. Kleina) arach, że to sukces, bo przecież będzie prezent na 
święta. To nie są żarty. Więc po prostu rzeczy, które są 
w ten sposób robione, nie mogą uzyskać bezwzględ-
nej akceptacji, bo potrzeba nad tym refleksji z każdej 
strony. Tak to mniej więcej wygląda.

Jeszcze raz mówię, proszę, żeby sprawami budże-
towymi zajmować się w sposób przemyślany i jak 
się zaplanuje budżet, utrzymać go do końca. A teraz 
się go nowelizuje, nowelizuje, kilkakrotnie w ciągu 
roku. Tak nie może być. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, w tym momencie ogłaszam 
20-minutową przerwę, a więc do godziny 11.20. Po 
przerwie głosowania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 59  
do godziny 11 minut 20)

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

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

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 653 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja wnosi o przyjęcie poprawek nr 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 i 12. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Grzegorz Bierecki i pan senator Kazimierz Kleina.
Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Ja rozumiem, Senatorze Kogut, pokazuje pan 
czas… Ja też się spieszę, też chciałbym być szybko 
w domu…

(Senator Stanisław Kogut: Ale ja się nie spieszę.)
…ale po prostu trzeba zwrócić uwagę na te rze-

czy. A więc jeżeli jednemu odpowiada się na takie 
samo pytanie na posiedzeniu plenarnym, czyli jeszcze 
bardziej publicznie, a na posiedzeniu komisji jest to 
niemożliwe, bo jest to objęte tajemnicą, to jest to coś 
nienormalnego i złego. Wydaje mi się, że komisja 
finansów, szczególnie komisja finansów publicznych 
jest po to, żeby do końca precyzyjnie tego typu sprawy 
wyjaśnić, a co jest tajemnicą, niech zostanie tajemnicą 
i w to nikt nie chce przecież zaglądać, nikt nie chce 
tego upubliczniać. Oczywiście abstrahuję już od tych 
wątpliwości dotyczących celowości wydatkowania 
pieniędzy na tę konkretną inwestycję promową, bo tu 
co najmniej można mieć wątpliwości co do tego, żeby 
lokalizować tak duże zamówienie w stoczni, której 
praktycznie nie ma. Ale to jest jedna rzecz.

A druga jest taka. Czy z budżetu państwa powin-
niśmy budować statki dla przedsiębiorstw żeglugo-
wych, samoloty dla przedsiębiorstw lotniczych? Jeśli 
tak, to produkujmy także autobusy dla komunikacji 
samochodowej. Pamiętacie panowie, także panie, że 
nie tak dawno, może 3/4 roku temu, w tym roku, uchy-
liliśmy ustawę o organizacji transportu publicznego 
lokalnego, która miała regulować transport lokalny. 
Do tej pory nic się nie ukazało. Może trzeba także 
tę ustawę przyjąć na nowo, przywrócić ten pomysł, 
który mieliśmy poprzednio, zacząć finansować pro-
dukcję autobusów, budować to wszystko itd. To jest 
droga donikąd. Jedno hasło gdzieś się komuś wy-
myśli i zaczyna według tego systemu funkcjonować. 
Ja sam pochodzę znad morza, znad samego morza, 
z wykształcenia jestem transportowcem morskim, 
więc te sprawy są mi znane, bliskie i są dla mnie 
zrozumiałe. Ale jak widzę niektóre takie pomysły, 
to myślę sobie, że zajmują się tym ludzie, którzy nie 
mają pojęcia o sprawach morskich.

Przemysł stoczniowy w Polsce, to też muszę powie-
dzieć, ma się nie najgorzej. Oczywiście nie jest to prze-
mysł z czasów PRL, ale gdybyśmy przyjrzeli się temu, 
jakie statki są produkowane, jakie są remontowane… 
Polska jest potęgą, jeśli chodzi o stocznie remontowe, 
i trzeba to tak widzieć, równoważyć, a nie mówić, że 
przez ostatnie 10 czy ileś lat wszystko było rujnowane, i to 
jeszcze w czasie debaty budżetowej. No, nieprzyzwoite.

Wypłaty – wielki sukces, płacenie za nadwyko-
nania w służbie zdrowia pod koniec grudnia – wielki 
sukces. No, nie jest to wielki sukces, bo i tak będą 
ogromne kwoty do zapłacenia. Wcześniej to się odby-
wało już w październiku, teraz w grudniu i mówimy, 
że to sukces. Jan Maria Jackowski mówi mi w kulu-
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(wicemarszałek M. Koc) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 70 było za, nikt nie 

był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 18)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 5 została 
przyjęta.

Poprawka nr 6 przesądza o tym, że przepisy o ra-
chunku VAT znajdą zastosowanie nie tylko do polece-
nia zapłaty z prawa bankowego, ale także do polecenia 
zapłaty z ustawy o usługach płatniczych.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 70 było za, nikt nie 

był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 19)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 6 została 
przyjęta.

Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny. 
Uwzględnia skrót określenia „dostawca usług płat-
niczych”.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 71 senatorów, 71 było za, nikt nie 

był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 20)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 7 została 
przyjęta.

Nad poprawkami nr 8, 10, 11 i 12 będziemy głoso-
wać łącznie. Poprawki te przesuwają termin wejścia 
w życie ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, 72 – za, nikt nie głosował 

przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 8, 10, 11, 

12 zostały przyjęte.
Poprawka nr 9 ujednolica przepisy przejściowe.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, 72 – za, nikt nie głosował 

przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 9 została 

przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 skraca termin zwrotu podatku na 
rachunek VAT z 25 dni do 15 dni.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 25 było za, 44 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka została od-

rzucona.
Poprawka nr 2 skraca termin na zwolnienie środ-

ków z rachunku VAT na zwykły rachunek przedsię-
biorcy z 60 na 30 dni.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 69 senatorów, 23 było za, 45 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka została od-

rzucona.
Poprawka nr 3 zakłada, że ze wzoru na wyliczenie 

kwoty obniżającej zobowiązanie podatkowe powinna 
wynikać konkretna kwota, którą dopiero następnie 
można zaokrąglić do pełnych złotych.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 69 było za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 16)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 3 została 
przyjęta.

Poprawka nr 4 ujednolica przepisy.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 70 senatorów, 68 było za, 2 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 4 została 

przyjęta.
Poprawka nr 5 uzupełnia przepisy dotyczące re-

alizacji rozliczeń z tytułu wpływu płac z rachunku 
VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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(wicemarszałek M. Koc) Poprawka nr 1 uchyla przepisy stanowiące, że 
brokerowi nie wolno pozostawać w stałym stosunku 
umownym z zakładem ubezpieczeń, z zakładem re-
asekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem 
oferującym ubezpieczenia uzupełniające.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 25 – za, 49 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 1 została 

odrzucona.
Nad poprawkami nr 2, 3 i 5 należy głosować 

łącznie. Poprawki te dostosowują katalog przesła-
nek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie platformy 
aukcyjnej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 
do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej 
nr 1031/2010.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 74 – za, 1 – przeciw, nikt 

się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 2, 3 i 5 

zostały przyjęte.
Poprawki nr 4 i 6 rozszerzają ustawę o prze-

pis przejściowy regulujący zasady upublicznia-
nia informacji przedtransakcyjnych w okresie 
przed dniem 3 stycznia 2018 r., po którym bez-
pośrednie zastosowanie znajdzie rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
nr 600/2014.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, 74 – za, nikt nie był prze-

ciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 27)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 4 i 6 zo-
stały przyjęte.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 74 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o dystrybucji ubez-
pieczeń.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 72 senatorów, 70 – za, 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.
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 652 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja wnosi o poparcie zawartych w zestawie-

niu poprawek nr 2, 3, 4, 5 i 6. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili pan senator Grzegorz Bierecki i pan senator 
Mieczysław Augustyn.

Nie widzę chętnych. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 1 – za, 74 – przeciw, nikt 

się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Wobec tego stwierdzam, że Wysoki Senat odrzucił 

wniosek.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych… Nie, 
przepraszam bardzo. Teraz poprawki, tak?

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.
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(wicemarszałek M. Koc) Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był prze-
ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 30)

Wobec tego stwierdzam, że poprawka nr 2 została 
przez Wysoki Senat przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 52 – za, 23 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2018.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu je-

denastego porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Solidarności i Męstwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druku nr 647 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 6 grudnia roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
5 grudnia nad ustawą o Instytucie Solidarności 
i Męstwa i przedstawia Wysokiemu Senatowi nastę-
pujące stanowisko. 

Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pkcie II ppkt 1–13. Zatem nasze poprawki przeszły 
w komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili pan senator Aleksander Pociej i pan senator Jerzy 
Fedorowicz. Ponadto sprawozdawcą Komisji Kultury 
i Środków Przekazu był pan senator Czesław Ryszka.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2018.

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 670 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 

poprawki zawartej w druku nr 670 A. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senator wnioskodawca zechce jeszcze zabrać 

głos?
Wniosek w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 

Kazimierz Kleina.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Poprawka nr 1 ma na celu przeznaczenie 2 mi-
liardów zł na drogi krajowe o istotnym znaczeniu 
dla obronności państwa ze środków na przebudowę 
i modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 24 – za, 50 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec tego stwierdzam, że Wysoki Senat popraw-

kę nr 1 odrzucił.
Poprawka nr 2 ma na celu uelastycznienie w 2018 r. 

zasad tworzenia rezerw w budżetach wojewodów oraz 
zasad dysponowania tymi rezerwami.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek M. Koc) Ponadto sprawozdawcami komisji byli pan senator 
Krzysztof Mróz, pan senator Zbigniew Cichoń, pan 
senator Jan Rulewski.

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, 25 było za, 48 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pana 

senatora Piotra Florka o odrzucenie ustawy został 
odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 60 senatorów, 50 było za, 9 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu ob-
sługującego ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 
nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych 
innych ustaw. Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Szanowni Państwo, bardzo 

proszę o ciszę.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 663 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 
ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 48 było za, 27 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Instytucie 
Solidarności i Męstwa. Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników 
urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 654 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Łukasza 
Mikołajczyka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Łukasz Mikołajczyk:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej po wspólnym posiedzeniu 
w dniu wczorajszym, poświęconym ustawie o zmia-
nie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników 
urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz 
niektórych innych ustaw, wnoszą o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili panowie senatorowie Jan Rulewski i Piotr Florek. 
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W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a…

(Senator Stanisław Kogut: Rozmieniasz się na 
drobne.)

…następnie, w przypadku odrzucenia tego wnio-
sku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Stanisław Kogut: Jasiu, popatrz na wynik 

głosowania.)
Głosowało 74 senatorów, 28 – za, 41 – przeciw, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat… Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie 
ustawy przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącz-
nie. Poprawki te mają na celu wydłużenie okresu 
vacatio legis ustawy i wejście jej w życie z dniem 
1 stycznia 2019 r., nie zaś 1 stycznia 2018 r. Poprawki 
nr 1 i 3 stanowią niezbędne konsekwencje poprawki 
nr 4.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 73 senatorów, 71 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 36)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 1 i 4 zo-
stały przyjęte.

I przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 48 senatorów, 41 – za, 1 był przeciw, 6 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma kworum.)
(Senator Bogdan Klich: Nie ma kworum.)
Wobec…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, wobec tego, że nie mamy kwo-

rum, zarządzam 5 minut przerwy.
(Senator Stanisław Kogut: Nie, jest kworum.)
(Głos z sali: Reasumpcja głosowania.)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, nie ma 

reasumpcji głosowania, przepraszam bardzo.)
(Senator Jan Rulewski: I nie ma przerw w czasie 

głosowania.)

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do 

ustawy zmierzających do tego, by przesunąć jej czas 
wejścia w życie o rok.

Jeśli pani marszałek pozwoli, to jako przedstawi-
ciel mniejszości, by nie być wywoływanym ponow-
nie, chciałbym powiedzieć, że mniejszość wnosi o od-
rzucenie tej ustawy jako niesprawiedliwej społecznie, 
windującej emerytury pewnej grupy najbogatszych 
obywateli do bardzo wysokiego poziomu, a jedno-
cześnie uderzającej w budżet ZUS, jeśli tylko okaże 
się, że znaczna część ucieknie w samozatrudnienie, 
uderzającej w budżet NFZ i pomniejszającej budżet 
samorządów. Takie są powody złożenia wniosku o od-
rzucenie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator 

Marek Borowski, senator Wiesław Kilian, senator Jan 
Rulewski. Z kolei sprawozdawcą Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej był pan senator 
Antoni Szymański, a sprawozdawcą mniejszości 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
był pan senator Mieczysław Augustyn.

(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Rulewski.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja wypowiedzia-

łem się w swoim imieniu.)
Pan senator Rulewski?
Pan senator Rulewski, proszę.
(Senator Jan Rulewski: Z miejsca, tak?)
Tak, proszę z miejsca.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Tej tsunamicznej ustawy nie uratuje gra pozorów, któ-

ra zamierza do tego, żeby o rok odwlec debatowanie nad 
nowym, nie wiadomo jakim rozwiązaniem. Argumentem 
zdecydowanym jest to, że rząd, który tę ustawę wydał – 
wiemy, w jakich warunkach, prawda – praktycznie już 
nie istnieje. Pozwólmy nowemu rządowi…

(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: No przestańże…)
…podziałać we właściwym tonie. Dziękuję.
(Senator Jan Dobrzyński: Daj już spokój.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
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(wicemarszałek M. Koc) kolwiek manipulacjom przy wynikach tego gło-
sowania.

(Senator Stanisław Kogut: Ciągle się sprzeciwia-
cie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, tutaj nie ma żadnych manipulacji.
(Rozmowy na sali)
W poprzednich głosowaniach… Proszę o ciszę!
W poprzednich głosowaniach było kworum, przy 

tym głosowaniu również było kworum, bo państwo 
jesteście na sali.

Art. 3 stanowi, że Senat podejmuje uchwały 
większością, zwykłą większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
Państwo byliście i jesteście na sali.

(Senator Robert Mamątow: Przecież byliście na 
sali.)

(Senator Jan Dobrzyński: Przecież byliście.)
(Senator Stanisław Kogut: Byliście, Panowie, na 

sali.)
Taka jest również opinia Biura Legislacyjnego.
(Senator Stanisław Kogut: Dobra, jedziemy.)
Tak że bardzo proszę o przeliczenie… (Oklaski)
Proszę, Panie Senatorze, w sprawie formalnej.
(Głos z sali: Ciii…)

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek, ten przepis jest rzeczywiście ja-

sny, i w obecności co najmniej połowy senatorów 
Senat podjął decyzję, jak na tablicy pokazującej wy-
niki głosowania, i nie uchwalił tej ustawy.

(Senator Stanisław Kogut: Jak nie uchwalił?)
(Głosy z sali: Uchwalił.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy państwo przystąpiliście do przeliczenia? Czy 

przystąpiono do…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie uchwaliliśmy!)
(Senator Robert Mamątow: Jak nie uchwaliliśmy? 

Zwykłą większością…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Wychodźcie! 

Wychodźcie!)
Szanowni Państwo, ja bardzo proszę panów sekre-

tarzy o szybkie przeliczenie liczby senatorów, którzy 
są na sali.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Pani Marszałek, czy obec-

ność senatora się liczy, jeśli on nie uczestniczy w gło-
sowaniu? Pani nam to wyjaśni?)

(Senator Jarosław Rusiecki: Dezerterzy!)

(Senator Jan Dobrzyński: Jest przerwa, Pani 
Marszałek… Jest przerwa.)

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 5 minut przerwy, do godziny… Która 

jest godzina?
(Senator Jan Rulewski: Można poznać przyczynę?)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przegło-

sowaliśmy. Jaki jest powód ogłoszenia przerwy?)

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 44  
do godziny 11 minut 47)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę państwa, wznawiam obrady.
I teraz, Szanowni Państwo, pragnę państwu przyto-

czyć art. 3 ust. 1 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. „Senat podejmuje uchwały zwykłą większo-
ścią głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby senatorów, o ile przepisy Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw lub Regulaminu 
Senatu nie stanowią inaczej”. W związku z tym za-
rządzam przeliczenie senatorów obecnych na sali. I to 
jest, Szanowni Państwo, kworum… Bardzo proszę…

(Głos z sali: To znaczy, że głosowanie jest ważne?)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, przepra-

szam bardzo…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Głosowanie już 

było…)
(Senator Bogdan Klich: Jeśli można… No, muszę 

powiedzieć…
(Senator Jan Dobrzyński: W jakim trybie?)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:

Głosowanie odbywało się, Pani Marszałek, w taki 
sam sposób, jak w przypadku wszystkich pozosta-
łych głosowań.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
We wszystkich pozostałych głosowaniach zostały 

uznane wyniki głosowań wyświetlone po przeprowa-
dzeniu głosowania.

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
Nie ma żadnego powodu, żeby zakwestionować 

kworum, a właściwie brak kworum, podczas tego 
głosowania…

(Senator Stanisław Kogut: Jeszcze reasumpcja…)
…podobnie jak nie były kwestionowane przy 

każdej wcześniej przyjmowanej ustawie. Nie ma 
żadnych podstaw, żeby to głosowanie traktować 
w sposób inny aniżeli wcześniejsze głosowania. 
W związku z tym kategorycznie sprzeciwiamy się, 
jako klub, kategorycznie sprzeciwiamy się jakim-
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(wicemarszałek M. Koc) (Głos z sali: Może kwadrans…)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, zarządzam 15 minut przerwy 

i bardzo proszę, żebyście się państwo nie rozchodzili. 
To, co zrobili senatorowie Platformy Obywatelskiej, 
jest naganne. No, wyszli z sali zupełnie…

(Senator Waldemar Sługocki: Nie wszyscy, nie 
wszyscy.)

(Senator Adam Bielan: Jest senator Sługocki.)
Proszę, Szanowni Państwo, o zachowanie spokoju. 

Bądźmy na sali.
(Rozmowy na sali)
Bądźmy na sali. Za 15 minut…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę! Szanowni Państwo, nie 

przekrzykujmy się. Jest sytuacja wyjątkowa, proszę 
o zachowanie spokoju. Zostajemy na sali. Za 15 mi-
nut wznawiamy obrady. Panowie legislatorzy muszą 
skonsultować, jakie mamy dalsze możliwości do wy-
korzystania. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 52  
do godziny 12 minut 05)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, przedłużam przerwę do godziny 

12.20.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05  

do godziny 12 minut 22)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Proszę pana sekretarza Marka Pęka o wygłoszenie 
komunikatu.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Na polecenie pani marszałek dokonałem spraw-

dzenia liczby senatorów obecnych na sali plenarnej 
w momencie głosowania nr 36 w oparciu o zapis 
z kamery monitorującej przebieg posiedzenia Senatu.

Z moich obliczeń wynika, że w momencie głoso-
wania na sali było obecnych 73 senatorów. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Po sprawdzeniu…
(Poruszenie na sali)

(Senator Jan Rulewski: Czy obecność, czy gło-
sowanie?)

(Głos z sali: Ważne jest uczestnictwo, bycie na 
sali.)

Panie Senatorze, oczywiście że wystarczy uczest-
nictwo, bycie na sali. Nie wystarczy wyjąć karty do 
głosowania…

(Senator Jan Rulewski: Ale proszę to jakoś uza-
sadnić.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, bardzo 

przepraszam, ale aparatura przeliczyła obecność.)
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Nie!)
(Senator Bogdan Klich: Aparatura tutaj zainsta-

lowana przeliczyła obecność. Albo stosujemy się do 
wyników głosowania, które pokazuje ta aparatura, 
albo nie.)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa senatorów o ciszę. Bardzo 

proszę o ciszę!
(Senator Grzegorz Peczkis: Targowica…)
(Senator Bogdan Klich: Ale pan…)
Panie Senatorze, ja nie udzieliłam…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, bardzo 

przepraszam, ale…)
(Senator Zdzisław Pupa: Pan senator przewodni-

czący Klich wezwał wszystkich senatorów Platformy 
do niegłosowania.)

(Senator Bogdan Klich: …proszę respektować 
zasady, które są przyjęte przez wszystkich głosowa-
niach.)

(Senator Stanisław Kogut: PZPR!)
Ja proszę, żeby pan również respektował te zasady. 

Ja nie udzieliłam panu głosu.
(Głos z sali: Jak wszystkich?)
(Senator Zdzisław Pupa: Tych, którzy byli obecni 

na sali.)
(Senator Jan Dobrzyński: Licz na oko.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o zajęcie miejsc. Panowie senatorowie se-

kretarze przeliczają…
(Senator Stanisław Kogut: Wyjdźcie!)
(Głosy z sali: Przeliczcie!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: Do Berlina! Do 

Berlina!)
(Senator Stanisław Kogut: Do Berlina idźcie!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka śpiewa: Wyklęty po-

wstań ludu ziemi! Powstańcie, których dręczy głód…)
(Głos z sali: Proponuję zarządzić przerwę. 

Skonsultujemy się, co zrobić w takiej sytuacji.)
Dobrze. 10 minut, 5 minut?
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(senator sekretarz M. Pęk) Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ustawa nie została 

uchwalona.)
Panie Marszałku, bardzo dziękuję. To jest pańska 

opinia. Opinia Biura Legislacyjnego jest inna.
Ustawa została uchwalona.
Głosujemy dalej.
(Poruszenie na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-

stego…
(Senator Bogdan Klich: W sprawie formalnej, jeśli 

można, Pani Marszałek…)
…porządku obrad:…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwe-

stii…)
…drugie czytanie projektu uchwały…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii 

formalnej!)
(Senator Stanisław Kogut: Na ulicę!)
(Senator Alicja Zając: Nie przeszkadzaj!)
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek!)
…o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii 

formalnej.)
…Katolickiego Uniwersytetu…
(Senator Bogdan Klich: W kwestii formalnej.)
…Lubelskiego Jana Pawła II.
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, w kwestii 

formalnej.)
Przypominam, że zostało…
(Senator Stanisław Kogut: Trwa głosowanie!)
(Senator Jarosław Rusiecki: Trwa głosowanie!)
Proszę o ciszę!
(Senator Bogdan Klich: W sprawie formalnej, Pani 

Marszałek.)
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Trwa głosowanie.)
Trwa głosowanie, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Nie trwa głosowanie, dla-

tego że…)
Trwa głosowanie.
(Senator Bogdan Klich: …nie zakończyła się jesz-

cze tamta sprawa. Pani Marszałek…)
Zakończyła się, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: …bardzo proszę o dopusz-

czenie do głosu w kwestii formalnej.)
(Rozmowy na sali)
Zakończyło się już tamto głosowanie…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek…)
…ustawa została przyjęta.
(Senator Bogdan Klich: …ponieważ po raz…)
Przypominam, że zostało przedstawione…
(Senator Bogdan Klich: Pani Marszałek, po raz 

pierwszy w historii Senatu…)

Proszę o ciszę!
(Senator Stanisław Kogut: Przestańcie krzy-

czeć.)
Po sprawdzeniu nagrania z posiedzenia stwier-

dzam, że podczas głosowania obecnych na sali było 
73 senatorów, 41 senatorów głosowało za, przeciw 
był 1 senator, 6 wstrzymało się od głosu.

Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. 
Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego 
porządku…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. W spra-
wie formalnej. Pani Marszałek, ja w sprawie for-
malnej!)

(Głos z sali: Głosowaliśmy za?)
Są głosowania, Panie Marszałku, to w jakiej spra-

wie formalnej?
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formal-

nej.)
(Senator Stanisław Kogut: Tak jest. Nie ma sprawy 

formalnej.)
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Po raz pierwszy wyniki głosowania w tej Izbie 

ustala się na podstawie kamer. Ustawa została…
(Senator Stanisław Kogut: …Obecnych. Dobrze 

jest.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ustawa była poddana pod głosowanie i nie została 

uchwalona.
(Głosy z sali: Została!)
Taka jest moja interpretacja.
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
To, co pani w tej chwili, Pani Marszałek, zrobiła, 

tworzy zupełnie inną sytuację, pozaregulaminową. 
Zupełnie inną. To jest bezprawie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dzięku-
ję…)

My mamy prawo tak się zachować, jako opozycja, 
i mamy…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
bardzo dziękuję…)

Mogła pani skierować ustawę do komisji w celu 
powtórnego rozpatrzenia – to byłoby jeszcze zgodne 
z regulaminem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku…)

To, co pani w tej chwili ogłosiła, nie ma żadnego 
znaczenia formalnego.
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(wicemarszałek M. Koc) Głosowało 75 senatorów, 75 – za, nikt nie głosował prze-
ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 
2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. (Oklaski)

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 610 S.

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

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 69 – za, 1 – przeciw, 5 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd 
Polaków spod Znaku Rodła.

(Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Niepodległości Polski.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 611 S.

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

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 73 senatorów, 72 – za, 1 – przeciw, nikt 

się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 
Rokiem Niepodległości Polski. (Oklaski)

…sprawozdanie komisji o projekcie uchwały…
(Senator Bogdan Klich: …zostały podważone 

przez panią marszałek…)
…oraz została przeprowadzona dyskusja.
(Senator Bogdan Klich: …wyniki głosowania 

elektronicznego i pani marszałek zdaje sobie sprawę 
z tego…)

Przystępujemy do trzeciego czytania.
(Senator Bogdan Klich: …że za każdym razem 

w przyszłości też mogą być podważane.)
(Senator Stanisław Kogut: Wyłączyć go.)
(Głos z sali: Wynik jest wynikiem.)
Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 461 S.

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

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Moja uczelnia.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 75 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 38)

(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 
100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; 
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie usta-
nowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919. 

Przypominam, że zostało przedstawione wspólne 
sprawozdanie komisji o projektach uchwał oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania. 
Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 579/601 S.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek M. Koc) je prawa jednostek rynku mocy w pierwszej aukcji 
głównej.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 74 senatorów, 53 – za, 2 – przeciw, 19 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 3 

została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 53 – za, 20 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o rynku mocy.
Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących re-
alizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wniosła 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 676 A.

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

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nie działa.)
(Głos z sali: Działa.)
(Głos z sali: Dobra, działa.)
Działa? To głosujemy, proszę bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 73 – za, 1 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2017.

Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego 
pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że kolejne, pięćdziesiąte drugie posie-
dzenie Senatu rozpocznie się dnia 12 grudnia br., tj. 
we wtorek, i planowane jest na 12, 13, 14 i 15 grudnia 
br.

Porządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

(Głos z sali: Kto się wstrzymał? Przepraszam. Pani 
Marszałek, kto był przeciw? Nie wiadomo?)

Nie wiem.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego porządku obrad…
(Głos z sali: Pani Marszałek, pani senator…)
Tak, Pani Senator?

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowna Pani Marszałek, oczywistą jest rzeczą, 

że już nie mogę tego poprawić, ale chcę publicznie 
oświadczyć, że przez pomyłkę zagłosowałam przeciw. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, Pani Senator. Rozumiem. To się cza-

sami zdarza przy tylu głosowaniach.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o rynku mocy.
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senac-
ki nr 675 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 usuwa obowiązek publikacji wy-

ników aukcji wstępnej.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 54 – za, 7 – przeciw, 14 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 1 

została przyjęta.
Poprawka nr 2 dopuszcza do udziału w rynku 

wtórnym jednostkę rynku mocy dopuszczoną do 
udziału w aukcji mocy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 55 – za, 3 – przeciw, 17 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Wobec powyższego stwierdzam, że poprawka nr 2 

została przez Senat przyjęta.
Poprawka nr 3 odnosi przepis do jednostek rynku 

mocy zamiast do jednostek fizycznych oraz zrównu-



172
51. posiedzenie Senatu w dniu 7 grudnia 2017 r.

Oświadczenia

(wicemarszałek M. Koc) technicznego stary, ponad 60-letni most został wy-
łączony z ruchu drogowego.

Podkreślić trzeba, że remont mostu oraz budo-
wa drogi Lwowskiej bis nie tylko są niezbędne dla 
usprawnienia ruchu drogowego w Sandomierzu, ale 
też mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa regionu i zdolności obronnych Polski. 
Dzięki remontowi mostu oraz budowie drugiej nitki 
drogi przeprawa ta posiadałaby największą prze-
pustowość na znacznym odcinku Wisły pomiędzy 
Krakowem a Warszawą. Możliwości sprawnego prze-
rzucenia sił wojskowych uległyby więc znacznemu 
zwiększeniu. Stąd też przedmiotowa inwestycja jest 
niezbędna zarówno dla rozwoju infrastruktury dro-
gowej i rozwoju regionu, jak też z uwagi na bezpie-
czeństwo państwa.

W związku z tym w imieniu swoim i pana senatora 
Krzysztofa Słonia zwracam się do pana ministra, 
aby wspólnie z ministrem rozwoju i finansów oraz 
z ministrem infrastruktury i budownictwa podjął się 
realizacji tej inwestycji, niezwykle ważnej dla bezpie-
czeństwa państwa polskiego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O głos proszę panią senator Dorotę Czudowską.
Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, 

pana Konstantego Radziwiłła.
Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałam list od pacjentów „Koalicji 

Hepatologicznej” zaniepokojonych brakiem refun-
dacji ryfaksyminy, leku dla chorych oczekujących 
na transplantację wątroby z powodu nieuleczalnej 
marskości wątroby.

Uprzejmie proszę o informację o ocenie ryfaksy-
miny przez Radę Przejrzystości oraz o planach co do 
refundacji leku dla tej grupy chorych.

Z poważaniem – Dorota Czudowska

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pan senator, pan prof. Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja chciałbym zwrócić się w imieniu pana senatora 

Jana Marii Jackowskiego i w imieniu moim własnym do 
prezydent miasta Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadcze-
niem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jarosław Rusiecki.
(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, poczekamy, aż państwo senatorowie 

wyjdą z sali.
(Głos z sali: Ochłoną.)
Ochłoną, wyjdą z sali, oczywiście ci, którzy mu-

szą wyjść.
(Głos z sali: Ciii…)
Szanowni Państwo, teraz będą odczytywane 

oświadczenia, więc bardzo proszę o ciszę na sali.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Oświadczenie swoje oraz pana senatora Krzysztofa 

Słonia kieruję do ministra obrony narodowej. A wła-
ściwie zwracam się z prośbą do ministra obrony na-
rodowej, jak również do ministra rozwoju i finan-
sów oraz do ministra infrastruktury i budownictwa, 
w sprawie realizacji inwestycji, tj. II etapu zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Lwowskiej bis 
w ciągu drogi krajowej nr 77 wraz ze wzmocnieniem 
istniejącego mostu na rzece Wiśle w Sandomierzu”.

Pierwszy etap wymienionej inwestycji, opiewają-
cy na kwotę 82 milionów zł, obejmujący wybudowa-
nie nowego mostu, został zakończony w 2011 r. Drugi 
etap polegać miał na remoncie starego mostu i budo-
wie ulicy Lwowskiej bis w nowym przebiegu, jako 
drogi dwujezdniowej na odcinku 4 km, która miała 
spełniać parametry drogi głównej ruchu przyspieszo-
nego. Realizacja drugiego etapu miała się rozpocząć 
do roku 2013, niestety z niezrozumiałych przyczyn 
inwestycja ta została zawieszona, a następnie decyzją 
rządu koalicyjnego PO-PSL nieujęta w Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2020.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się na budowie 
nowego mostu, a ruch obydwoma mostami odbywał 
się do kwietnia 2013 r., gdy to z powodu złego stanu 
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Oświadczenia

Pierwsze oświadczenie kieruję do prezesa PKP. 
Jest to oświadczenie następującej treści.

Mija 140 lat odkąd wybudowano drewniany dwo-
rzec kolejowy w Gąsocinie w gminie Sońsk, w po-
wiecie ciechanowskim. Dworzec, wzniesiony według 
XIX-wiecznej architektury rosyjskiej, od początku 
przyciągał uwagę. Wiele sław polskiej literatury, jak 
Bolesław Prus, Maria Dąbrowska, Stefan Żeromski 
czy Henryk Sienkiewicz, przyjeżdżało do Gąsocina, 
aby obejrzeć wytworną jak na owe czasy budowlę. 
Niestety, czas zrobił swoje. Po latach użytkowania 
budynek ulega degradacji. W 2008 r. w budynku 
dworca podjęto prace remontowe polegające na pro-
wizorycznym zabezpieczeniu. Ta zabytkowa budowla 
z 1877 r. wymaga jednak kompleksowego remontu, 
aby uchronić jeden z ostatnich obiektów leżących przy 
historycznej trasie kolei nadwiślańskiej. 

W związku z tym, że lokalny samorząd nie wyka-
zuje zainteresowania obiektem, proszę o informację, 
czy możliwe jest przejęcie i wyremontowanie obiektu.

I drugie oświadczenie, kierowane do ministra 
spraw zagranicznych.

W październiku zwróciłem się do pana ministra 
z oświadczeniem w sprawie niewpuszczenia na te-
rytorium Ukrainy pana prof. Partacza. Otrzymałem 
na to oświadczenie odpowiedź, z której jednak nie 
wynika, czy w tej sprawie możliwe jest osiągnięcie sa-
tysfakcjonującego rozwiązania, a więc spowodowanie 
cofnięcia wspomnianej decyzji, godzącej w wolność 
badań historycznych i w stosunki polsko-ukraińskie.

Jednocześnie zadaję pytanie: czy również innych 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnim cza-
sie – mówię tutaj o okresie od 31 sierpnia 2017 r. – 
spotkały tego typu sytuacje, że odmówiono im wjazdu 
na terytorium państwa ukraińskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-

nikatów.
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Nie ma.)
Nie ma. Dobrze.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego pierwsze-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję.

Waltz, w związku z pismem, które dostaliśmy od rek-
tora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
ksiądz prof. Stanisława Dziekońskiego, w sprawie do-
tyczącej objęcia obsługą autobusową kampusu uniwer-
syteckiego przy ulicy Dewajtis poprzez wprowadzenie 
specjalnej komunikacji miejskiej, takiego autobusu 
elektrycznego, który by łączył najlepiej jedną ze stacji 
metra właśnie z ulicy Dewajtis, która, jak wiadomo 
– przynajmniej wszyscy warszawiacy o tym wiedzą 
– znajduje się na uboczu, jest tam ponad 1 km czy 
około 1 km drogi prowadzącej przez las, przez tereny 
nie zawsze bezpieczne.

I najważniejszy fragment wspomnianego skiero-
wanego do nas listu dotyczy tego, że wspomniany 
autobus elektryczny, który byłby wprowadzony, wy-
eliminowałby swoiste wykluczenie mniej sprawnych 
studentów i pracowników. Szczególnie ta właśnie 
grupa ludzi jest narażona na niebezpieczeństwa i trud 
w docieraniu do uczelni, zwłaszcza w niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych czy po zapadnięciu 
zmroku. Oczywiście dotyczy to nie tylko niepełno-
sprawnych, ale de facto wszystkich, którzy muszą 
w godzinach wieczornych iść na zajęcia albo wracać 
z zajęć na tejże uczelni. Wydaje się, że postulat, o któ-
rym tu mowa, jest jak najbardziej właściwy. Byłyby 
oczywiście zachowane warunki ekologiczne tegoż 
transportu, bo przez las, rzecz jasna, inne samocho-
dy nie powinny tak często jeździć. Tutaj wydaje się, 
że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 
autobusu na stałej linii, mniej więcej co 15–20 minut.

Razem z panem senatorem Janem Marią 
Jackowskim bardzo prosimy o udzielenie jednoznacz-
nej odpowiedzi na naszą prośbę, i to odpowiedzi, która 
byłaby skierowana do Senatu, ale w której – bardzo 
byśmy o to prosili – nie byłoby akapitu zawierającego 
stwierdzenie, że jest to w gestii dzielnicowych władz 
Warszawy. Ponieważ nie uważamy, by tego typu, prze-
praszam za słowo, spychologia była dobrym sposobem 
na niepodejmowanie decyzji. To jest w gestii pani pre-
zydent i decyzja pani prezydent byłaby tutaj wiążącą, 
niezależnie od lepszej czy gorszej woli władz dzielnicy 
Warszawa-Bielany w tej kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam 2 oświadczenia.

(senator J. Żaryn)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 42)
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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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  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 74 69 68 73 76 78 77 78 76 78 76 79 51 70 69 70 70 70 70 71
  Za 21 46 47 72 74 54 77 75 76 78 54 75 46 25 23 69 68 70 70 71
  Przeciw 52 22 20 0 0 0 0 3 0 0 3 1 4 44 45 0 2 0 0 0
  Wstrzymało się 1 1 1 1 2 24 0 0 0 0 19 3 1 1 1 1 0 0 0 0
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    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 72 72 72 75 75 75 74 75 75 76 76 76 74 60 74 73 48 75 75 75
  Za 72 72 70 1 25 74 74 74 24 75 52 48 25 50 28 71 41 75 75 69
  Przeciw 0 0 1 74 49 1 0 0 50 0 23 27 48 9 41 0 1 0 0 1
  Wstrzymało się 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 2 6 0 0 5
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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    41 42 43 44 45 46
  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
  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 73 75 75 74 75 76
  Za 72 54 55 53 53 73
  Przeciw 1 7 3 2 20 1
  Wstrzymało się 0 14 17 19 2 2
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 51. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Celem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz.Urz. UE L 26 z 02.02.2016, str. 19). Państwa członkowskie zostały zobligowane do implementacji ww. 
dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

Wskazana dyrektywa zakłada, że klienci pośredników ubezpieczeniowych powinni być objęci identyczną 
ochroną. Co więcej, dzięki implementacji dyrektywy wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi w zakresie podmio-
towym mogą być traktowani w taki sam sposób, niezależnie od tego, jakiego rodzaju dystrybucją ubezpieczeń 
się zajmują.

Nowa ustawa podkreśla wyraźny podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów oraz agentów. 
Ustawodawca zastrzega brak możliwości łączenia tych funkcji, co wydaje się zasadne.

Dyrektywa wprowadza również znaczące rozróżnienie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji 
(co ustawodawca dość obszernie przedstawił w omawianym projekcie).

Należy podkreślić, że wprowadzenie dyrektywy ma upewnić klientów dystrybutora ubezpieczeń co do tego, 
że wykonuje on swoją pracę w sposób uczciwy, rzetelny, profesjonalny, a świadczone przez niego usługi są na 
najwyższym poziomie. Wynagrodzenie pobierane przez dystrybutora powinno być adekwatnie określone do 
świadczonej przez niego usługi. Co więcej, wszelkie informacje dystrybutora ubezpieczeń, które są kierowane 
do klienta, powinny zostać sporządzone w sposób jasny, czytelny oraz zrozumiały, po to, żeby klient był świa-
domy proponowanej mu oferty ubezpieczeniowej.

Omawiana ustawa wprowadza również obowiązek doszkalania osób świadczących usługi ubezpieczeniowe.
Kolejna proponowana zmiana wprowadza rejestr pośredników ubezpieczeniowych, który będzie pełnił 

funkcję gwarancyjną oraz nadzorczą. Dzięki temu Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła kontrolować 
działalność pośredników ubezpieczeniowych. W razie nieprawidłowości, KNF będzie mogła nałożyć karę, np. 
w postaci cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Ustawodawca przewidział również sankcje karne, jeśli dojdzie do wykonywania działalności wbrew prze-
pisom omawianej ustawy.

Reasumując: uważam, że powyższe argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 51. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych 
ustaw jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, które uregulują kwestię pokrywania kosztów postępowania 
w sprawach dotyczących wykroczeń w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez organy podlegające 
jednostkom samorządu terytorialnego. Ustawodawca zwrócił uwagę zwłaszcza na realizację uprawnień świadka, 
osoby mu towarzyszącej, biegłego tłumacza oraz specjalisty.

Problem interpretacyjny w zakresie tymczasowego opłacania wydatków w postepowaniu wyjaśniającym 
przez Skarb Państwa pojawił się w przypadku prowadzonego postępowania wyjaśniającego przez straż gminną 
(miejską). Ustawodawca wskazał bowiem, że straże gminne (miejskie) posiadają osobowość prawną, są jed-
nostkami organizacyjnymi gmin, posiadają swój budżet, który jest odrębny od budżetu państwa, stąd wydat-
ki, o których mowa wcześniej, mogłyby być pokrywane z budżetu gminy. Jednakże obecne ustawodawstwo 
w pewien sposób wprowadza w błąd, ponieważ nie istnieją przepisy, na podstawie których można by obciążać 
gminy za postępowania wyjaśniające prowadzone przez straże gminne (miejskie), które jak wcześniej zauważył 
ustawodawca, posiadają osobowość prawną i odrębny budżet. W istniejącym stanie prawnym nie można wskazać 
podmiotu właściwego do zwrotu kosztów powstałych w toku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających 
przez straż gminną (miejską).

W związku z tym nowelizacja przepisów ma wprowadzić rozwiązanie polegające na tym, iż wydatki ponie-
sione przez organy podległe jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych postępowań wy-
jaśniających będą tymczasowo pokrywane przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego, a następnie 
będą podlegały rozliczeniu stosowanie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania. Wydatki, o których 
mowa, mają mieć charakter zryczałtowany, a wysokość ryczałtu zostanie określona w rozporządzeniu wydanym 
przez ministra sprawiedliwości. W ten sposób np. od skazanego zasądzone będą zryczałtowane wydatki, które 
będą przekazywane na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co więcej, omawiane zmiany wprowadzą jednolitą interpretacje przepisów dotyczących regulacji kosztów 
z tytułu przeprowadzonych postępowań wyjaśniających przez organy jednostek samorządu terytorialnego, co 
do których obecnie ustawodawca miał wątpliwości.

Reasumując: przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 51. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Wiesława Kiliana  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszalku!

Chciałbym podkreślić, że projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie-
których innych ustaw został przedstawiony bardzo późno i jest procedowany w bardzo szybkim tempie, bez 
przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu konsultacji społecznych. Taki tryb jest nie do przyjęcia, ponieważ 
proponowana ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. 
Żadna ze stron nie miała szans na odniesienie się do zaproponowanych zmian, które spowodują, że wzrosną 
koszty pracy oraz zmniejszą się wynagrodzenia. Zniesienie górnego limitu składek do ZUS ma przynieść 
w przyszłym roku kwotę około 5,5 miliarda zł. To oznacza, że o tyle samo zmniejszą się wynagrodzenia netto 
pracowników o wysokich kwalifikacjach lub wzrosną koszty przedsiębiorstw ich zatrudniających. Co ważne, 
procedowana ustawa negatywnie rzutuje na lokowanie inwestycji w Polsce, na których tak wszystkim zależy.

Biorąc pod uwagę pośpiech oraz brak konsultacji, wnoszę o odrzucenie ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 51. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Proponowana przez resort pracy zmiana najważniejszych artykułów ustawy o spółdzielniach socjalnych jest 
efektem przeglądu tej regulacji po upływie praktycznie 10 lat jej funkcjonowania. Jeśli nowe przepisy uproszczą 
spółdzielcom pracę, ułatwią zakładanie tych podmiotów, a nawet wzmocnią ich wspólnotowy i reintegracyjny 
charakter, to ja jestem jak najbardziej za taką zmianą.

Wprawdzie to nie pierwsza nowelizacja wskazanej ustawy, ale na pewno jedna z poważniejszych, choćby 
ze względu na ilość i zakres proponowanych zmian. Projekt jest obszerny, a uzasadnienie opisuje 32 zmiany 
(nie licząc zmian porządkujących i doprecyzowujących). To naprawdę sporo. Z całą pewnością ta nowelizacja 
jest potrzebna, skoro dotyczy niemal 1 tysiąca 600 spółdzielni socjalnych w Polsce, przy czym prężnie działa 
około 2/3 zarejestrowanych podmiotów, a zaproponowane zmiany mają sprawić, że będzie ich więcej.

Wspomnę, że pierwsze spółdzielnie socjalne powstały dekadę temu. Są alternatywą dla otwartego ryn-
ku pracy, rozwiązaniem dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia: niepełnosprawnych, 
bezdomnych, uzależnionych (po terapii), byłych więźniów, uchodźców. Zgodnie z prawem osoby zagrożone 
wykluczeniem muszą stanowić przynajmniej połowę członków spółdzielni. Zakładający ją mogą się starać 
o wsparcie z Funduszu Pracy i funduszy UE.

Tego typu spółdzielnie łączą działalność gospodarczą ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Zajmują się głównie działalnością usługową. Łączą cechy przedsiębiorstwa i organizacji poza-
rządowej. Pierwotnie mogły być powoływane do życia tylko przez wykluczonych. Okazało się to jednak zbyt 
trudne i przepisy zliberalizowano.

Omawiana w dniu dzisiejszym nowelizacja również idzie w tym kierunku. Celem jest bowiem m.in. zwięk-
szenie trwałości spółdzielni, a także wzmocnienie ich, szczególnie na starcie. Osoby poszukujące pracy, a także 
niektórzy opiekunowie niepełnosprawnych będą mieli prawo zakładania spółdzielni socjalnych, ponieważ projekt 
przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie lub do nich przystąpić.

Jednym z najważniejszych wątków nowelizacji jest zmniejszenie z 5 do 3 liczby osób wymaganych do zało-
żenia spółdzielni. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo dotychczasowy wymóg powodował trudności 
ze skompletowaniem składu założycielskiego oraz większe koszty działania. Łatwiej znaleźć 3 lojalne osoby, 
które chcą razem pracować, niż 5. Mniejsze koszty to też na pewno będzie zachęta. Jednakże nowe spółdzielnie 
będą miały obowiązek, aby pozostały skład członkowski został uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. W ustawie 
zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej 2 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Znajdzie się w niej również zapis, że osoby bezrobotne do trzydziestego roku życia i po ukończeniu 50 lat 
będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni 
socjalnej. Proponowane rozwiązania to także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, 
m.in. do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego do trzydzie-
stego roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części 
kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jedno-
cześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spół-
dzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej 
w ramach warsztatu terapii zajęciowej. Uważam, że to świetna propozycja, bo w ten sposób będzie można 
sprawdzić, czy takie osoby są w stanie pracować.

Dzięki tym zmianom spółdzielnie socjalne staną się dla Polaków najprawdopodobniej kolejnym wartym 
zastanowienia sposobem na zdobycie pieniędzy czy na otwarcie działalności gospodarczej – dosyć specyficz-
nym i nie dla każdego, ale może to być pewnym rozwiązaniem idealnym dla osób, które nie wiedzą, co zrobić 
ze swoim życiem, a widzą, że posiadają umiejętności, na których można zarobić, jak również dla osób, które 
utknęły w pracy nieprzynoszącej radości, lub dla osób z niej zwolnionych. Ale też uważam, że spółdzielnie 
socjalne, co jest bardzo ważne, nauczą szacunku do pieniądza tych, którzy go nie mają, np. lewicujących anar-
chistów, którzy dzięki temu zrozumieją, że pieniądze biorą się z pracy, a nie z nieba. Z pewnością spółdzielnia 
socjalna ma swoje plusy i minusy, jednak dla wielu to nie tylko praca, ale i idea: wolności, równości i braterstwa, 
niewątpliwie też własności i sprawiedliwości. A o idee warto walczyć, jakiekolwiek by one były. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pracujemy dziś nad uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. Zawsze zastanawiałem się, jak to było możliwe, że w latach, kiedy państwa polskiego nie było na 
mapie Europy – wiadomo, podzieliły je pomiędzy siebie mocarstwa zaborcze: katolicka Austria, protestanckie 
Prusy i prawosławna Rosja – rodziło się i żyło tylu wspaniałych Polaków! W tym czasie Polacy kilkakrotnie 
zrywali się do walki o niepodległość: w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe, a w 1863 r. styczniowe, 
największe w XIX wieku. Dodam, że po upadku powstania styczniowego carski zaborca wzmógł rusyfikację 
we wszystkich dziedzinach życia, uderzając boleśnie także w Kościół katolicki. Wiele tysięcy Polaków, w tym 
wielu duchownych, więziono, wywożono w głąb Rosji, zmuszano ich tam niewolniczej pracy, aż do utraty 
zdrowia i życia.

Podobnie było w zaborze pruskim, a właściwie w państwie pruskim, gdzie nie istniało polskie szkolnictwo, 
zabronione było właściwie wszystko, co polskie. I w tych tragicznych latach utraty niepodległości to Kościół 
katolicki zastępował utraconą ojczyznę – Polskę. Świadome tego zaborcze władze, aby ograniczyć wpływy 
katolicyzmu, mocno uderzały w Kościół, m.in. zagarniając majątki kościelne, likwidując zakony i klasztory, 
całkowicie uzależniając duchowieństwo od rządu.

Dla przykładu wspomnę o prześladowaniu kard. Mieczysława Halki-Ledóchowskiego, owianego legendą mę-
czeństwa za ojczyznę. Jako arcybiskup poznańsko-gnieźnieński przeciwstawił się bismarckowskiej Kulturkampf, 
broniąc Kościoła i polskości w zaborze pruskim. Z tego powodu w 1873 r. władze pruskie wytoczyły mu proces: 
został skazany na 2 lata więzienia. Po odsiedzeniu wyroku, zmuszony do opuszczenia kraju, wyjechał do Rzymu 
na osobiste zaproszenie papieża Piusa IX. Został prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Pruski zaborca czynił wszystko, by unicestwiając państwo polskie, zniszczyć narodowe wartości i symbole. 
Dlatego z taką brutalnością Prusy prowadziły germanizację. Wysiedlano opornych chłopów z ziemi rodzinnej, 
katowano dzieci za odmawianie pacierza po polsku. Walczono z pielgrzymkami do Częstochowy, usuwano 
z bibliotek publikacje o Królowej Korony Polskiej, ścigano procesami posiadanie i rozpowszechnianie obra-
zu jasnogórskiego. Komisarze obwodowi wypytywali sołtysów, czy księża, odmawiając Litanię loretańską, 
pomijają – zgodnie z nakazem – wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Jeszcze w 1903 r. 
sąd w Bytomiu nakazał zniszczenie matryc książek zawierających to „niebezpieczne” dla państwa pruskiego 
określenie Matki Bożej.

Głównie jednak zwalczano pielgrzymki na Jasną Górę. Zakaz peregrynacji do Częstochowy najwcześniej 
wydał Fryderyk Wielki po zajęciu Śląska. Stało się to już w roku 1754. Powodem była obawa przed ruchami 
wolnościowymi, a także względy ekonomiczne, chodziło o to, aby przy okazji pielgrzymek nie wywożono za 
granicę pruskich marek. Mimo zakazu w XIX wieku przybywały na Jasną Górę liczne pielgrzymki ludu śląskie-
go, który – choć przez 400 lat był odłączony od macierzy – zachował prastarą cześć dla Pani Jasnogórskiej. Na 
nic zdały się polecenia rządów państw zaborców, aby zminimalizować znaczenie Jasnej Góry. Zdawano sobie 
sprawę z faktu, że spośród wszystkich struktur łączących naród w całość ostał się jedynie Kościół katolicki 
z kultem Najświętszej Maryi Panny, św. Wojciecha, św. Stanisława, z tradycjami prymatu gnieźnieńskiego.

Wracając do pierwszej myśli mojego przemówienia, powiem tak: rzecz nie do wiary, ale w tym tragicznym 
czasie wynaradawiania Polaków ożywiła się działalność kulturalna, oświatowa i społeczna, której przyświecało 
hasło pozytywistycznej pracy organicznej, pracy u podstaw, realizowanej przez pokolenie Siłaczek i Judymów, 
a także księży Wawrzyniaków. Zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku pogłębiła się w społeczeń-
stwie świadomość narodowa, pojawili się wybitni twórcy i artyści. Dość wspomnieć w dziedzinie literatury 
Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizę Orzeszkową, Marię Konopnicką, Józefa Ignacego Kraszewskiego 
czy Adama Asnyka. Wśród artystów malarzy sławni byli Jan Matejko, Józef Chełmoński, bracia Gierymscy, 
a w muzyce – Stanisław Moniuszko, twórca polskiej opery narodowej. Rozwinęło się również budownictwo 
sakralne. Do dzisiaj można podziwiać kilkaset świątyń katolickich z tego czasu, głównie w stylu neogotyckim 
i neoromańskim. Ileż należałoby mówić o Karolu Marcinkowskim, Hipolicie Cegielskim czy Dezyderym 
Chłapowskim albo o wielkopolskich kapłanach społecznikach ze wspomnianym ks. Wawrzyniakiem na czele!

Mając to wszystko w pamięci, można wyobrazić sobie rok 1918, kiedy pośród chaosu panującego w rozpa-
dających się pokonanych państwach zaborczych rodziła się wizja odzyskania niepodległości. 11 listopada tegoż 
roku urzeczywistniła się, ale nie było na mapie Polski ziemi wielkopolskiej. Oznaczało to, że dzień wolności 
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nie zakończył walki o niepodległość. Jednak dzięki wybitnym Polakom, wychowanym w polskich rodzinach, 
wykształconym nierzadko na europejskich uczelniach, rodziła się odnowiona ojczyzna.

To dlatego w Poznaniu 27 grudnia 1918 r. rozpoczął się ostatni rozdział najdłuższej wojny nowoczesnej Europy 
– jak tę walkę Wielkopolan nazwano. To tego dnia Wielkopolanie, nie czekając na międzynarodowe rozstrzy-
gnięcia, wzięli sprawy w swoje ręce. Sygnał do wybuchu powstania dał przyjazd Ignacego Paderewskiego do 
Poznania. W powstaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich warstw i środowisk społecznych. Początkowo 
nieregularne oddziały powstańcze przekształcono w dobrze zorganizowaną armię. Zwycięstwo przyszło, 
Wielkopolska, najstarsza część dawnej Polski, weszła w skład odradzającej się Rzeczypospolitej. 16 lutego 
1919 r. w Trewirze podpisano układ z Niemcami, na mocy którego Polska, powstańcy wielkopolscy zostali po-
traktowani przez Francuzów i Anglików jako siły sojusznicze, a obszary zajęte jako część frontu z Niemcami.

Dobrze też wspomnieć, że zwycięzcy powstańcy wielkopolscy mieli znaczący wkład w walki powstań-
cze na Górnym Śląsku, a później w obronę niepodległości odrodzonej ojczyzny przed bolszewicką nawałą 
w 1920 r. Ponadto oddziały złożone z powstańców wielkopolskich brały udział w walkach o wschodnie granice 
II Rzeczypospolitej.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla stanowiska Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uwzględnienia Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście 
w koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W myśl stanowiska, w związku z przyjęciem przez rząd RP koncepcji budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (dalej: CPK), która zakłada przede wszystkim budowę międzynarodowego lotniska wraz 
z przyległym węzłem kolejowym oraz eliminację wykluczenia transportowego miast poprzez zapewnienie 
szybkiego dojazdu do CPK, wyrażam głębokie zaniepokojenie wobec marginalizacji woj. lubuskiego w tym 
dokumencie.

Jednym z podstawowych założeń CPK jest skomunikowanie go z największymi miastami w Polsce w czasie 
maksymalnie 2 i pół godziny. Uznano przy tym, że system kolejowy, nawet bez zastosowania kolei dużych pręd-
kości, będzie w stanie spełnić tak założony standard dla wszystkich polskich aglomeracji – poza Szczecinem, 
w odniesieniu do którego pierwszorzędną rolę przypisano wewnątrzkrajowym połączeniom lotniczym. Podobne 
założenie dotyczy Rzeszowa. Niezrozumiałe jest zatem pominięcie, jeśli chodzi o takie rozwiązanie, 2 wo-
jewódzkich miast w zachodniej Polsce, tj. Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, w przypadku których 
założony czas dojazdu do CPK również nie będzie osiągalny, nawet w drugim etapie realizacji, tj. w roku 2030.

W związku z powyższym wnoszę o weryfikację koncepcji budowy CPK i o uwzględnienie w niej sko-
munikowania miast Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski poprzez regionalny Port Lotniczy Zielona Góra 
w Babimoście, który zapewni połączenie z CPK objęte obowiązkiem użyteczności publicznej. Działania w tym 
zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla działań stowarzyszenia „Droga S11” 

zrzeszającego gminy, powiaty i województwa położone przy drodze krajowej nr 11 i będące w jej pośrednim 
oddziaływaniu. Głównym celem tych działań jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S11 relacji 
Koszalin – Pyrzowice o długości około 550 km, przebiegającej przez 4 województwa, tj. zachodniopomorskie, 
wielkopolskie, opolskie oraz śląskie, łączącej północ z południem naszego kraju.

Planowana droga ekspresowa S11 ma przebiegać w zachodniej części Polski w układzie południkowym po 
trasie około 550 km, zbliżonej do istniejącej drogi krajowej A1 i połączenia z drogą ekspresową S1 w północnej 
części aglomeracji śląskiej. Droga S11 na całym swoim przebiegu planowana jest w układzie podstawowym 
dwujezdniowym czteropasmowym. Powiązania z zewnętrznym układem drogowym odbywać się mają poprzez 
węzły drogowe.

Realizacja drogi S11 została wprowadzona do programu budowy dróg na lata 2014–2023 ogłoszonego w lipcu 
2015 r. W czerwcu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały w tej sprawie, zwiększając limit finanso-
wy programu do 135 miliardów zł. Po publikacji aktualizacji inwestycji, jakie zostaną sfinansowane w ramach 
nowego limitu środków, okazało się, że znacznie większa część inwestycji nie znalazła się na liście projektów 
kluczowych. Są tam umieszczone obwodnice Szczecinka, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Oleśna 
oraz odcinek drogi Koszalin – Szczecinek, jednakże pozostała część inwestycji, których realizacja w pełni 
zapewni płynność ruchu drogowego z północy na południe, tj. odcinki Bobolice – Szczecinek, Szczecinek – 
Piła, obwodnica Ujścia i Piły, obwodnica Obornik, odcinki Oborniki – w. Poznań-Północ, Kórnik – Ostrów 
Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski – Kępno i dalej Kępno – A1, ujęta została jako zadania o niższym priory-
tecie z niewiadomą datą realizacji.

Budowa drogi ekspresowej S11 powinna zostać uznana za projekt o kluczowym znaczeniu, służący rozwojowi 
gospodarczemu ośrodków lokalnych, łączący północ z południem naszego kraju. W związku z powyższym 
działania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, popierając wniosek Związku Gmin Pomorskich, wnoszę o rozważe-

nie możliwości rozdzielenia terminów przyjmowania wniosków wraz z dokumentami: o świadczenia rodzinne 
z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia wychowawcze, przez pracowników zatrudnionych do realizacji 
tych zadań.

Wsparcie najuboższych rodzin jest konieczne, jednak realizacja zadań nie powinna odbywać się kosztem 
pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń. W roku 2016 przyjmowanie wniosków o świadczenia od-
bywało się w miesiącach marzec – kwiecień, z kolei w roku bieżącym realizacja zadania trwa już od miesiąca 
sierpnia i zbiegła się z przyjmowaniem dokumentów dotyczących realizacji wszystkich wymienionych świadczeń. 
Sytuacja taka powoduje kolejki osób oczekujących na możliwość złożenia wniosku oraz sytuacje konfliktowe. 
Zdarza się, iż pracownicy w celu rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków zmuszeni są w ostatnim czasie 
do wydłużonego czasu pracy oraz do pracy w soboty.

Informacje medialne mówią o planach ministerstwa co do przyjmowania wniosków w 2018 r. w lipcu. Może 
przyczynić się to do obciążenia pracowników, a także do wzmożenia problemu obsadzania wakatów na stano-
wiskach w urzędach czy jednostkach organizacyjnych gminy. Możliwości dodatkowego zatrudnienia pracow-
ników są ograniczone w związku z warunkami lokalowymi oraz z wiążącą się z tym koniecznością szkoleń.

Być może zasadne jest więc rozważenie możliwości przyjmowania wniosków wg. poniższej propozycji:
— świadczenia wychowawcze – luty – marzec 2018 r.
— fundusz alimentacyjny – maj – czerwiec 2018 r.
— świadczenia rodzinne – październik – listopad 2018 r.
W związku z powyższym działania w tym zakresie uważam za ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jerzego Fedorowicza, Tomasza Grodzkiego,  

Roberta Dowhana, Barbarę Zdrojewską  
i Barbarę Borys-Damięcką

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowni Panowie Ministrowie!
W trakcie senackiej debaty plenarnej w dniu 12 lipca 2017 r. nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz 

ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów padło zapewnienie, że sportowcy, którzy należeli do klubów gwardyjskich, nie będą podlegali 
przepisom tej ustawy.

Tymczasem otrzymaliśmy wystąpienie wybitnej reprezentantki Polski w koszykówce, pani B. W., której 
obniżono emeryturę do 854 zł ze względu na fakt, iż była zatrudniona na tzw. etacie sportowym w klubie 
gwardyjskim. Nigdy nie wykonywała pracy policyjnej, jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o I grupie 
inwalidzkiej.

Dlaczego w stosunku do pani B. W. deklaracja pana ministra Witolda Bańki (czterdzieste piąte posiedzenie 
Senatu, 12 lipca br.) nie znalazła zastosowania?

Z wyrazami szacunku 
Jerzy Fedorowicz 
Tomasz Grodzki 
Robert Dowhan 
Barbara Zdrojewska 
Barbara Borys-Damięcka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócono się do mnie w kwestii problematyki związanej z leczeniem w naszym kra-

ju bocznych skrzywień kręgosłupa, znanych jako skolioza. Znamienne jest, iż skolioza dotyka wielu osób, 
a w szczególności dzieci w wieku  rozwojowym, a zaniedbania w przedmiotowym zakresie na etapie dorastania 
lub niewłaściwie prowadzona terapia są niejednokrotnie przyczyną poważnych, dalej idących konsekwencji 
zdrowotnych w życiu dorosłym, utrudniającym zarówno aktywność zawodową, jak i pozazawodową. Aktualny 
brak możliwości leczenia przyczynowego ponad 80% wszystkich skolioz, nazywanych idiopatycznymi, jest tu 
dodatkowym utrudnieniem.

Wedle przekazanych mojej osobie informacji w leczeniu skolioz idiopatycznych stosuje się aktualnie roz-
wiązania przejawiające się leczeniem zachowawczym (kinezyterapia w ramach przyjętej metody postępowania 
korekcyjnego) lub leczeniem operacyjnym. Od 2002 r. środowisko ortopedyczne w naszym kraju wprowadziło 
natomiast swoistą strategię postępowania w leczeniu skolioz idiopatycznych w oparciu o wzorzec: obserwacja 
rozwoju skolioz do 20o wg Cobba (z pominięciem kinezyterapii), zastosowanie gorsetu ortopedycznego, którego 
zadaniem jest tylko i wyłącznie spowolnienie rozwoju skoliozy, w skoliozach o wartości powyżej 20o wg Cobba 
czy też zabieg operacyjny (w momencie, gdy skolioza osiągnie wartość powyżej 45–50o wg Cobba).

Powyższa strategia miała zostać wprowadzona przez ortopedów jako obecnie jedyny i powszechny model 
leczenia idiopatycznych bez jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej ze środowiskiem kinezyterapeutów (poprzez 
uznanie, że ćwiczenia są nieskuteczne w korekcji tego typu skolioz). Wedle kinezyterapeutów strategia ta jest 
z kolei oparta na stereotypowym myśleniu i wadliwej ocenie możliwości kinezyterapii, w której zaistniały 
istotne zmiany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a które pozwalają na uzyskanie wyraźnych, pozytyw-
nych efektów leczenia zachowawczego nawet w przypadkach przekraczających znacząco wartość referencyjną 
przyjętą jako podstawę do podjęcia decyzji o operacyjnym skorygowaniu kręgosłupa. Wdrażając stosowaną 
aktualnie strategię, nie przyjęto zasady przeprowadzania (po kilku – kilkunastu latach) obligatoryjnych badań 
kontrolnych, które mogłyby określić odległe skutki jej realizacji. Przykładem negatywnych skutków ww. działań 
są radiogramy osób leczonych wg ww. strategii, które obrazują nieracjonalność tej strategii.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie, czy do Pana Ministra docierają z innych źródeł sygnały 
w opisanym powyżej zakresie. Proszę również o deklarację, czy Ministerstwo Zdrowia zorganizuje i obejmie 
swoim patronatem stosowne spotkanie zainteresowanych środowisk, tj. w szczególności środowiska autorytetów 
naukowych i praktyków zajmujących się od lat zagadnieniami wad postawy ciała, ze szczególnym uwzględnie-
niem skolioz idiopatycznych, tj. m.in. prof. dr hab. Tadeusza Kasperczyka, prof. dr hab. Jana Śleżyńskiego, dr 
hab. Jacka Wilczyńskiego, mgr Ryszarda Haręźlaka, mgr Pawła Kowalskiego (którzy wyrazili swoją gotowość 
do udziału w spotkaniu) z przedstawicielami środowiska lekarzy chirurgów ortopedów zajmujących się lecze-
niem operacyjnym skolioz idiopatycznych.

Wedle przekazywanych mojej osobie sugestii w przedmiotowym spotkaniu winien wziąć udział również 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki jako przedstawiciel Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego 
i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz, które wydało zalecenia dotyczące skolioz idiopatycznych. Takowe spo-
tkanie mogłoby w mojej ocenie doprowadzić do wypracowania wspólnego modelu procedowania, przy jedno-
czesnej racjonalizacji wspólnych działań obu środowisk, w trosce o dobro pacjentów. Na marginesie dodać tu 
należy, iż obecne procedury operacyjne, których w wielu przypadkach być może udałoby się uniknąć, generują 
niebagatelne koszty.

Andrzej Kamiński
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Kazimierza Kleinę, Mieczysława Augustyna,  
Jadwigę Rotnicką i Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze!
Język kaszubski, przez lata eliminowany z przestrzeni publicznej, w ostatnich czasach dzięki polityce pań-

stwa oraz wsparciu finansowemu z budżetu państwa otrzymał szansę, by zachować swoje istnienie. Niestety 
ciągle należy on do grupy języków zagrożonych wymarciem. Należy więc robić wszystko, aby język kaszubski, 
który przetrwał czasy germanizacji, przetrwał czasy zniewolenia komunistycznego, normalnie funkcjonował 
w wolnej Polsce.

Ostatnie działania minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, zmierzające do ograniczenia finansowania 
nauki języka kaszubskiego, podważają wieloletnie starania rzeszy nauczycieli, działaczy kultury, rodziców, 
a przede wszystkim uczniów, którzy pragną zachować język swoich przodków.

Zmniejszenie środków finansowych na naukę języka kaszubskiego zagrozi istnieniu wielu małych szkół 
wiejskich. Mniejsza subwencja oświatowa oznacza również znaczne ograniczenie samodzielności samorządów.

Działania minister edukacji narodowej następują wkrótce po wypowiedziach wojewody pomorskiego 
Dariusza Drelicha, który w trakcie Święta Niepodległości wzbudził głęboką konsternację wśród pomorskiej 
społeczności, apelując o utrzymanie na Pomorzu „stałej pewności własnej przynależności narodowej” i prze-
strzegając przed separatyzmem.

Domagamy się zaprzestania działań zmierzających do ograniczania finansowania nauki języka kaszubskiego. 
Oczekujemy, że rząd zaprzestanie działań dyskryminujących małe wspólnoty regionalne oraz upomni swoich 
przedstawicieli (wojewodę pomorskiego) lekceważących patriotyczne tradycje Wspólnoty Pomorskiej.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina 
Mieczysław Augustyn 
Jadwiga Rotnicka 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym 2.0 niesie ze sobą zapowiedź likwidacji części B ministerialnego 

wykazu czasopism. Przedstawiciele środowiska akademickiego, a przede wszystkim redaktorzy naczelni wy-
soko punktowanych polskich pedagogicznych czasopism, wyrażają znaczne zaniepokojenie, w szczególności 
następstwami planowanej nowej polityki ewaluacyjnej w tym zakresie. Projekt zapowiada również przyjęcie 
do oceny parametryzacji dyscyplin naukowych i oceny pracowników naukowych jedynie na podstawie tekstów 
z bazy Web of Science czy też Scopus. Popieram stanowisko środowiska naukowego, że powyższe zapisy bardzo 
negatywnie wpłyną na jakość rozwoju polskiej humanistyki i nauk społecznych, co w efekcie doprowadzi do 
pauperyzacji polskiej tożsamości naukowej. Istotnym argumentem jest także ogromne zainteresowanie odbior-
ców spoza środowiska akademickiego publikacjami ujętymi w części B ministerialnego wykazu czasopism, 
którzy we wskazanych dziedzinach poszukują przydatnych informacji.

Zgadzam się z tym, że należy podejmować działania w celu podnoszenia jakości dorobku naukowego, tj. 
zwiększyć wymogi wobec czasopism naukowych, podjąć selekcję publikacji o najwyższych standardach na-
ukowych i zniwelować zjawiska patologiczne.

Proponowane działanie na rzecz stworzenia wymogów parametryzacyjnych będących warunkiem finanso-
wania nauki powinno nieść ze sobą wzrost jakości. Propozycja ujęta w projekcie ustawy łączy się z zagrożeniem 
dla polskich nauk humanistyczno-społecznych poprzez likwidację swoistego forum wymiany myśli, jakim jest 
platforma polskich czasopism.

Popieram apel redaktorów naczelnych i członków rad naukowych czasopism pedagogicznych oraz władz 
rektorskich i dziekańskich licznych uczelni wyższych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Z najnowszych danych systemu informacji oświatowej, z danych z dnia 13 listopada 2017 r. wynika, że 

w ostatnim czasie zatrudnienie straciło 6 tysięcy 669 nauczycieli. Przedstawione dane są następstwem wpro-
wadzonej reformy edukacji. Pani Minister wskazała, że odsetek nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek 
pracy, to jedynie 0,96 procenta. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża uzasadnione zaniepokojenie, że do 
2019 r. w procesie stopniowego likwidowania gimnazjów kolejni nauczyciele utracą stałe źródło dochodów.

Wprowadzona reforma, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami, nie miała wiązać się z tak znacznymi 
zwolnieniami. Faktem jest, że zwiększyła się liczba etatów, o ok. 12 tysięcy, ale dotyczą one zatrudnienia 
w przedszkolach. Głównym problemem jest ruch kadrowy w gimnazjach.

W następstwie wielu spotkań i rozmów z interesantami, niejednokrotnie przedstawicielami oświaty, zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska ministerstwa w odniesieniu do zaprezentowanych 
konkretnych danych SIO.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymują tzw. informację o stanie konta ubezpieczonego 

w ZUS, która przedstawia m.in. obecną wyliczoną hipotetyczną emeryturę, czyli przysługujące w przyszłości 
świadczenia. Od interesantów biura senatorskiego dowiaduję się, że pojawiają się błędne wyliczenia ZUS, np. 
w dokumencie nie uwzględnia się niektórych okresów zatrudnienia. W jednym przypadku, w przesłanym 
dokumencie nie ujęto kilku lat zatrudnienia w zakładzie pracy, w którym zatrudniony oczywiście podlegał 
ubezpieczeniom społecznym, a pracodawca odprowadzał składki. Co więcej, przypadek dotyczy sytuacji za-
trudnienia, która miała miejsce około 20 lat wstecz, a zakład pracy, o którym mowa, od dawna nie prosperuje.

W odniesieniu do tego konkretnego przykładu pojawia się pytanie: skąd pozyskać informacje o odprowadza-
nych składkach itp. w kontekście przedsiębiorstwa, które nie funkcjonuje około 20 lat, tak aby zweryfikować 
wyliczenia ZUS i uzupełnić brakujące lata pracy? We wskazanym przypadku interesant posiada dokumentację 
potwierdzającą fakt zatrudnienia na umowę o pracę w danym okresie, ale nie jest w stanie pozyskać informacji 
ze strony byłego pracodawcy.

Bardzo proszę o wyjaśnienie, z czego wynikają tego typu braki w wyliczeniach ZUS oraz odniesienie się 
do powyższego przykładu. Czy jest możliwość pozyskania danych o odprowadzanych składkach przez przed-
siębiorstwo, jeśli to przedsiębiorstwo nie prosperuje od około 20 lat?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Codziennie rozmawiam z mieszkańcami terenów Borów Tucholskich, bardzo poszkodowanych w wyniku 

nawałnicy, która przeszła nad Polską w dniach 11–12 sierpnia br. Zasygnalizowano mi w szczególności problem 
dotyczący odcinka Brdy poniżej zapory Mylof (gmina Czersk), a także, co się z tym wiąże, sytuacji przedsiębior-
ców w zakresie agroturystyki oraz przedsiębiorstw organizujących spływy kajakowe. Na wskazanym odcinku 
w wyniku nawałnicy znacznie podniósł się stan wody na rzece (nawet o kilkanaście centymetrów). Sytuację 
pogarszają powalone drzewa, które hamują przepływ wody. Okoliczne łąki zostały w znacznym stopniu zalane, 
co również utrudnia działalność agroturystyczną. Skutki kataklizmu generują ogromne straty u przedsiębiorców 
organizujących spływy kajakowe i wzbudzają zaniepokojenie co do terminarza prac w tym zakresie. 

Bardzo proszę Pana Ministra o przedstawienie planowanych działań mających na celu przywrócenie uży-
teczności rzeki Brdy oraz zalanych łąk i określenie możliwości rozwiązania problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W następstwie nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., ucierpiało wiele 

zabytków. W gminie Czersk (okolice Rytla) znajdują się 4 zabytki wpisane do rejestru zabytków. Jednym z nich 
jest zespół dworsko-parkowy, który w wyniku wichury został znacznie uszkodzony.

Właściciel obiektu, zwracając się do samorządu i jednostek rządowych, pytał o możliwość uzyskania pomocy 
przy usuwaniu skutków nawałnicy oraz wsparcie finansowe przy odtwarzaniu parku. Jedynym odzewem była 
odpowiedź marszałka województwa, który zasugerował udział w konkursie organizowanym przez Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety konkurs ten nie obejmuje prywatnych zabytków.

Uważam, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków w tak trudnych okolicznościach pozyskiwanie tego typu 
środków nie powinno odbywać się w formie konkursu, a w drodze docelowego wsparcia.

W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Czemu ma służyć zróżnicowanie zabytków w zależności od tego, kto jest właścicielem?
Czy ministerstwo zamierza wesprzeć te zabytki, które uległy uszkodzeniu w sierpniowej nawałnicy?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze!
Pewien młody informatyk, pracujący na zlecenie, kilka dni po zarejestrowaniu się w publicznym rejestrze 

CEIDG otrzymał list rozpoczynający się od słów: ,,W związku ze złożeniem wniosku dokonano wpisu firmy 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. została utworzona centralna ewidencja o podmiotach gospodarczych. Rejestr jest na bieżąco aktuali-
zowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym (...). 
Brak terminowej płatności spowoduje brak wpisu do Centralnej Ewidencji” itd.

Od lat spryciarze nabierają w ten sposób wielu młodych ludzi podejmujących działalność gospodarczą. Nie 
wystarczy przeciętna kultura prawna, by poznać się na podstępie zawartym w takiej korespondencji. Wiedząc, 
że sprawa wymaga współpracy kilku resortów, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o informację, co rząd 
zamierza zrobić, by ukrócić proceder oferowania usług pseudo-publicznych, kosztownych, a nieprzydatnych.

Podobnych rejestrów i ewidencji żerujących na nieznajomości kazuistycznych regulacji i podszywających 
się pod aparat państwa polskiego, jest sporo na rynku.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
W związku z przedstawieniem przez pana R. G. okoliczności sprawy, która prowadzona była przez 

Prokuraturę Rejonową Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 512/11, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, sygn. akt V Kp 552/12, proszę Szanownego Pana Prokuratora o podjęcie wszelkich możliwych działań 
w ramach posiadanych kompetencji w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który poniósł stratę z tytułu 
przywłaszczenia naczepy przez kontrahenta.

Interesant zawarł z D. P., jako prezesem (…) Sp. z o.o., umowę odpłatnego użyczenia naczepy Krone do cią-
gnika siodłowego Scania. Niedotrzymanie warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złożenia wniosku 
o przywłaszczenie naczepy do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie zostało umorzone z powo-
du braku znamion czynu zabronionego. W trakcie postępowania prokuratura popełniła wiele błędów, w tym 
sygnalizowanych przez prokuratora okręgowego w Łodzi, dlatego też strona poniosła ujemne konsekwencje 
działania organów.

Od 2008 r. do tej pory pan R. G. nie jest w stanie przekonać prokuratury, że został doprowadzony do nieko-
rzystnego rozporządzenia mieniem. Poza tym mimo wielu wniosków nie dopuszczono jako dowodu w sprawie 
opinii biegłego ds. rachunkowości, który w innej toczącej się obecnie sprawie jednoznacznie stwierdził, że 
w 2008 r. spółka była już niewypłacalna i zarząd był zobowiązany do zgłoszenia do sądu wniosku o upadłość, 
czego nie uczyniono do dnia dzisiejszego, ale w dalszym ciągu zawierano zobowiązania niemożliwe do re-
alizacji. Pan R. G. podejrzewa, że prokuratura w toku sprawy wzięła pod uwagę (…) Sp. z o.o., a nie spółkę 
(…), z którą zawarty był kontrakt. Prokuratura w Łodzi nie bierze pod uwagę analizy eksperta z Ministerstwa 
Sprawiedliwości ani rekomendacji, aby postępowanie zostało wznowione, a wszelkie wnioski poszkodowanego 
są rozpatrywane przez prokuraturę negatywnie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z uwagi 
na obawę, że podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
W związku z przedstawieniem przez pana R. G. okoliczności sprawy, która prowadzona była przez Prokuraturę 

Rejonową Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 2505/09, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
sygn. akt V Kp 922/09, proszę Szanownego Pana Prokuratora o podjęcie wszelkich możliwych działań w ramach 
posiadanych kompetencji w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który poniósł stratę z tytułu nieuregu-
lowania należności za odpłatne użyczenie ciągnika siodłowego Scania.

Interesant zawarł z M. J. umowę odpłatnego użyczenia ciągnika siodłowego Scania. Kontrahent interesanta 
podjął się zaciągnięcia kolejnego zobowiązania mimo świadomości swojej niewypłacalności. Pan R. G. nie 
posiadał wiedzy nt. trudnej sytuacji finansowej swojego klienta, ponieważ nie upoważnił on swojego leasin-
godawcy do udzielania jakichkolwiek informacji osobom trzecim o swoich zobowiązaniach z tytułu leasingu.

Niedotrzymanie warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złożenia wniosku o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie zostało umorzone z braku danych 
dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. W trakcie postępowania w prokuraturze popełniono 
wiele błędów, dlatego też strona poniosła ujemne konsekwencje działania organów.

Mimo prowadzenia sprawy przez długi czas nadal nie udało się rozwiązać konfliktu. Aktualnie Prokuratura 
Krajowa przekazuje pisma do Prokuratora Regionalnego w Krakowie, a następnie do Prokuratora Okręgowego 
w Krakowie (równolegle z postępowaniem prokuratorskim w Łodzi toczyło się w 2009 r. także postępowanie 
prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie w sprawie 2 Ds 693/14, a wcześniej 1 Ds 870/09). Żaden 
z powyżej wymienionych organów nie bierze pod uwagę analizy eksperta z Ministerstwa Sprawiedliwości ani 
rekomendacji, aby postępowanie zostało podjęte na nowo.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z uwagi 
na obawę, że podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan M. S., który w 2005 r. podjął decyzję o rozpoczęciu ekolo-

gicznej uprawy borówki amerykańskiej na swojej nieruchomości w miejscowości S., gm. Łask. W związku 
z tym wykonał niezbędne inwestycje w celu przystosowania nieruchomości do ekologicznej uprawy borówki 
amerykańskiej. Ponadto pan M. S. wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinan-
sowanie planowanej działalności, na którą to otrzymał dotacje w łącznej kwocie ponad 120 tysięcy zł.

W dniu 7 maja 2007 r. pan M. S. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla swojej inwestycji, co skutko-
wało wydaniem w dniu 5 czerwca 2008 r. decyzji nr 229/2008 starosty powiatowego w Łasku zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. W 2010 r. pan M. S. dowiedział 
się, że planowana jest budowa drogi S8 obok jego uprawy. Podjął wtedy kroki wyjaśniające, ponieważ budowa 
niewątpliwie stała się w pewnym stopniu zagrożeniem dla jego ekologicznej uprawy. W tym celu pan M. S. 
wystosował pisma do burmistrza gm. Łask, jak również do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
ponieważ gdy planował swoją inwestycję, nikt nie poinformował go o planowanej budowie drogi.

Sprawa budowy drogi przy nieruchomości pana M. S. nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego. Wskutek 
realizacji budowy drogi S8 pan M. S. musiał oddać cześć swojej nieruchomości usytuowanej od frontu go-
spodarstwa. Co więcej, część kontrahentów zrezygnowała z odbioru borówek amerykańskich z gospodarstwa 
pana M. S. ze względu na uciążliwości wynikające z parkowania na drodze publicznej, a przede wszystkim 
gospodarstwo utraciło swój największy atut, jakim był jego ekologiczny charakter, z powodu bliskości drogi S8.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z uwagi 
na obawę, iż podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego prawa.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Andrzeja Misiołka i Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze!
W związku ze zróżnicowanymi informacjami na temat planowanego przez rząd centralnego portu komu-

nikacyjnego w Baranowie prosimy o odpowiedź na przedstawione niżej pytania. Uważamy, że konieczne jest 
rozwianie wszystkich wątpliwości przed przystąpieniem do realizacji tej wielkiej inwestycji ze względu na jej 
olbrzymie, nie wahamy się stwierdzić, cywilizacyjne znaczenie dla polskiej gospodarki i dla społeczeństwa 
naszego kraju.

Kierując się tymi względami, pozwalamy sobie zadać następujące pytania.
1. Dotąd polskie lotnictwo cywilne rozwijało się przy założeniu, że ruch, także ruch międzynarodowy, jest 

rozłożony na sieć wielu lotnisk. Jakie jest uzasadnienie zmiany tej filozofii na centralizacyjną?
2. Jak rząd ocenia obecne i prognozowane (planowane) wykorzystanie sieci istniejących lotnisk o nawierzchni 

sztucznej, pozostających własnością Skarbu Państwa, będących przed laty w dyspozycji naszych i sowieckich 
wojsk lotniczych?

3. Czy Baranów jest przesądzoną lokalizacją portu?
4. Jaka jest odległość lokalizacji baranowskiej od istniejącego lotniska w Sochaczewie?
5. Czy rozważano wykorzystanie lotniska w Sochaczewie jako części nowego portu? Jeśli nie, to dlaczego?
6. Jaka jest maksymalna przepustowość Okęcia (wyrażona w liczbie pasażerów rocznie) w świetle stan-

dardów międzynarodowych, z uwzględnieniem możliwej rozbudowy dworca (terminal i obiekty związane) 
i z wykorzystaniem w maksymalnej skali szerokokadłubowych samolotów?

7. Czy rozważano wybudowanie na Okęciu drogi startowej równoległej do istniejącej? Jaka byłaby wówczas 
przepustowość obiektu i koszty takiej inwestycji, obliczone z uwzględnieniem niezbędnych wywłaszczeń po 
południowej stronie obiektu i przebudowy dróg samochodowych (obwodnicy)?

8. Jakie są realne prognozy wzrostu popytu na przewozy lotnicze w Polsce, przy uwzględnieniu prognoz 
demograficznych? Jaka jest prognozowana niezbędna przepustowość warszawskiego węzła lotnisk za 10, 20, 30 
lat? Czy przewidywania dotyczące zmian liczby Polaków i ich zamożności wyrażającej się wzrostem lotniczej 
mobilności można uznać za uzasadniające planowaną inwestycję?

9. Co stanie się z Okęciem po otwarciu lotniska w Baranowie? Kto będzie dysponentem terenu i jakie będzie 
jego wykorzystanie?

10. Jaka przyszłość czeka lotniska cywilne w Modlinie, Łodzi, Radomiu, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, 
Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze po otwarciu CPK Baranów? Czy można się obawiać zarzutu marnotraw-
stwa środków unijnych wykorzystanych w tych portach na modernizację?

Naszym zdaniem udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania jest niezbędne do wyjaśnienia zasadności 
tak wielkiej i złożonej inwestycji.

Andrzej Misiołek 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgłosili się do mnie z prośbą o pomoc przedsiębiorcy z powiatu suskiego, w sprawie budowy drogi S3 

Nowa Sól – Legnica. W dniu 22 grudnia 2014 r. podpisana została umowa nr (…) na budowę drogi S3 Nowa 
Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lublin-Północ, o długości ok. 14,4 km, tj. od 
km 33+300 do ok. km 47+678,08, zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a kon-
sorcjum firm w składzie:

1. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – lider konsorcjum;
2. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum;
3. (…) S. p. A. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum;
4. (…) Sp. z o.o. z siedzibą w (…) – partner konsorcjum.
Konsorcjum to wykonuje prace przy budowie drogi poprzez zlecenia usług transportowych i budowlanych 

firmom podwykonawców, natomiast bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami ma gwarant projektu 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu. Firmy podwykonawców stały się 
aktualnie ofiarą powszechnie znanego konfliktu pomiędzy GDDKiA a konsorcjum, czego skutkiem jest brak 
jakichkolwiek zapłat za wykonane prace podwykonawcom i usługodawcom. Firmy podwykonawców od lipca 
2017 r. (aktualnie już 5 miesięcy) składają pisma, prosząc o interwencję. Zgodnie z wytycznymi rzetelnie przy-
gotowali dokumentację – potwierdzoną przez zleceniodawcę – którą złożyli w oddziale GDDKiA we Wrocławiu 
na ręce pani dyrektor L. M. Jednak brak jakiejkolwiek interwencji ze strony GDDKiA w tej dramatycznej dla 
usługodawców sytuacji podaje w wątpliwość postać gwaranta projektu budowy drogi S3. Brak reakcji ze stro-
ny GDDKiA niechybnie przyczynia się do upadku dziesiątek firm, które niejednokrotnie z wielkim trudem 
i mozołem od pokoleń budowały swoją pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Dziś stoi przed nimi 
widmo bankructwa. Nierzadko należności od zleceniodawcy – konsorcjum z liderem (…) sp. z o.o. na czele – 
stanowią kwoty wielomilionowe, a nie otrzymując ich na bieżąco, firmy podwykonawców nie są w stanie dalej 
funkcjonować. Wpadły one w spiralę zadłużeniową wobec swoich dostawców np. paliw, części zamiennych, 
firm leasingowych, nie mogą obsługiwać kredytów, a w końcu nie mają środków na pokrycie podstawowych 
świadczeń z tytułu zatrudnienia dla swoich pracowników, ZUS, podatków etc. Niejednokrotnie dochodzi do 
takiej tragedii, że sami właściciele nie mają za co żyć, nie otrzymując z żadnej strony pomocy.

Kwestią priorytetową winno być podjęcie odpowiednich kroków, aby znaleźć wyjście z tej dramatycznej 
sytuacji i poczynić starania o znowelizowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Należy też zwrócić uwagę, 
że konsorcjum to, wykorzystując swoją pozycję, notorycznie zwleka z zatwierdzeniem ostatnich prac i przyj-
mowaniem faktur, które nieustannie są wielokrotnie awizowane. Wobec tego należałoby wyznaczyć ramy 
czasowe dotyczące zatwierdzania protokołów wykonanych prac przez zleceniodawców – maksymalnie do 7 
dni od zakończenia okresu rozliczeniowego odpowiedniego podwykonawcy. Co więcej, dla firm usługodawców 
winno zostać zagwarantowane ustawą, że do 30 dni od momentu zakończenia prac otrzymają wynagrodzenie, 
a w takich sytuacjach, jakie mają miejsce przy budowie drogi S3, GDDKiA będąca gwarantem projektu powinna 
w terminie do 30 dni dokonać interwencji, wdrożyć nadzwyczajne procedury i, z pominięciem niepłacącego 
konsorcjum, wypłacić podwykonawcom należne im kwoty.

Aktualnie negocjacje pomiędzy partnerami konsorcjum firm – (…) Sp. z o.o., (…) S. p. A., (…) S. p. A. oraz 
(…) Sp. z o.o. – a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad bezskutecznie trwają już ponad 3 miesiące. 
Co więcej, (…) Sp. z o.o. nie złożyło jak dotąd wniosków o rozliczenie płatności – Przejściowe Świadectwo 
Płatności (PŚP), działając tym samym na szkodę swojego partnera w konsorcjum. Brak reakcji ze strony gwaranta 
projektu budowy drogi S3 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, która 
sama przyznaje, że posiada środki zarówno z budżetu państwa, jak i Unii Europejskiej na tę inwestycję, a po-
wodem braku płatności jest jakiś wewnętrzny konflikt ‒ jest wielce niezrozumiały i niedorzeczny. Doprowadza 
to firmy biednych podwykonawców do bankructwa, a ich licznych pracowników z rodzinami do utraty pracy 
i środków do życia. 

W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania.
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1. Od kogo można oczekiwać pomocy i wypłaty za prace wykonane pośrednio dla Skarbu Państwa, będące 
obecnie pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a prowadzone na podstawie umowy 
podpisanej za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju?

2. Czy skutki podpisanych wówczas umów z konsorcjami niestanowiącymi rzetelnych partnerów doprowadzać 
będą do upadku firm pracujących na rzecz obecnie prowadzonej rozbudowy infrastruktury dróg krajowych?

3. Jakie są instrumenty, aby uruchomić wypłaty z kaucji zabezpieczającej prace konsorcjum?
4. Jak długo podwykonawcy mają jeszcze czekać na interwencję ze strony GDDKiA?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej Mariana Banasia

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nieprzestrzeganiem praw pracowniczych przez dyrektor IAS w (…). zwracam się z prośbą 

o zweryfikowanie zaistniałej sytuacji. W związku z bardzo rygorystycznym pociąganiem do odpowiedzialności 
pracowników podległych pani dyrektor, często bez pisemnego uzasadnienia, proszę o proporcjonalne trakto-
wanie szanownej pani dyrektor IAS w (…).

K. K. po odwołaniu ze stanowiska naczelnika Urzędu Skarbowego w K. decyzją dyrektor IAS w (…). nr 1601-
IZK.111.13.2017.8 z dnia 13 października 2017 r. został przeniesiony do pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym 
w (…). Przeniesienia dokonano na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, który stosuje się w przy-
padku uzasadnionych potrzeb urzędu. Urzędnikowi przeniesionemu w tym trybie przysługuje jednorazowe 
świadczenie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Świadczenie to wypłaca się w terminie 10 dni od 
daty stawienia się w nowym miejscu pracy. W dniu 17 października 2017 r. K. K. rozpoczął pracę w Urzędzie 
Celno-Skarbowym w (…), ale do dnia dzisiejszego świadczenie nie zostało wypłacone.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju Mariusza 
Oriona Jędryska

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie skarg mieszkańców, będąc przekonanym o powadze sprawy oraz słuszności podnoszenia tego 

tematu, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i interwencję w sprawie nielegalnych stawów w Z. (powiat 
Głubczyce, woj. opolskie), których właścicielem jest pan R. S.

Z powodu wykonania i użytkowania stawów (ryc. 1 w załączeniu) niezgodnie ze sztuką budowlaną sąsiadu-
jące ze stawami tereny są zabagniane, w tym działka, na której jest droga gminna, w tej chwili nieprzejezdna 
(zdjęcia drogi w załączeniu, ryc. 2). Do czerwca 2017 r. wał jednego ze stawów wybudowany był na tej drodze, 
powodując jej zwężenie. Obecnie wał stawu graniczy z drogą. Stawy nie posiadają odwodnienia w postaci 
rowu. Wielokrotne wizyty skarżących mieszkańców w gminie nie przynoszą rezultatu. Urzędnicy, będąc na 
miejscu na wizji, potwierdzają nieprawidłowości i pozostają bierni. Wiedzę o sytuacji posiadają pracownicy 
gminy Głubczyce, łącznie z panem burmistrzem i jego zastępcą. Podczas tworzenia tych zlewisk wycinano 
liczne porastające tam wcześniej drzewa. Teren, na którym wybudowano stawy, należy do Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Rejonu Mokre – Lewice. Sprawa ciągnie się od kilkunastu lat, właściciel jest bezkarny, powiększa 
ciągle powierzchnię stawów. Właściciel terenu stara się o zalegalizowanie stawów takich, jakie są w tej chwili, 
czyli bez rowów odwadniających, co zagraża sąsiednim działkom, powoduje ich zabagnienie, a drogi pozostawia 
nieprzejezdnymi. Mieszkańcy proszą o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do starosty kartuskiego Janiny Kwiecień

Szanowna Pani Starosto!
Proszę o wykaz samochodów zarejestrowanych w Państwa Urzędzie Miasta w czasie od roku 2015 do roku 

2017 (do listopada) jako pojazdy zabytkowe, unikalne, historyczne i mające szczególne znaczenie dla historii 
motoryzacji. 

Ile z tych rejestracji odbyło się na podstawie dokumentów wystawianych przez muzea motoryzacyjne, 
związki motoryzacyjne, towarzystwa motoryzacyjne itp.? 

Proszę o wyszczególnienie dla każdego przypadku: marki, modelu, typu pojazdu, rodzaju nadwozia, roku 
produkcji i pojemności silnika. 

Czy każdy zarejestrowany pojazd posiadał udokumentowaną przeszłość rejestracyjną (był zarejestrowany) 
na terenie Polski bądź innego kraju?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego oświetlenia na odcinkach autostrad przebiegających 
przez teren Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W lipcu br. powstał pierwszy w Polsce związek metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
Związek metropolitalny objął swym obszarem znaczną część woj. śląskiego, a jego teren zamieszkuje ponad 
2 mln mieszkańców. Jest to obszar nie tylko o bardzo dużej gęstości zaludnienia, ale również o bardzo silnie 
rozwiniętej infrastrukturze. Przez wiele gmin metropolii przebiegają odcinki dwóch autostrad: Al oraz A4. Na 
trasie tych odcinków dość gęsto rozmieszczono wiele węzłów i zjazdów drogowych. Autostrady w znacznym 
stopniu ułatwiają komunikację mieszkańcom woj. śląskiego – świadczy o tym duże natężenie ruchu drogowego.

Uważam, iż ze względu na przedstawione przeze mnie fakty (częstość rozmieszczenia węzłów, natężenie 
ruchu) celowe byłoby wprowadzenie oświetlenia autostrad na całych odcinkach, a nie tylko w ścisłym rejo-
nie zjazdów. Mam tutaj na myśli odcinek Mysłowice – Gliwice w odniesieniu do autostrady A4 oraz odcinek 
Knurów – Piekary Śląskie w odniesieniu do autostrady Al. Są to odcinki, które w całości przebiegają przez 
tereny wysoce zurbanizowane. Z tego powodu zjazdy i węzły drogowe rozlokowane są na tych autostradach 
dość często. Moim zdaniem oświetlenia całych odcinków pomiędzy zjazdami z pewnością przyczyniłoby się 
do poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania z infrastruktury drogowej.

Do zadań metropolii, określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w woj. 
śląskim, należy m.in. planowanie, koordynacja i rozwój publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu 
drogowego. Wprowadzenie takiego rozszerzonego oświetlenia na głównych trasach drogowych metropolii, do 
których niewątpliwe zaliczają się autostrady, z pewnością stanowiłoby realizacje tego zadania.

Uprzejmie proszę o informację w sprawie możliwości wdrożenia proponowanych przeze mnie rozwiązań. Ich 
realizacja byłaby prawdopodobnie niemożliwa do wykonania przez pojedyncze gminy, dlatego też nowo powstała 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stanowi wielką szansę, by urzeczywistnić tego typu przedsięwzięcia.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zdzisława Pupę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 27 lipca 2017 r. wydało na prośbę prezesa Zakładu 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowego Krakmix Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 37-752 Kraków, pismo z wy-
jaśnieniem, jakich rodzajów sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia wojsk nie dotyczy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i tech-
nologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, na których wytwarzanie i obrót jest wymagana koncesja 
(DzU nr 145 poz. 1625 z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. 
Pismo to zostało następnie przekierowane do komendantów baz logistycznych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji w piśmie z dnia 16 października 2017 r. szczegółowo wyjaśnił, 
jakie podzespoły i elementy wychodzą w skład wyposażenia wojskowych strzelnic bojowych oraz placów ćwi-
czeń ogniowych (PCO) wymagających koncesji. Niestosowanie się do ww. ustawy podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 10.

Decyzja Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadziła chaos na rynku dostaw produktów 
i remontów sprzętu wojskowego. Rodzi się pytanie, na jakiej podstawie decyzja powyższego organu pomija 
rozporządzenie Rady Ministrów oraz neguje stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Dostarczanie produktów i przeprowadzanie remontów sprzętu wojskowego przez firmy nieuprawnione, niepo-
siadające koncesji, może zagrażać zdrowiu i życiu ćwiczących żołnierzy.

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wzrost nakładów na sektor kosmiczny w gospodarkach europejskich krajów stanowi dziś jeden z ciekaw-

szych kierunków, dostarczający w wielu krajach Europy Zachodniej licznych inicjatyw dotyczących rozwoju 
europejskiej polityki kosmicznej, podejmowanych wspólnie przez Unię Europejską i Europejską Agencję 
Kosmiczną. Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2012 r. przygotowało Program działań na rzecz rozwoju 
technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce. Miał on stanowić próbę odpo-
wiedzi na pojawiające się w tej dziedzinie wyzwania na forum europejskim i krajowym. Spośród wielu celów na 
uwagę zasługuje wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych 
technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem 
badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami czy zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego 
poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach.

Program z czasem realizował ponadto cele następujących strategii rozwoju: Strategia Rozwoju Kraju 2007–
2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski na lata 2007–2013, Kierunki zwiększania innowa-
cyjności gospodarki na lata 2007–2013 oraz cele strategiczne zawarte w założeniach do projektowanej Strategii 
innowacyjności i efektywności gospodarki.

Dzięki tej inicjatywie rozpoczętej przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki rozpoczęto w naszym kraju 
budowę przemysłu kosmicznego oraz udzielanie wsparcia wielu podmiotom działającym w sektorze kosmicz-
nym, co w znaczny sposób miało zwiększyć w naszym kraju dostęp do najwyższych technologii. Po zmianach 
w 2015 r. kontynuatorem działań w tym sektorze zostało Ministerstwo Rozwoju.

Szanowny Panie Premierze, Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego, jak czytamy na stronie minister-
stwa, ma na celu przedstawienie sposobów wdrożenia wspomnianego programu przygotowanego w 2012 r. przez 
Ministerstwo Gospodarki na lata 2014–2020, z uwzględnieniem kompleksowych działań na rzecz polskiego 
sektora kosmicznego.

Dlatego zwracam się do Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jakie podmioty działające od 2011 r. otrzymały z Ministerstwa Rozwoju stosowne wsparcie w ramach 

swojej działalności? Jeśli to możliwe, proszę o przedstawienie sposobu, w jaki kierowany przez Pana resort 
udzielał wsparcia, i zasad, którymi się przy tym kierował.

2. Czy Ministerstwo Rozwoju planuje w roku 2018 wsparcie konkretnych inicjatyw mających na celu rozwój 
sektora kosmicznego w Polsce? Jeśli tak, proszę o przedstawienie stosownego programu i zasad udzielania dotacji.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Nie ulega wątpliwości, iż budowa oraz modernizacja infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z głównych 

narzędzi służących wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu. Istotne elementy, które 
są składowymi tej infrastruktury, to drogi szybkiego ruchu i autostrady, a także obwodnice i ich wzajemne 
połączenia w sieć dróg krajowych oraz z siecią dróg, których zarządcą są jednostki samorządu terytorialnego.

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury transportowej w naszym kraju jest funkcjonowanie 
drogi szybkiego ruchu S3 Świnoujście – Lubawka. Droga ta pozwoliła w ciągu ostatnich kilku lat w sposób 
kompleksowy skomunikować Polskę z Czechami oraz, w połączeniu z innymi drogami, z Europą Zachodnią. 
Obecnie na terenie woj. lubuskiego trwają intensywne prace nad rozbudową już istniejącej drogi szybkiego 
ruchu S3.

Sprawnie działający system komunikacyjny opiera się na komplementarności poszczególnych części składo-
wych. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tej kwestii jest stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na 
uruchomienie zintegrowanego planowania transportu, łączącego elementy sieci połączeń nie tylko drogowych, 
ale także kolejowych. Efektywne skomunikowanie pomiędzy tymi sieciami zapewni nie tylko większą szansę 
rozwoju gospodarczego danej jednostki samorządowej, ale przede wszystkim regionalnej, a co za tym idzie, 
będzie pozytywnie oddziaływać również na sytuację ekonomiczną kraju.

Szanowny Panie Ministrze, zintegrowana sieć połączeń transportowych ma ogromny wpływ na rozwój 
miast, aglomeracji oraz całych regionów. Jest to również pośrednie oddziaływanie na rozwój gospodarczy 
Polski. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania.

1. Jaki jest planowany termin zakończenia rozbudowy drogi szybkiego ruchu S3?
2. Kiedy przewidywane jest oddanie do użytku obecnie realizowanych inwestycji modernizacyjnych na 

drodze S3?
3. Czy kierowany przez Pana Ministra resort przewiduje skomunikowanie drogi szybkiego ruchu S3 z jej 

otoczeniem w pobliżu dużych i średnich ośrodków miejskich w woj. lubuskim przy pomocy budowy obwodnic? 
Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o opublikowanie harmonogramu prac z tym związanych.

4. Jakie przygotowania poczyniło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w kierunku wdrożenia prac 
studialnych nad zintegrowanym planowaniem transportu?

5. W jakiej perspektywie czasowej planowane jest rozszerzenie sieci TEN-T w węzłach miejskich, zwłaszcza 
wojewódzkich, na pozostałe miasta?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawny transport między elementami polskiej metropolii sieciowej jest warunkiem koniecznym jej opty-

malnego funkcjonowania. Wskazuje na to bezpośrednio Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
(KPZK), a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz krajowy plan transportowy (KPT). Za 
kluczowe elementy metropolii sieciowej w Polsce uznać należy miasta uniwersyteckie oraz wojewódzkie 
jako posiadające funkcje ośrodków wyższego rzędu. To tam generowany jest potencjał społeczny, biznesowy, 
naukowy, kulturowy i technologiczny. Zrównoważony rozwój tych ośrodków zależny jest od szeregu działań 
wspomagających, a także wyposażających procesy lub potencjały wymiany w odpowiednie środki umożli-
wiające ich płynną realizację. Czołowym tego typu rozwiązaniem jest poprawa dostępności transportowej, 
a w szczególności zapewnienie możliwości podróżowania w celach zawodowych (naukowych lub biznesowych) 
pomiędzy tymi ośrodkami.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której sprawne załatwienie spraw 
w ośrodku wyższego rzędu odbywałoby się w cyklu jednodniowym.

Obsługa takich podróży niesie za sobą konieczność dostosowania połączeń dalekobieżnych, w wariancie 
minimalnym zapewniającym co najmniej 2 pary połączeń bezpośrednich do miast wojewódzkich i uniwersy-
teckich w zasięgu do 5 godzin podróży. Taka sieć byłaby uzupełniona o dogodną siatkę przesiadek z preferencją 
do przesiadek jednokrotnych i jednoperonowych.

W Polsce Zachodniej, w tym w woj. lubuskim, niestety nie są zachowane takie minimalne parametry 
komunikacyjne. Miasto wojewódzkie, jakim jest Zielona Góra, skomunikowane jest zaledwie z 2 miastami 
wojewódzkimi w najbliższym sąsiedztwie, czyli Poznaniem i Wrocławiem, i to w stopniu minimalnym. 
Nieakceptowalny jest również fakt, iż z Zielonej Góry można się dostać do Warszawy, stolicy kraju, jedynie za 
pomocą 2 bezpośrednich połączeń.

Szanowny Panie Ministrze, przyznać należy, iż odpowiednie skomunikowanie z miastami wojewódzkimi 
czy ośrodkami akademickimi odgrywa istotną rolę w rozwoju społecznym, a także gospodarczym naszego 
regionu i kraju. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy kierowany przez Pana Ministra resort jest w posiadaniu danych statystycznych pokazujących zapo-

trzebowanie na korzystanie z usług transportowych na trasach z Zielonej Góry do innych miast wojewódzkich? 
Jeżeli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie takich danych.

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa otrzymywało prośby od mieszkańców woj. lubuskiego 
w sprawie zwiększenia liczby połączeń z innymi ośrodkami wojewódzkimi? Jeżeli tak, proszę o ich opubliko-
wanie, a także ustosunkowanie się do nich.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki oraz do dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych Konrada Tomaszewskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Działając w imieniu społeczności lokalnych sołectw (…) i (…) w gminie (…), woj. zachodniopomorskie, 

zwracam się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją służbową dotyczącą zwolnienia dyscyplinarnego J. O., 
leśniczego Leśnictwa (…), i skorzystanie z prawa złagodzenia kary, która w odczuciu społecznym jest nieade-
kwatna do czynu, jakiego dopuścił się leśniczy. Czyn ten polegał na pozyskaniu drewna z powszechnie znanym 
zamiarem wykorzystania na dwa krzyże przydrożne, o wymianę których od dawna prosili mieszkańcy wsi. 
Z tego powodu list do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (w załączeniu) podpisali mieszkańcy obu wsi.

Pan J. O. nie kwestionuje zarzutu, sam przyznał się do winy i wskazał miejsce, w którym pozyskał drewno, 
nie sądził jednak, że czyn ten zostanie potraktowany jako pospolita kradzież, a wymierzający karę nie znajdą 
nic na obronę pracownika, który w środowisku cieszy się nieposzlakowaną opinią i znany jest jako zaangażo-
wany w sprawy lokalnej społeczności pracownik Lasów Państwowych i obywatel.

Jesteśmy przekonani, że Pan Minister i Pan Dyrektor docenią wieloletnią działalność społeczną pana O. 
na rzecz edukacji przyrodniczej, za którą został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także 
odznaczeniami resortowymi za wzorową pracę i zasługi dla łowiectwa. Działania w obronie leśniczego podjęte 
przez sołtysów wsi (…) i (…), a także proboszcza parafii w (…), poparte ponad stu podpisami mieszkańców, 
świadczą o uznaniu dla jego działalności społecznej i obywatelskiego zaangażowania.

Mając na uwadze odczucie społeczne w przedmiotowej sprawie, w pełni popieram prośbę mieszkańców 
skierowaną do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Proszę o ponowne 
rozpatrzenie sprawy z uwzględnieniem intencji czynu i dotychczasowej opinii na temat działalności pana J. O.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu 500+ w 2017 r., tj. wskazanie: ile rodzin zostało 

objętych świadczeniem, ile dzieci, w jakiej wysokości środki przekazano na jego realizację. Szczególnie prosił-
bym o uwzględnienie danych dotyczących gmin z 3 powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu „Leki 75+”, tj. wskazanie, jak przebiegała 

realizacja programu w roku 2017, oraz przekazanie prognozy na przyszły rok wraz z listą leków refundowanych.
Szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczących szacunkowej liczby osób po siedemdziesiątym 

piątym roku życia korzystających z programu „Leki 75+” z terenu trzech powiatów: kłodzkiego, dzierżoniow-
skiego i ząbkowickiego.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Nie ma zgody na symbolikę nienawiści.

Od dłuższego czasu w polskim życiu politycznym funkcjonuje termin: „mowa nienawiści”. Nie zapominaj-
my, że „mówić” mogą nie tylko słowa, ale i gesty. Publiczne zaprezentowanie symbolu nienawiści, utrwalenie 
go na zdjęciach czy filmach i rozpowszechnianie w mediach i internecie pozostawiają przykry, przygnębiający 
ślad. Bez względu na intencje.

Jak doskonale się orientujemy, w połowie listopada br. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której skraj-
nie krytycznie wypowiedział się o stanie praworządności w Polsce. Skłania to wielu do stwierdzenia, że był to 
dokument „przeciwko Polsce”. Za przyjęciem rezolucji głosowała część europosłów Platformy Obywatelskiej, 
łamiąc ustalenia własnej partii, które wskazywały na wstrzymanie się od głosu. 25 listopada w Katowicach 
grupa osób zorganizowała protest, podczas którego na symbolicznych szubienicach powieszono zdjęcia owych 
eurodeputowanych.

Powyższy gest, z którego relacje obiegły świat, spotyka się z różnymi ocenami. Najczęściej są to wyrazy 
potępienia; wpłynęło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Zdarzają się jednak głosy oburzenia, które 
nie do końca wydają się szczere. Wynika z nich, że gest narodowców, aczkolwiek brutalny i przykry, jest ponie-
kąd usprawiedliwiony podobnymi zachowaniami prowokowanymi z innej strony sceny politycznej. W domyśle: 
sami zasialiście nienawiść, to teraz zbieracie jej owoce.

Otóż chciałbym w związku z tym oświadczyć, że stanowczo nie zgadzam się na tego rodzaju agresję w ży-
ciu publicznym niezależnie od tego, przez które środowiska polityczne jest inicjowana. Oczywiście jestem 
krytyczny wobec decyzji wzmiankowanych parlamentarzystów, jednakże nie zgadzam się na ten konkretny 
rodzaj protestu, tak samo jak nie zgadzałem się na profanowanie wizerunku Ojca Świętego na scenie teatru 
czy przez inne osoby.

Potrzebą naszego czasu jest obniżenie napięcia społecznego, a nie jego wzmacnianie. Słuszna krytyka nie 
może być wyrażana w sposób, który przynosi szkody społeczne. To jest reakcja łańcuchowa, której musimy 
powiedzieć: stop! Słowa i symboliczne gesty kształtują wrażliwość i wyobraźnię przyszłych pokoleń. Nie przy-
czyniajmy się do wychowywania charakterów zdolnych do przeżywania ubogiej gamy uczuć, posiadających 
stępioną wrażliwość moralną i estetyczną.

Szukajmy inteligentnych i niejątrzących form protestu. Mamy prawo się różnić i możemy to czynić bez 
przekraczania granic.

Antoni Szymański
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Odwróćmy oczy od samych siebie i trzymajmy wzrok utkwiony w Polskę.
Z uwagą wysłuchałem orędzia prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego podczas uroczystego Zgromadzenia 

Narodowego zwołanego na okoliczność 150-lecia urodzin Józefa Piłsudskiego. Uroczystość ta zapoczątkowała 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, których kulminacja nastąpi 11 listopada 2018 r.

Szczególnie bliski memu sercu był wątek pojednania narodowego. Przewijał się on właściwie przez całe 
przemówienie, jednakże najsilniej wybrzmiał w następujących słowach. „Nadeszła pora, aby istotą naszego 
życia publicznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Czas na rzeczową debatę 
w gronie rodaków, na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, 
niepodległe państwo” – powiedział dobitnie prezydent.

Obserwatorom polskiego życia publicznego nie trzeba tłumaczyć, o jakie wrogie plemiona chodziło głowie 
państwa. Jednak ciekaw jestem, jakie myśli i uczucia pojawiły się wówczas w głowach i sercach zgromadzonych 
w sali słuchaczy. Ciekawe, czy gdyby wyświetlić zawartość umysłów posłów i senatorów na ekranie pokazują-
cym wyniki sejmowych głosowań ukazałyby się tam również takie zdania: „on chyba nie mówi o mnie”; „nie 
przesadzajmy, przecież taka jest polityka”; „moje ugrupowanie to nie jest żadne plemię”. Oczywiście to tylko 
moje fantazje i skrzywdziłbym koleżanki i kolegów parlamentarzystów, gdybym suponował, że u każdego z nich 
wyłącznie taki rezonans wywołały słowa prezydenta. Jestem bowiem pewien, że przynajmniej część z nas zdaje 
sobie sprawę z tego, że początkiem pojednania jest uderzenie się we własne, a nie cudze piersi.

Prezydent powiedział dalej: „Polska nie jest niczyją własnością. Polska nie jest nawet naszą własnością, na-
szego pokolenia. My tylko jesteśmy jej wybrańcami, jej sługami i opiekunami”. To wspaniałe słowa wskazujące, 
że drogą do pojednania narodowego jest pokora. Nieraz zastanawiam się, co takiego jest w naturze człowieka, 
że trudno mu o pokorę. Niesłychanie przywiązani jesteśmy do swojego piękna, własnych osiągnięć, zazdrośni 
o splendor, sławę i zaszczyty. Skąpimy innym zaufania, a odmienność jest często dla nas zagrożeniem.

Czy jest rada dla zapatrzonych w siebie ludzi (polityków)? Czy coś jest w stanie odwrócić ich uwagę od za-
chwytu nad samymi sobą? Musiałoby to być coś znacznie bardziej zachwycającego. I tu prezydent Duda trafia 
w samo sedno: „Polska – wiecznie młoda i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna majestatu – wciąż budzi 
w nas nowe siły i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee i żywe uczucia. Wzrasta razem z nami. Jest silna 
naszą siłą i naszymi sukcesami. Opiekę nad tym skarbem przekażemy kiedyś naszym dzieciom i wnukom”.

Użyty przez mówcę zabieg literacki personifikujący Polskę w duchu najlepszych tradycji poezji romantycz-
nej wywołał zapewne nie tylko u mnie ogromne wrażenie. Porównanie do kobiety, która pociąga i skłania do 
zaopiekowania się nią – nie z obowiązku, lecz ze szlachetnego odruchu serca. Cóż za genialne odkrycie! Istotnie 
lekarstwem na pychę i narcyzm nie jest dokonywanie uroczystych postanowień czy ciągłe branie się w garść. 
Tym nowym obiektem zachwytu, który odwróci moją uwagę od samego siebie i moich partykularnych interesów 
ma być wiecznie młoda i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna majestatu… Polska.

Odwróćmy oczy od samych siebie i trzymajmy wzrok utkwiony w Polskę – tak można by skonkludować 
przesłanie prezydenta i tak skwitować drogę do narodowego pojednania.

Czy wygłoszone przesłanie przyniesie pożądany efekt? Z pewnością nie stanie się to jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, jednakże wierzę (dla niektórych może naiwnie), że piękno i prawda zasiane w szczerych 
sercach nie pozostaną bezowocne. Polska nie jest tylko figurą literacką, lecz wspólnotą realnych ludzi, którzy 
mają swoje lepsze i gorsze dni, głoszą różne poglądy polityczne, okazują słabości i nieraz uciążliwe przyzwy-
czajenia, ale niezależnie od tego mają sporo do zaoferowania swojemu krajowi.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy, do ministra 
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz do pełniącej obowiązki prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, pełnomocnika do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie” Iwony Kozy

Szanowna Pani Prezes! Szanowni Panowie Ministrowie!
Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczyna swoje funkcjonowanie nowa instytucja, Państwowe Gospodarstwo Wodne 

„Wody Polskie”. Pełnomocnikiem do spraw organizacji tej instytucji została pani Iwona Koza, a Wody Polskie 
będą podlegały ministerstwu środowiska. O ile ogólne założenia tego procesu są znane, o tyle konkretne decyzje, 
przede wszystkim dotyczące osób zatrudnionych w strukturach podlegających przekształceniu, są ciągle niejasne.

Między innymi jest tak, że wielu pracowników istniejących urzędów żeglugi śródlądowej oraz regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej nie wie, w jakiej instytucji i w jakim mieście będą zatrudnieni. Nie wiedzą tego 
także pracownicy zarządów melioracji. Jest to bardzo niepokojąca informacja z punktu widzenia pracowników, 
którym należy się wcześniejsza informacja o ich przyszłym losie. Dla wielu decyzja o przeniesieniu na inne 
stanowisko albo do innego miasta może mieć życiowe znaczenie. Nie mogą się o tym dowiadywać w ostatniej 
chwili.

Także z punktu widzenia sprawności działania przyszłych urzędów żeglugi śródlądowej bardzo ważne jest, 
czy przewidywane zmiany zagwarantują wykonywanie nałożonych zadań. Niestety, nadal brakuje fundamen-
talnego dokumentu o drogach wodnych szczególnego znaczenia i podziale tych wód na poszczególne urzędy 
żeglugi śródlądowej.

Wobec tych wszystkich niejasności i braku zasadniczych decyzji na 3 tygodnie przed datą wejścia w życie 
nowej organizacji zarządzania drogami wodnymi i żeglugą śródlądową proszę o wyjaśnienie tychże wątpliwości 
i o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jakim drogom wodnym nadany zostanie status dróg specjalnego znaczenia? I kiedy wydane zostanie 
stosowne rozporządzenie?

2. Dlaczego proces osobowego kształtowania nowych instytucji będących efektem przyjętego prawa wodnego 
i jego pochodnych trwa tak długo? Kiedy zostanie zakończony? Ilu pracowników obecnych struktur RZGW 
i UŻŚ musi liczyć się z tym, że otrzyma oferty pracy w innym mieście lub nie otrzyma jej wcale?

3. Kiedy pracownicy reformowanych lub likwidowanych jednostek dowiedzą się, gdzie i na jakich warunkach 
będą pracowali albo że nie będą pracowali?

4. W jakich punktach tego procesu stanowiska ministerstw środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej się różnią?

W związku z sytuacją, w której przedstawiane procesy i problemy związane są z 2 ministerstwami oraz doty-
czą nowej, tworzonej właśnie instytucji, proszę o odpowiedź każdą ze stron – w zakresie Waszych kompetencji.

Jerzy Wcisła
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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Decyzją nr 789/KAT/2017 z 3 października 2017 r. przyznano Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, Wydziałowi 

Wychowania Fizycznego kategorię naukową C.
Decyzja ta w opinii władz Uniwersytetu Rzeszowskiego jest krzywdząca i niesprawiedliwa. Z informacji 

uzyskanych w Uniwersytecie Rzeszowskim wynika, że Wydział Wychowania Fizycznego spełnia warunki do 
przyznania mu kategorii naukowej B.

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra, jeżeli to jest możliwe, o dokonanie kontroli w tym zakresie i o in-
formacje o podjętych decyzjach.

Alicja Zając
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