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Porządek obrad

56. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

2. Ustawa – Prawo przedsiębiorców.

3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 
dla Przedsiębiorcy.

5. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczą-
ce działalności gospodarczej.

7. Ustawa o Straży Marszałkowskiej.

8. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

9. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny. 

10. Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

11. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy śmierci księdza Stanisława 
Streicha.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Senat Republiki Francuskiej  – przewodniczący Gérard Larcher* 
 – przewodniczący Grupy Przyjaźni Francja-Polska  
    Jean-Pierre Leleux 
 – przewodniczący Komisji Spraw Europejskich  
    Jean Bizet 
 – wiceprzewodnicząca Grupy Przyjaźni Francja-Polska 
     Maryvonne Blondin

Ambasada Republiki Francuskiej w Polsce – ambasador Pierre Lévy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – marszałek Marek Kuchciński 
 – wicemarszałek Beata Mazurek 
 – wicemarszałek Ryszard Terlecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu Paweł Szrot

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Patryk Jaki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretearz stanu Jarosław Zieliński

* Tłumaczenie wystąpienia przewodniczącego Senatu Francji zostało złożone kolorową czcionką.





(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek 
Maria Koc, marszałek Stanisław Karczewski oraz 
wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz i Michał 
Seweryński)

Wicemarszałek Maria Koc:
Państwo Senatorowie, otwieram pięćdziesiąte szó-

ste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX 
kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
kowską) (Oklaski)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam se-
natora Jerzego Wcisłę oraz senatora Waldemara 
Sługockiego. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Waldemar Sługocki.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Bardzo dziękuję.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-

stał wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktów pierwszego, 

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

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

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

Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie usta-
wy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium – i rozpatrzenie 
go jako punktu pierwszego porządku obrad; usta-
wa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka – i rozpatrzenie go jako punktu 
ostatniego porządku obrad.

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

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

Szanowni…
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Sprzeciw, 

jest sprzeciw…)
(Senator Jan Rulewski: Głos wolny.)
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Senator 

Grodzki.)
(Senator Tomasz Grodzki: Pani Marszałek…)
Jest sprzeciw, Panie Senatorze?
(Senator Tomasz Grodzki: Nie, sprzeciw nie, tylko 

propozycja uzupełnienia porządku.)
A, to za chwileczkę do tego dojdziemy.
(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję.)
Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję łączne 

rozpatrywanie punktów od pierwszego do piątego, 
tj. ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców, oraz 
łączne rozpatrywanie punktów siódmego i ósmego, tj. 
ustaw dotyczących Straży Marszałkowskiej… Chyba 
powinno być: od drugiego do szóstego? Tak, przepra-
szam. Proponuję łączne rozpatrywanie – mam błąd 
w scenariuszu – punktów od drugiego do szóstego, tj. 
ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców, i łączne 
rozpatrywanie punktów siódmego i ósmego, tj. ustaw 
dotyczących Straży Marszałkowskiej.

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

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

Wysoki Senacie, informuję, że pan senator Tomasz 
Grodzki w dniu 31 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 34 
ust. 3 Regulaminu Senatu, zgłosił wniosek o uzupeł-
nienie porządku obrad o punkt: informacja ministra 
sprawiedliwości w sprawie przedłużającego się śledz-
twa przeciwko krakowskim kardiologom oskarżonym 
o umyślne spowodowanie śmierci Jerzego Ziobry. 
Marszałek Senatu nie uwzględnił zgłoszonego wnio-
sku, ponieważ sprawa ta jest jeszcze w toku, dlatego 
nie powinna być na tym etapie przedmiotem obrad 
Senatu.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek? Tak, Panie Senatorze?

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Przystępujemy do… Proszę o ciszę.
(Senator Robert Mamątow: Śmieją się, a sami nie 

wiedzą z czego.)
Przystępujemy do głosowania nad podtrzyma-

nym…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę, Państwo Senatorowie… Panowie 

Senatorowie.
Przystępujemy do głosowania nad podtrzymanym 

przez pana senatora Tomasza Grodzkiego wnioskiem 
o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja 
ministra sprawiedliwości w sprawie przedłużające-
go się śledztwa przeciwko krakowskim kardiolo-
gom oskarżonym o umyślne spowodowanie śmierci 
Jerzego Ziobry.

Kto z państwa jest za wnioskiem pana senatora 
Tomasza Grodzkiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 23 – za, 53 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

wniosek pana senatora Tomasza Grodzkiego został 
odrzucony.

Wysoki Senacie, stwierdzam, że…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie.)
(Rozmowy na sali)
Czy ktoś z państwa… Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ponieważ dzisiaj doszło do skandalicznej sytuacji, 

został zatrzymany Władysław Frasyniuk…
(Senator Jan Dobrzyński: Dlaczego skandalicznej, 

Panie Marszałku?)
…bohater…
(Senator Jan Dobrzyński: Czego?)
…bohater stanu wojennego, wielokrotnie aresz-

towany…
(Senator Jan Dobrzyński: No i?)
…w stanie wojennym, bity…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze… 

Panie Senatorze…)
…bity, postponowany i doprowadzany wielokrot-

nie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze… 

Panie Marszałku… Panie Marszałku…)

(Senator Tomasz Grodzki: Tak.)
Podtrzymuje pan swój wniosek, tak?
(Senator Tomasz Grodzki: I chciałbym uzasadnić, 

Pani Marszałek.)
To krótko, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym podtrzymać w całej rozciągłości 

swój wniosek, mimo że ta sprawa ciągle się toczy. 
Przypomnę, że w poprzedniej kadencji wielokrot-
nie zgłaszano wnioski choćby w sprawie śledztwa 
smoleńskiego, które też się toczyło. Ale abstrahując 
od tego, powiem, że to jest sprawa ekstraordyna-
ryjna. W Polsce toczy się wiele śledztw o błędy, 
zawinione czy niezawinione, w sztuce lekarskiej. 
Żadne z tych postępowań nie przebiega w taki 
sposób. Kiedy z nieznanych powodów oskarżenie 
z prywatnego zamieniane jest w publiczne, kiedy 
okazuje się, że koszty sądowe mogą być dość wy-
sokie i rodzina chce przed tym uciec, nie zmienia 
się aktu… nie zmienia się zarzutu nieumyślnego 
spowodowania śmierci na zarzut umyślnego spowo-
dowania śmierci, czyli de facto zarzut morderstwa. 
Nie przesłuchuje się, tak jak w tym przypadku, 
Bogu ducha winnych pielęgniarek i sprzątaczek 
z tej pracowni po 5 razy w przeciągu kilkunastu 
lat i nie robi się gehenny z życia całego zespołu, 
który zrobił wszystko, żeby do tej tragicznej sytu-
acji oczywiście nie dopuścić, i który nadal ratuje 
życie ludzkie.

Dlatego Senacki Zespół Monitorowania 
Praworządności zajął się tym tematem. Wysłuchaliśmy 
pracowników tego zespołu z kliniki i po tym wy-
słuchaniu doszliśmy do wniosku, że ta sprawa nosi 
znamiona sprawy nadzwyczajnej, z przyczyn nie do 
końca zrozumiałych wymykającej się z ram polskiego 
systemu prawnego, no, nie chcę powiedzieć, że nosi 
ona znamiona osobistej zemsty. Dlatego uznaliśmy, że 
Wysoki Senat powinien tą sprawą się zająć. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do…
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:

Ja zgłaszam wniosek przeciwny.
(Wesołość na sali)
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56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Borusewicz) (Rozmowy na sali)
Ja byłem…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, bardzo dzię-

kuję…)
Pani Marszałek, poproszę o jeszcze minutkę, bar-

dzo panią przepraszam, ale…
Ja też byłem w „Solidarności” od początku, 

pełniłem różne funkcje. Jednak niektóre osoby 
z „Solidarności”, ci wcześniejsi działacze, uzurpują 
sobie prawo do wszystkiego, do zawładania i prawem, 
i pewnymi instytucjami w naszym kraju.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Panie 

Senatorze…)
Po prostu zachowują się skandalicznie. Zachowania 

pana Frasyniuka są skandaliczne. Wypowiedzi, spo-
sób zachowania, demonstrowanie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Tak po prostu w państwie prawa być nie może. 

I pan, Panie Marszałku, powinien się wstydzić i zwró-
cić mu uwagę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator uzasadnił…
(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan się wsty-

dzi. Pana zachowania na sali obrad są skandaliczne.)
(Oklaski)
Dobrze.
Szanowni Państwo, padł wniosek o uzupeł-

nienie porządku obrad, wniosek pana marszałka 
Borusewicza.

Kto z państwa jest za wnioskiem pana marszałka?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 24 – za, 58 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pana 

marszałka Borusewicza nie został przyjęty.
Stwierdzam, że Wysoki Senat zatwierdził po-

rządek obrad pięćdziesiątego szóstego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
dziś o godzinie 11.00 przemówienie wygłosi przewod-
niczący Senatu Francji Gérard Larcher. W związku 
z tym o godzinie 10.50 zostanie zarządzona 10-minu-
towa przerwa. W przypadku szybszego rozpatrzenia 
punktu pierwszego porządku obrad przerwa zostanie 
zarządzona wcześniej. Ze względów organizacyjnych 
bardzo proszę, aby przed wznowieniem obrad do go-
dziny 10.55 wszyscy senatorowie zajęli miejsca na 
sali posiedzeń.

Jutrzejsze obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00. 
Następnie o godzinie 17.00 zostanie zarządzona 
przerwa do godziny 20.00. W trakcie przerwy o go-

W związku z tym, że dzisiaj doszło do tej skan-
dalicznej sytuacji, która zaostrza…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku!)
…także sytuację w Polsce i widocznie zaostrza 

działania…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, ale 

w jakim trybie pan zabiera głos? Bo my teraz dys-
kutujemy…)

(Oklaski)
W trybie uzupełnienia porządku dziennego.
W związku z tym składam wniosek o uzupełnie-

nie bieżącego porządku…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku… 

Panie Marszałku…)
…o informację ministra sprawiedliwości o zatrzy-

maniu w dniu dzisiejszym Władysława Frasyniuka. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku… Panie Marszałku…
(Senator Waldemar Bonkowski: Już został zwol-

niony do domu.)
Proszę, Panie Senatorze, słucham?
(Senator Jan Rulewski: To niepotrzebne było…)
A pan marszałek… pan senator, przepraszam, 

w jakim trybie?
(Senator Jan Dobrzyński: Jest wniosek i ja mu-

szę na ten temat się wypowiedzieć, bo chcę złożyć 
przeciwny…)

(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Bez trybu! Bez trybu!)
Panie Senatorze, bardzo proszę, żeby pan zajął 

miejsce.
(Głos z sali: W jakim trybie?)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Pani Marszałek, a w ja-

kim trybie pan senator Borusewicz się wypowiadał?)
(Rozmowy na sali)
Pan chce złożyć wniosek przeciwny?
(Senator Jan Dobrzyński: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Dobrzyński:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Osoba, o której pan mówił, Panie Marszałku, za-

chowywała się skandalicznie, była kilkakrotnie wzy-
wana do prokuratury czy też na policję i nie zjawiła 
się. To, że zatrzymano ją w taki sposób, a nie inny… 
No, tak po prostu powinno być w państwie prawa. Tak 
po prostu powinno być w państwie prawa. I osoby…

(Głos z sali: Pewnie!)
Chwileczkę…
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56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

(wicemarszałek M. Koc) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Nie mając nic przeciwko głównej idei tej usta-

wy, zauważam, że jednak każdego z nas tu obecnych 
mrozić może użycie w nazwie tej ustawy wyraże-
nia „wojska obce”. Chodzi o historyczne konotacje. 
„Wojska obce” to były zawsze te, które wbrew naszym 
życzeniom, żeby nie powiedzieć gorzej, nachodziły 
nasz kraj. Jak widzę, to nazewnictwo się zachowało. 
Moje pytanie jest takie: czy nie powinna być to nazwa 
„wojska sojusznicze” lub inna nazwa, która by od-
powiadała idei pobytu tych wojsk? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę o ciszę.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Jest tylko to jedno.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Senatorze, jest to ustawa z 23 września 

1999 r. W ustawie użyto tej nazwy i ustawa ta była 
wielokrotnie nowelizowana, również przez nas, przez 
Senat w tej kadencji. Ta nazwa cały czas funkcjonuje 
i jest to nazwa jakby słownikowa. Do ustawy załą-
czony jest słownik, który definiuje obecność wojsk 
sojuszniczych na naszym terytorium.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ślusarz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Jest z nami dzisiaj pan minister Wojciech 
Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Pani Marszałek, 
pan senator Ślusarz wyczerpująco przedstawił usta-
wę w ramach sprawozdania komisji. Jest to bardzo 

dzinie 18.00 w sali nr 217 odbędzie się pokaz filmu 
„Senator”.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 727, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 727 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Rafała Ślusarza, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Przypadło mi w udziale przedstawić sprawozdanie 

Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie no-
welizacji ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach 
ich przemieszczania się przez to terytorium.

Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 8 lu-
tego 2018 r. z poparciem 428 posłów. Nowelizacja 
uzupełnia regulacje prawne o potrzebny przepis, 
umożliwiający wyekwipowanie personelu między-
narodowego w broń znajdującą się na wyposażeniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja 
ustawy umożliwi systemowe rozwiązanie problemu 
teraz i w przyszłości.

Poprawka do ustawy, polegająca na dodaniu 
art. 13a, stanowi, że na wniosek właściwych orga-
nów wojskowych strony wysyłającej żołnierze wojsk 
obcych mogą być wyposażeni w broń i amunicję sta-
nowiącą uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas prac sejmowych dodano przepisy 
regulujące tryb i formę prawną wyposażenia w broń 
żołnierzy wojsk obcych poprzez delegacje do decyzji 
ministra obrony narodowej i do innych przepisów 
regulujących zasady wyposażenia w broń.

Na posiedzeniu komisji obrony w dniu 13 lutego 
2018 r. senatorowie po wysłuchaniu prezentacji usta-
wy i wobec braku zastrzeżeń Biura Legislacyjnego 
jednogłośnie zarekomendowali Wysokiemu Senatowi 
podjęcie uchwały.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

(wicemarszałek M. Koc) Panie Ministrze, powiedział pan, że to pojęcie 
zostało wprowadzone w roku 1990…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: W 1999 r.)

W 1999 r. No ale rząd ma prawo zmieniać ustawy. 
I ja powtarzam swoje pytanie. Czy nie uważa pan, 
że to pojęcie powinno być zamienione na bardziej 
precyzyjne? Bo to pojęcie nie jest precyzyjne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Czy mogę, Pani 
Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Czy mi się to podoba, czy nie, jest jakby rze-

czą wtórną. Jest to sformułowanie przyjęte wśród 
państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jest tak, 
że my jesteśmy w tym prawodawstwie i nazewnic-
twie oderwani od szerszego kontekstu militarnego. 
Jest to coś, co funkcjonuje w państwach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, i nie jest to nic nadzwyczaj-
nego, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Jaki jest krąg 

osób, których potencjalnie może dotyczyć ta ustawa? 
Jaki to jest rząd? Ilu przedstawicieli wojsk sojuszni-
czych czy obcych będzie mogło skorzystać z zapisów 
ustawy? Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Czy można, Pani 
Marszałek? Ja mam podobne pytanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
W takim razie proszę, pan senator Robert 

Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
A ja chciałbym, żeby pan, Panie Ministrze, jasno 

powiedział o tym, jakiej broni to dotyczy, i o tym, o co 
spytał pan senator Jackowski, jaki jest krąg tych osób.

jednolity, krótki tekst. Jeżeli będą pytania ze strony 
państwa senatorów, jestem do dyspozycji, ale wszyst-
ko zostało już powiedziane.)

Dobrze.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan marszałek Borusewicz ma pytanie do pana 
ministra. Tak?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Mam pytanie 
do pana ministra.)

Zapraszam pana ministra na mównicę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, chcę powtórzyć pytanie senatora 

Rulewskiego. Czy nie uważa pan, że w tej ustawie 
pojęcie „wojska obce” powinno zostać zamienione na 
pojęcie „wojska sojusznicze”? Czy ministerstwo myśli 
o tym, żeby w tej kwestii zmienić ustawę? My nie 
możemy tego zrobić ze względów regulaminowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Jak słusznie 

powiedział pan senator Ślusarz, jest to ustawa z roku 
1999, która w nazwie, w treści, jak również w słow-
niczku pojęciowym odnosi się wprost… Funkcjonuje 
tu takie pojęcie jak „wojska obce”. Każde wojsko, 
które jest poza siłami Rzeczypospolitej, jest trakto-
wane jako wojsko obce, niezależnie od tego, czy to 
jest wojsko sojusznicze działające w ramach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, czy innych konfiguracji mili-
tarnych. Jest np. taka brygada polsko-litewsko-ukra-
ińska. My traktujemy je jako wojska obce.

(Senator Bogdan Borusewicz: Czy można?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę, Panie Marszałku.
Chce pan o coś dopytać. Tak?

Senator Bogdan Borusewicz:
Tak.
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w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami, i po-
dobnie będzie również deponowana. Jeżeli chodzi 
o ćwiczenia, o ten trening strzelecki, to będzie się on 
odbywał analogicznie, tak jak to ma miejsce w pol-
skiej armii. To nic nadzwyczajnego, nic ponad to, co 
obowiązuje polskiego żołnierza.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, powiedział pan, że to będzie do-

tyczyć nielicznej grupy, dlatego muszę zadać pewne 
pytanie. W tej chwili na terenie Polski stacjonuje ok. 
2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich, oprócz tego 
w ramach kontyngentu NATO są żołnierze z różnych 
innych państw sojuszniczych. Czy mam rozumieć, że 
ta ustawa nie będzie ich dotyczyć? Czy jednak będzie 
ich dotyczyć?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku, ta ustawa dotyczy tych, którzy 

przyjeżdżają – chodzi np. o formowanie dowództwa 
dywizji wielonarodowej w Elblągu – bez swojego 
uzbrojenia, bez swojej broni osobistej. A jeżeli mówi-
my o obecności wojsk amerykańskich, to przypomi-
nam, że wojska amerykańskie – tak jak inne wojska 
sojusznicze, które uczestniczą, stacjonują w Polsce 
w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO czy 
w ramach tzw. rotacyjnej obecności, jak np. bryga-
dowa grupa bojowa wojsk amerykańskich – przyjeż-
dżają ze swoim uzbrojeniem. I oni nie wykorzystują 
polskiego uzbrojenia, jeżeli chodzi o obecność u nas, 
ćwiczenia itd. To jest zupełnie autonomiczna decyzja 
dowództwa wojsk amerykańskich. Oni przyjeżdżają 
z całym ekwipunkiem.

(Senator Bogdan Borusewicz: Chciałbym jeszcze 
dopytać, Pani Marszałek.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Proszę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałbym dopytać. Czy ja dobrze rozumiem, że 

jeżeli dowództwo tej grupy będzie chciało wypoży-
czyć polską broń na ćwiczenia czy w jakimś innym 
celu… Ta ustawa im to uniemożliwia. Tak?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Już państwu odpowiadam. Przypomnę – bo 
pewnie państwo to wiecie – że jesteśmy w trakcie 
formowania Dowództwa Wielonarodowej Dywizji 
Północny Wschód. To dowództwo jest w tej chwili 
na poziomie 90%, jeżeli chodzi o ukompletowanie. 
Liczymy, że w dowództwie będzie służyło ok. 300 
żołnierzy. Obecnie oceniamy, na podstawie zainte-
resowania naszych sojuszników, że 10% stanu oso-
bowego dowództwa będą tworzyć żołnierze naszych 
koalicjantów. Czyli obecnie, uwzględniając doku-
menty, które do nas docierają, dotyczy to 30 osób, 
30 oficerów.

Ważna sprawa: ta ustawa nie będzie generowała 
żadnych dodatkowych kosztów. Nie będziemy ku-
pować dodatkowego uzbrojenia dla tych żołnierzy, 
dla tych oficerów, oni będą korzystać z uzbrojenia, 
z broni, która jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiadając na pytanie pana senatora 
Mamątowa, muszę wyjaśnić, że to nie będzie jakieś 
nadzwyczajne uzbrojenie, pewnie poza krótką bronią 
strzelecką. I to wszystko.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan minister mógłby to doprecyzować? Jak 

rozumiem, w tym wypadku chodzi o broń krótką oso-
bistą. Jednak w różnych armiach stosowana jest różna 
broń i personel może nie być przeszkolony w zakresie 
jednostek broni, którą będzie pozyskiwał w ramach 
zasobów polskich Sił Zbrojnych. Czy przewidywane 
jest rozporządzenie, które będzie określało formy, 
nie wiem, jakiegoś krótkiego doszkolenia, czy też 
wnioskodawca wychodzi z założenia, że osoba, która 
ma odpowiednie uprawnienia w swoim kraju, niejako 
automatycznie będzie mogła korzystać z broni ofero-
wanej przez stronę polską? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Oczywiste, że będzie się to odbywać na takich 

zasadach, jakie obowiązują i funkcjonują w polskim 
wojsku, w polskiej armii. Jeszcze raz powtórzę: to 
będzie broń, uzbrojenie pochodzące tylko i wyłącz-
nie z zasobów polskiej armii; ona będzie przekazana 
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(senator B. Borusewicz) ra została przyjęta wtedy, kiedy wchodziliśmy do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest – raz jeszcze 
powtórzę – w pełni uzasadniona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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.

Szanowni Państwo Senatorowie, zarządzam prze-
rwę do godziny 11.00.

Przypominam, że po przerwie przemówienie wy-
głosi przewodniczący Senatu Francji Gérard Larcher. 
W związku z tym proszę o zajęcie miejsc na sali obrad 
do godziny 10.55. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 27  
do godziny 11 minut 02)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Wysoki Senacie, pragnę powitać przewodniczące-

go Senatu Francji, pana Gérarda Larchera, który na 
moje zaproszenie składa oficjalną wizytę w Polsce.

Bardzo serdecznie witamy pana przewodniczą-
cego. (Oklaski)

Panu przewodniczącemu towarzyszą: pan Jean-
Pierre Leleux, przewodniczący Grupy Przyjaźni 
Francja-Polska w Senacie Francji… (Oklaski); 
pan Jean Bizet, przewodniczący Komisji Spraw 
Europejskich w Senacie Francji… (Oklaski); pani 
Maryvonne Blondin, wiceprzewodnicząca Grupy 
Przyjaźni Francja-Polska. (Oklaski) Witam też bar-
dzo serdecznie pana Pierre’a Lévy’ego, ambasadora 
Republiki Francuskiej w Polsce.

Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za 
obecność członkom Prezydium Sejmu. Bardzo ser-
decznie witam pana marszałka Marka Kuchcińskiego. 
(Oklaski) Witam również panią Beatę Mazurek, wi-
cemarszałek Sejmu. (Oklaski) I witam pana Ryszarda 
Terleckiego, wicemarszałka Sejmu. (Oklaski)

Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Proszę 
pana przewodniczącego Senatu Francji, pana Gérarda 
Larchera, o zabranie głosu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku…)

Czy może umożliwia? O to mi chodzi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku, sytuacje mogą być różne. Jeżeli 

przybywają na teren Rzeczypospolitej określone gru-
py, np. grupy bojowe… One przyjeżdżają i trenują. 
Praktycznie każdego dnia na polskich poligonach 
są obecni nasi sojusznicy, którzy permanentnie tam 
ćwiczą, trenują. Prawda? Oni przyjeżdżają ze swoim 
uzbrojeniem. Ale są sytuacje nadzwyczajne, takie jak 
chociażby formowanie dywizji. Wówczas – to jest 
zapisane w ustawie – na wniosek właściwych orga-
nów wojskowych strony wysyłającej żołnierza wojsk 
obcych tacy żołnierze mogą być wyposażeni w broń 
i amunicję stanowiące uzbrojenie Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Ministrze. O to mi właśnie chodzi.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Bogdana 

Klicha.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ta ustawa jest godna poparcia. Jestem głęboko 

przekonany, że wypełnienie każdego deficytu, jeżeli 
chodzi o pobyt sojuszniczych i partnerskich – za-
równo z NATO, jak i z Unii Europejskiej – wojsk 
wspierających bezpieczeństwo naszego kraju, jest 
uzasadnione. Jeżeli tylko jest taka potrzeba, a ona 
czasami się zdarza, to nowelizacja tej ustawy, któ-



12
56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Wystąpienie przewodniczącego Senatu Republiki Francuskiej Gérarda Larchera

Przewodniczący  
Senatu Republiki Francuskiej  
Gérard Larcher:

Panie Marszałku Senatu! Panie Marszałku Sejmu! 
Panie i Panowie Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu! 
Drodzy Koledzy Senatorowie, Parlamentarzyści! 
Szanowni Państwo!

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę przema-
wiać w imieniu Senatu Republiki Francuskiej przed 
państwem – przedstawicielami narodu polskiego.

Pragnę gorąco podziękować Stanisławowi 
Karczewskiemu, marszałkowi Senatu, i Senatowi 
Rzeczypospolitej Polskiej za zaproszenie, za wspania-
łe przyjęcie i za idealną wprost organizację tej wizyty, 
dzięki której mogę spotkać się z najważniejszymi 
postaciami życia politycznego w Polsce.

Do podziękowań dołączają się towarzyszący mi 
podczas tej wizyty senatorowie: przewodniczący 
senackiej Komisji Spraw Europejskich Jean Bizet, 
przewodniczący Grupy Przyjaźni Francja-Polska 
Jean-Pierre Leleux i wiceprzewodnicząca tej grupy 
przyjaźni, Maryvonne Blondin. Witam również pana 
ambasadora, który jest stałym przedstawicielem na-
szego kraju tutaj, w Warszawie.

Jak wiecie, Drodzy Koledzy, Francję i Polskę łą-
czy długa i głęboka przyjaźń, która wykuwała się 
w braterstwie broni. W tym roku obchodzimy setną 
rocznicę zakończenia I wojny światowej, a także od-
zyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach 
okupacji. Dlatego chciałbym złożyć hołd narodowi 
polskiemu i jego niezłomnej walce, walce o niepodle-
głość, o tożsamość i o suwerenność. Jestem gaullistą, 
więc mogę powiedzieć, że dla mnie te trzy słowa, 
„niepodległość”, „tożsamość” i „suwerenność”, mają 
szczególne znaczenie. (Oklaski)

Nie zapominam o ofierze wielu tysięcy polskich 
żołnierzy złożonej podczas I i II wojny światowej, 
o tych, którzy polegli w heroicznej walce na francu-
skiej ziemi i na wszystkich polach bitew, od Narwiku 
aż po Monte Cassino, za każdym razem stanąwszy po 
stronie wolności. (Oklaski) Dziś rano wspólnie uho-
norowaliśmy ich pamięć przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza. To żywa pamięć wczorajszych poświęceń, 
dających nam wolność dziś i na przyszłość.

Wiem, jak bardzo Polska ucierpiała wskutek zmo-
wy pomiędzy dwoma morderczymi totalitaryzmami 
XX wieku, nazizmem z jednej strony i komunizmem 
z drugiej. Wasz kraj był ćwiartowany, elity katowane, 
naród głodzony – a czyniły to oba te reżimy. I kiedy 
wiosną 1940 r. Stalin wydał rozkaz zamordowania pol-
skich oficerów w lesie katyńskim i w innych miejscach, 
naziści postępowali podobnie, dokonując egzekucji 
tu, niedaleko, w Puszczy Kampinoskiej, na przed-
mieściach Warszawy. Wiemy, jak nieprawdopodobnie 
okrutna była okupacja niemiecka dla waszego narodu. 

Monsieur le Maréchal du Sénat,
Monsieur le Maréchal de la Diète,
Mesdames et Messieurs les Maréchaux du Sénat 

et de la Diète,
Mes chers collègues Sénateurs et Parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
C’est un très grand honneur pour moi que de pou-

voir m’exprimer, au nom du Sénat de la République 
française, devant vous, les représentants du Peuple 
Polonais.

Je tiens à cet égard à remercier chaleureusement 
Stanisław Karczewski, Maréchal du Sénat, et le Sénat 
de la République de Pologne, pour leur invitation, pour 
la qualité de leur accueil et la parfaite organisation de 
la visite, qui me permet de rencontrer l’ensemble des 
responsables politiques de ce pays.

J’associe à ces remerciements les collègues séna-
teurs qui m’accompagnent dans ce déplacement : le 
Président de la commission des Affaires européennes 
du Sénat, Jean Bizet, le Président du groupe d’ami-
tié France-Pologne, Jean-Pierre Leleux et la Vice-
présidente du groupe d’amitié, Maryvonne Blondin. 
Je veux saluer aussi notre ambassadeur, qui est le repré-
sentant permanant de notre pays et de la République 
ici à Varsovie.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la 
France et la Pologne partagent une amitié ancienne 
et profonde, une amitié forgée par la fraternité des 
armes. Alors que nous célébrons cette année le cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et 
du recouvrement de l’indépendance de la Pologne, 
après 123 années d’occupation, je voudrais rendre 
hommage à la Nation polonaise, pour sa lutte coura-
geuse, sa lutte pour son indépendance, son identité, 
sa souveraineté. Et vous permettrez au gaulliste que 
je suis de dire que ces trois mots ont un sens par-
ticulier.

Je n’oublie pas le sacrifice de milliers et de mil-
liers de soldats polonais pendant la Première et la 
Deuxième Guerre mondiale, tombés héroïquement 
sur le sol français et sur tous les champs de bataille, 
de Narvik à Monte-Cassino, et chaque fois pour la 
défense de la liberté. C’est l’hommage qu’ensemble 
nous avons rendu ce matin devant le Soldat inconnu 
– mémoire vivante du sacrifice d’hier pour permettre 
notre liberté d’aujourd’hui et de demain.

Je sais combien la Pologne a souffert de la col-
lusion entre les deux totalitarismes meurtriers du 
XXe siècle, le nazisme d’un côté, le communisme de 
l’autre. Votre pays a été dépecé, son élite martyrisée, 
son peuple affamé par l’un comme par l’autre. Alors 
que Staline faisait assassiner au printemps 1940 des 
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Cierpień Polski nie da się z niczym porównać, z historią 
żadnego innego kraju – z czego wynika dla nas pewien 
obowiązek wobec Polski i Polaków. (Oklaski)

Nie zapominajmy, Drodzy Koledzy i Koleżanki, 
że we wrześniu 1944 r., po wezwaniu do powstania 
tu, w Warszawie, Armia Czerwona czekała z opusz-
czoną bronią pod drugiej stronie Wisły, pozwalając 
siłom niemieckim zamienić całe miasto w zgliszcza, 
mimo heroizmu i odwagi żołnierzy Armii Krajowej 
oraz wszystkich mieszkańców stolicy.

Ale to właśnie naród polski wydał tych najbardziej 
nieustraszonych, którym nasz kontynent, Europa, za-
wdzięcza swoją wolność. Nie mogę przywołać tu ich 
wszystkich, więc, składając hołd, powiem jedynie 
o polskich inżynierach, którzy jako pierwsi złama-
li szyfry niemieckiej Enigmy, wykorzystywanej do 
przekazywania strategicznych informacji. (Oklaski) 
W ten sposób wnieśli oni bezprecedensowy wkład 
w wysiłek wojenny, w walkę z nazizmem. Pragnę też 
złożyć hołd polskim pilotom, którzy brali udział w bi-
twie o Anglię, a także licznym walczącym Polakom, 
którzy działali we francuskim ruchu oporu, członkom 
polsko-francuskiej siatki wywiadowczej F2 oraz żoł-
nierzom 1. Dywizji Pancernej, którzy polegli, wy-
zwalając mój kraj i mój rodzinny region, Normandię. 
Tak było w bitwie o wzgórze Mont-Ormel, gdy pol-
skim żołnierzom udało się zamknąć kocioł Falaise-
Chambois. Dzisiaj rano, składając kwiaty, na Grobie 
Nieznanego Żołnierza widziałem napis „Chambois”. 
To jest wioska bardzo blisko mojego domu, do której 
jako dziecko jeździłem z klasą składać kwiaty. I mu-
szę państwu wyznać, że poczułem prawdziwą i pełną 
symbiozę z poświęceniem tych Polaków, którzy zgi-
nęli za Francję i za jej wolność. (Oklaski)

Zachowuję w pamięci również ludobójstwo po-
pełnione na polskiej społeczności żydowskiej, jednej 
z najliczniejszych w Europie, które dokonało się 
w nazistowskich obozach zagłady. Pamiętam też 
o heroicznym powstaniu w getcie warszawskim 
w 1943 r. Bardzo zależało mi na tym, by podczas 
mojej wizyty złożyć hołd bohaterom tego wydarze-
nia. Pamięć tej bezprecedensowej zbrodni ludobój-
stwa powinna być bezwzględnie zachowywana – to 
sumienie i pamięć, ukierunkowane na wyzwania 
dzisiejszego świata. A to jeden z was, Jan Karski, 
człowiek o niezwykłych kolejach losu, jako pierwszy 
bił na alarm, informując światową opinię publiczną 
o tej zbrodni. Nie został on jednak wysłuchany, na 
nieszczęście dla świata. Nie jest również przypad-
kiem to, że to właśnie Polacy są najliczniejszą grupą 
w gronie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
– jest ich dokładnie 6 tysięcy 352. Ich nazwiska są 
zapisane w Instytucie Pamięci Yad Vashem, a ich 
pamięć zawiera w sobie przesłanie.

officiers polonais dans les forêts de Katyń ou d’ail-ń ou d’ail- ou d’ail-
leurs, les nazis procédaient de même dans la forêt 
de Kampinos tout près d’ici, dans les faubourgs de 
Varsovie. Nous savons que l’occupation allemande 
a été d’une cruauté absolue à l’encontre de votre 
peuple. C’est que la Pologne a enduré n’a guère d’équi-
valent dans l’histoire des autres pays. Et ça nous crée 
un devoir à votre égard.

N’oublions pas, mes chers collègues, aussi qu’en 
septembre 1944, ici même à Varsovie, après avoir 
appelé à l’insurrection, l’Armée rouge est restée l’arme 
au pied au bord de la Vistule, laissant les forces alle-
mandes réduire en cendres la ville, malgré le courage 
héroïque des combattants de l’Armée de l’intérieur et 
de l’ensemble de la population.

Mais c’est aussi au cœur de la nation polonaise 
que se sont levés certains des plus intrépides com-
battants auxquels notre continent, l’Europe, doit sa 
liberté. Sans pouvoir naturellement les citer tous, je 
veux rendre hommage aux ingénieurs polonais qui, 
les premiers, ont décrypté les codes de la machine 
allemande Enigma qui transmettaient des informa-
tions stratégiques, apportant alors une contribution 
sans égale à l’effort de guerre contre le nazisme. Je 
veux rendre hommage aux pilotes polonais pendant 
la bataille d’Angleterre. Je veux rendre hommage aux 
nombreux combattants polonais engagés au sein de la 
Résistance française, du réseau F2 notamment, et aux 
soldats de la 1ère division blindée tombés pour libérer 
mon pays et ma terre natale, la Normandie, comme 
à Mont-Ormel, où les soldats polonais ont refermé la 
Poche de Falaise-Chambois. Ce matin en déposant 
les fleurs j’ai vu écrit « Chambois » – c’est le village 
tout près de chez moi où, enfant, je venais déposer 
des fleurs avec ma classe. Je dois vous dire que je me 
suis senti dans une symbiose totale avec le sacrifice de 
ces Polonais morts pour la France et pour sa liberté.

J’ai présent à l’esprit le génocide de la communauté 
juive polonaise, l’une des plus importantes d’Europe, 
dans les camps d’extermination nazis, et le soulève-
ment héroïque du ghetto de Varsovie, en 1943, auquel 
j’ai tenu à rendre hommage au cours de ma visite. La 
mémoire de ce crime sans égal, de ce génocide, doit 
être absolument préservée, comme une conscience 
dressée face aux défis du monde d’aujourd’hui. Il 
est revenu à l’un des vôtres, Jan Karski, homme au 
destin extraordinaire, d’être l’un des premiers à aler-
ter l’opinion publique mondiale sur le crime que se 
commettait. Il ne fut pas entendu pour le plus grand 
malheur du monde. Ce n’est pas non plus un hasard si 
votre pays compte le nombre le plus élevé de « Justes 
parmi les Nations », 6352 exactement, dont le nom est 
inscrit au Mémorial de Yad Vashem. Leur mémoire 
est un message.
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Nie zapominam też o bezprzykładnej walce pol-
skiego narodu z dyktaturą komunistyczną ani o klu-
czowej roli, jaką odegrali papież Jan Paweł II i zwią-
zek zawodowy „Solidarność” w obalaniu żelaznej 
kurtyny. (Oklaski) To sile ich przekonań i hartowi ich 
ducha zawdzięczamy zwycięstwo nad komunizmem. 
Polacy, konfrontowani ze śmiercionośną ideologią 
przez długie 50 lat, nigdy, przenigdy nie rezygnowali. 
Nigdy, przenigdy nie paktowali. I nigdy, przenigdy 
się nie poddawali – pozostawali wierni swemu przy-
wiązaniu do wolności, niepodległości i suwerenności 
swojego kraju. (Oklaski)

Dzisiaj relacje pomiędzy naszymi krajami są in-
tensywne w obszarach polityki, gospodarki, kultu-
ry, języka czy współpracy parlamentarnej. W Polsce 
obecnych jest ponad 1 tysiąc 300 przedsiębiorstw 
francuskich, zatrudniają one prawie 250 tysięcy 
Polaków, 280 tysięcy polskich uczniów uczy się ję-
zyka francuskiego, a Polska jest członkiem obserwa-
torem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. 
Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami działają-
cych tu francuskich przedsiębiorstw i stwierdziłem – 
co nie zdarza się często podczas moich podróży – że 
z optymizmem i z nadzieją myślą oni o przyszłości 
Polski. Uważam, że nasza współpraca w wielu dzie-
dzinach, takich jak badania, w tym jądrowe, sztuczna 
inteligencja, obszary języka i kultury, wojskowości 
i uzbrojenia, mogłaby być jeszcze silniej rozwijana.

Po odzyskaniu niepodległości w 1989 r., wejściu do 
NATO w 1999 r. i przystąpieniu do Unii Europejskiej 
w 2004 r., Polska znów znalazła się na swoim miejscu 
– w sercu Europy. Rozszerzenie o tę – powtórzę to 
za Czesławem Miłoszem – „inną Europę” czy o ten 
„Zachód porwany”, jak to ujął Milan Kundera, było 
historyczną koniecznością. To umożliwiło ponow-
ne zjednoczenie kontynentu i powrót do prawdziwej 
Europy. Europa nie może być Europą bez Polski, tak 
jak nie można sobie wyobrazić Europy bez Francji 
czy Niemiec. Polska może być wyłącznie ważnym 
graczem i podmiotem w Europie. Właśnie to, mię-
dzy innymi, chciałem wam dzisiaj z tego miejsca 
powiedzieć. (Oklaski) Europa nie może być sumą 
koncentrycznych kręgów. Dla mnie istnieje tylko jed-
na Europa! I nie ma różnych kategorii państw człon-
kowskich. (Oklaski)

Oczywiście, Panie Marszałku, Francja i Polska to, 
wraz z Niemcami, strategiczni partnerzy w ramach 
Unii Europejskiej. Pomimo kryzysów – a tych kryzy-
sów było niemało – Unia Europejska zawsze potrafiła 
się odbić. Dzisiaj, kiedy Wielka Brytania postanowiła 
opuścić Unię Europejską, priorytetem powinno być 
– o tym właśnie rozmawialiśmy, Panie Marszałku – 
przybliżenie Europy do jej obywateli. Europa musi 
reagować i musi na nowo nabrać rozpędu. Ta nowa 

Enfin, je n’oublie pas la lutte exemplaire du 
peuple polonais face à la dictature communiste, ni 
le rôle majeur du Pape Jean-Paul II et du syndicat 
« Solidarność » dans la chute du rideau de fer. C’est 
à la force de leur conviction et de leur esprit que l’on 
doit la victoire sur le communisme. Confrontés à une 
idéologie mortifère, au cours de cinquante longues 
années, jamais, jamais les Polonais n’ont renoncé, 
jamais, jamais ils n’ont transigé, jamais, jamais ils ne 
se sont résignés. Ils sont restés fidèles à leur passion 
pour la liberté, à l’indépendance et à la souveraineté 
de leur pays.

Aujourd’hui, les relations entre nos deux pays 
sont denses – en matière politique et économique, 
culturelle et linguistique, parlementaire. Plus de 1300 
entreprises françaises sont présentes en Pologne, 
employant près de 250 000 Polonais. 280 000 élèves 
Polonais apprennent le Français et votre pays est 
membre observateur de la Francophonie. J’ai rencon-
tré hier les représentants des entreprises françaises 
et j’ai pu constater – ce qu’il n’est pas si fréquent 
dans mes déplacements – leur optimisme et leur 
confiance dans l’avenir de la Pologne. Dans de nom-
breux domaines – comme la recherche, le nucléaire, 
l’intelligence artificielle, en matière culturelle et lin-
guistique, militaire et d’armement – je crois que 
notre coopération pourrait être encore plus fortement 
développée.

Avec le recouvrement de votre indépendance en 
1989, votre entrée dans l’OTAN en 1999 et dans 
l’Union européenne en 2004, la Pologne a retrouvé 
toute sa place, au cœur de l’Europe. Pour reprendre 
l’expression de Czesław Milosz, l’élargissement 
à l’« autre Europe », cet « Occident Kidnappé » 
de Milan Kundera, était une exigence de l’his-
toire. Il a permis la réunification du continent 
ou le « retour en Europe ». L’Europe ne peut pas 
être l’Europe sans la Pologne, comme on ne peut 
pas imaginer une Europe sans la France ou sans 
l’Allemagne. La Pologne ne peut être qu’un acteur 
majeur en Europe. Ce que je suis venu vous dire 
aussi ici. L’Europe ne peut être une addition de 
cercles concentriques. Il n’y a pour moi qu’une 
seule Europe ! Et il n’y a pas de catégories diffé- ! Et il n’y a pas de catégories diffé- Et il n’y a pas de catégories diffé-
rentes entre les Etats membres. 

Bien sûr, Monsieur le Président, La France et la 
Pologne sont, avec l’Allemagne, des partenaires stra-
tégiques au sein de l’Union européenne. Malgré les 
crises – et elles furent nombreuses – l’Union euro-
péenne a toujours su rebondir. Aujourd’hui, alors que 
le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union euro-
péenne, la priorité – et nous venons d’échanger sur ce 
sujets Monsieur le Président – doit être de rapprocher 
l’Europe des citoyens. L’Europe doit réagir et trouver 
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dynamika powinna, w moim przekonaniu, koncen-
trować się na konkretnych inicjatywach.

Uważam, że nasi współobywatele chcą Europy, któ-
ra ich chroni. W kontekście geopolitycznym, który stał 
się bardziej niepewny i nieprzewidywalny, musimy 
czynić dalsze postępy w obszarze polityki zagranicznej 
i obrony, aby umocnić strategiczną autonomię Europy.

Zważywszy na niepewność dotyczącą naszego 
amerykańskiego sojusznika – który wciąż pozostaje 
naszym sojusznikiem i przyjacielem, gdyż nigdy nie 
zapomnimy o tym, co zawdzięczamy Amerykanom, 
a zwłaszcza ja, jako przedstawiciel mojej rodzinnej zie-
mi normandzkiej – oraz zważywszy na pytania, jakie 
wzbudza ponowne zbrojenie się Rosji, Europejczycy 
powinni w większym stopniu wziąć swój los w swoje 
ręce i wypracować politykę zagraniczną, która będzie 
bardziej wspólna i będzie bazować na obronności euro-
pejskiej, autonomicznej i wiarygodnej, będącej uzupeł-
nieniem NATO, a Francja i Polska powinny odgrywać 
w kwestiach obronności pierwszoplanowe role.

W sytuacji zagrożenia terrorystycznego i problemu 
przestępczości niezbędne jest też rozwijanie współ-
pracy policyjnej i sądowniczej. Bo jak można wyja-
śnić np. to, że Unia Europejska potrzebowała ponad 
5 lat, by przyjąć europejski system PNR, ten słynny 
rejestr danych dotyczących pasażerów? W czasie, gdy 
kilka krajów europejskich, w tym Francja, ucierpiało 
wskutek śmiercionośnych ataków terrorystycznych, 
takie opóźnienia mają bardzo poważne konsekwencje 
dla bezpieczeństwa naszych krajów i dla postrzegania 
Unii Europejskiej przez opinię publiczną.

Funkcjonująca tutaj, w Warszawie, agencja Frontex, 
którą odwiedziliśmy wczoraj późnym popołudniem, 
daje moim zdaniem obraz tego, jakie postępy poczynio-
no w obszarze kontroli naszych zewnętrznych granic, 
która jest niezbędna. W obliczu bezprecedensowego 
kryzysu migracyjnego z 2015 r. Unia Europejska działała 
początkowo w sytuacji nagłej konieczności i w sposób 
rozproszony, bez realnej koordynacji całościowej. Ale 
dziś powinna czynić dalsze postępy. To od odpowiedzi 
– wspólnej bądź niewspólnej – na tę falę bezpreceden-
sowej imigracji, której stawiliśmy czoła, zależy istotna 
część wiarygodności całego projektu europejskiego. 
Więcej stanowczości w zakresie kontroli, więcej soli-
darności pomiędzy państwami europejskimi – za tym 
się opowiadam. Mam co prawda pewne wątpliwości co 
do koncepcji obowiązkowych kwot uchodźców, uważam 
jednak, że nie możemy pozwalać na to, aby cały ciężar 
spoczywał jedynie na tych krajach, które, przez zrządze-
nie losu, ze względu na położenie geograficzne, stanowią 
wrota Europy. My również powinniśmy im pomóc.

Pomimo uruchomienia w czerwcu 2016 r. nowych 
ram partnerstwa z 5 krajami afrykańskimi, pozostaje 
jeszcze wiele do zrobienia w zakresie relacji z pań-

un nouvel élan. Cette relance devrait à mon sens être 
centrée autour d’initiatives très concrètes.

Je crois que nos concitoyens veulent une « Europe 
qui protège ». Dans un contexte géopolitique plus 
imprévisible et incertain, il nous faut progresser en 
matière de politique étrangère et de défense, afin 
d’affirmer l’« autonomie stratégique » de l’Europe.

Compte tenu des incertitudes liées à notre allié 
américain – qui demeure notre allié et qui demeure 
notre ami car nous nous oublions jamais ce que nous 
devons aux Américains et moi particulièrement sur 
mon sol de Normandie – compte tenu ces incerti-
tudes et des interrogations soulevées par le réarme-
ment russe, les Européens devraient prendre davan-
tage leur destin en main, et se doter d’une politique 
étrangère, qui soit plus commune, appuyée sur une 
défense européenne, à la fois autonome et crédible, 
qui soit complémentaire de l’OTAN. La France et 
la Pologne doivent jouer un rôle de premier plan en 
matière de défense.

Face à la menace terroriste et à la criminalité, il 
est également indispensable de développer la coo-
pération policière et judiciaire. Comment expliquer, 
par exemple, que l’Union européenne ait mis plus 
de 5 ans à adopter le PNR européen, ces fameux 
registres des passagers ? Alors que plusieurs pays 
européens – dont la France – ont été frappés par des 
attentats terroristes meurtriers, de tels retards sont 
lourds de conséquences pour la sécurité de nos pays 
et pour la perception de l’Union européenne dans les 
opinions publiques.

Ici à Varsovie, l’agence Frontex – que nous avons 
visitée hier, àla fin de l’après-midi – illustre les pro-
grès accomplis en ce domaine pour l’indispensable 
contrôle de nos frontières extérieures. Face à une 
crise migratoire sans précédent en 2015, l’Union eu-
ropéenne a réagi au début dans l’urgence et de ma-
nière dispersée, sans réelle coordination d’ensemble. 
Aujourd’hui encore, elle doit progresser : c’est sur la 
réponse commune, ou non, à la vague d’immigration 
sans précédent à laquelle nous avons fait face, que se 
joue une part importante de la crédibilité du projet 
européen. Plus de fermeté dans les contrôles, plus 
de solidarité entre les pays européens : telle est ma 
conviction. Si je reste réservé sur l’idée de « quo-
tas obligatoires de réfugiés », nous ne pouvons faire 
peser tout le poids sur les seuls pays que le hasard de 
la géographie a placé aux portes de l’Europe. Nous 
devons aussi les aider.

Malgré le lancement, en juin 2016, d’un nouveau 
cadre de partenariat avec cinq pays africains, beau-
coup reste à faire concernant les relations avec les 
pays d’origine et de transit. Il faut certes plus de condi-
tionnalité dans les aides en matière de développement, 
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stwami, z których pochodzą migranci, oraz z krajami 
tranzytowymi. Na pewno potrzeba ściślejszego okre-
ślania warunków pomocy rozwojowej i poszanowania 
zobowiązań w zakresie kontroli przepływów migra-
cyjnych. Ale nie łudźmy się, bo jedynie rozwiązania 
polityczne umożliwią skuteczniejsze zapobieganie tym 
przepływom i zarządzanie nimi. Według sekretarza ge-
neralnego OECD obecnie w Afryce znajduje się 70 mi-
lionów migrantów. Wiedzą państwo o zaangażowaniu 
mojego kraju w Sahelu, o zaangażowaniu wojskowym, 
humanitarnym, ale są to także działania prewencyj-
ne, przeciwko przepływom migracyjnym. W związku 
z tym pod koniec przyszłego tygodnia wybieram się do 
Czadu i do Nigru, do naszych sił zbrojnych i do naszego 
urzędu do spraw ochrony uchodźców i bezpaństwow-
ców – OFPRA. Ale potrzebujemy w tej mierze pomocy 
wszystkich naszych partnerów europejskich.

Europa, która chroni, to także Europa, która potrafi 
utrzymać i obronić swoje interesy w obszarze handlu, nie 
wahając się wymagać od swoich głównych partnerów – 
myślę tu o Chinach – przestrzegania zasady wzajemności. 
Obecny jedwabny szlak to nie mogą być kontenery pełne 
towarów, transportowane z Chin do Europy, a wypełnione 
tylko drewnianymi wiórami, gdy droga wiedzie z Europy 
do Chin. Tu również powinna obowiązywać zasada wza-
jemności, którą powinniśmy przyjąć.

Konwergencja fiskalna i społeczna to kolejny prio-
rytet. Jako gaullista w kwestiach społecznych i były 
minister pracy jestem bardzo przywiązany zarówno 
do idei suwerenności, jak i do praw socjalnych. Nie 
chodzi o to, żeby harmonizować systemy opieki spo-
łecznej na szczeblu europejskim. Chodzi o zagwa-
rantowanie pewnej minimalnej podstawy w zakresie 
praw socjalnych w Europie.

Wiem o waszych zastrzeżeniach i o zastrzeżeniach 
rządu polskiego dotyczących rewizji dyrektywy o de-
legowaniu pracowników. Chciałbym wyrazić się w tej 
kwestii jasno: ograniczenie korzystania z delegowania 
pracowników i stosowanie protekcjonizmu nie jest 
rozwiązaniem. Sam sprzeciwiłem się, również w ob-
rębie mojej własnej partii politycznej, idei narzucania 
tzw. klauzuli Molière’a, która zobowiązywałaby pra-
cowników budowlanych do mówienia tylko i wyłącz-
nie po francusku. Dla mnie ważne jest zachowanie 
w tej mierze swobody, swobody przepływu pracow-
ników, ale to wymaga także wzmocnienia kontroli 
w celu zwalczania nadużyć, bo pierwszymi ofiarami 
nadużyć i oszustw są sami pracownicy delegowani.

W obliczu zależności energetycznej Unii 
Europejskiej, zwłaszcza od Rosji – a nie jest to jedynie 
zależność czysto techniczna, jest to też zależność poli-
tyczna – utworzenie jednej „Europy energii” stanowi 
najlepszą gwarancję zachowania naszej niezależności. 
(Oklaski) To także najlepszy sposób zapewnienia przy-

et de respect des engagements en matière de contrôle 
des flux migratoires. Mais ne nous y trompons pas : 
seules des solutions politiques permettront de mieux 
prévenir et gérer les flux. Selon le Secrétaire géné-
ral de l’OCDE, il y a actuellement 70 millions de 
migrants en Afrique. Vous connaissez la mobilisation 
de mon pays au Sahel – mobilisation militaire, mobi-
lisation humanitaire, mobilisation aussi de prévention 
de flux migratoire ; et à la fin de la semaine prochaine 
je serai au Tchad et au Niger auprès de nos forces 
armées et auprès notamment de notre office qu’on 
appelle l’OFPRA. Nous avons besoin de l’aide de tous 
nos partenaires européens.

Enfin, une « Europe qui protège », c’est aussi une 
Europe qui sait préserver et défend ses intérêts en 
matière commerciale, et n’hésite pas à exiger de ses 
principaux partenaires – je pense à la Chine – la réci-
procité. La Route de la soie ne peut pas être des conte-
neurs pleins dans un sens, entre la Chine et l’Europe, 
et dans l’autre des conteneurs remplis de copeaux de 
bois, entre l’Europe et la Chine. C’est aussi la concep-
tion qui doit être la nôtre de la réciprocité.

La convergence fiscale et sociale constitue une 
autre priorité. En tant que gaulliste social et ancien 
ministre du travail, je suis attaché à la fois à la 
souveraineté, mais aussi aux droits sociaux. Il 
ne s’agit pas de vouloir harmoniser les régimes 
de protection sociale au niveau européen. Mais 
il s’agit de garantir un socle minimum de droits 
sociaux en Europe.

Je connais vos réserves et les réserves du gouver-
nement polonais concernant la révision de la direc-
tive sur le détachement des travailleurs. Je voudrais 
être clair sur ce point : limiter le recours au détache-
ment par des mesures protectionnistes n’est pas la 
solution. Je me suis moi-même opposé – y compris 
dans mon parti politique – à l’idée d’imposer une 
« clause Molière », qui obligerait les travailleurs du 
bâtiment à s’exprimer en français et uniquement en 
français. Ce qui importe c’est de préserver la libre 
circulation, la libre circulation des travailleurs. Mais 
cela passe aussi par un renforcement des contrôles 
pour lutter contre la fraude, car les premières vic-
times de la fraude et des abus sont les travailleurs 
détachés eux-mêmes !

Face à la dépendance énergétique de l’Union 
européenne, notamment à l’égard de la Russie – 
c’est ne pas que dépendance technique, c’est aussi 
dépendance politique – la construction d’une Europe 
de l’énergie représente la meilleure garantie de la 
préservation de notre indépendance. C’est aussi le 
meilleur moyen d’assurer l’avenir des futures géné-
rations, en mettant en œuvre l’Accord de Paris sur le 
climat – et à la fin de l’année vous accueillerez ici la 

(przewodniczący G. Larcher)
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szłości kolejnym pokoleniom, również dzięki wdraża-
niu porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu – 
pod koniec roku w Polsce będziecie gościć konferencję 
COP24 i będzie to moment ważny dla nas wszystkich.

Utrzymanie ambitnej polityki spójności i ambitnej 
wspólnej polityki rolnej to także priorytet dla naszego 
bezpieczeństwa i naszej suwerenności żywnościowej, 
jednocześnie jest ono kluczowe dla zachowania rów-
nowagi naszych terytoriów. To polityka wysoce stra-
tegiczna i u progu negocjacji na temat przyszłych ram 
finansowych Unii Europejskiej Polska i Francja, które 
mają wiele wspólnych interesów, także w zakresie 
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, powinny 
ściśle ze sobą współpracować, żeby przeciwstawić się 
ewentualnemu drastycznemu ograniczeniu środków 
na wspólną politykę rolną. (Oklaski)

Powinniśmy wspierać wszelkie inicjatywy zmierza-
jące do wzmocnienia w Europie świadomości naszych 
wartości i naszego wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego. Bo Europa to także wyznawanie wspólnych 
wartości, takich jak demokracja, poszanowanie pra-
worządności i podstawowych swobód. To są wartości, 
z którymi Polska zawsze była w awangardzie. (Oklaski)

Dzisiaj wśród przyjaciół mówi się o wszystkim, 
więc wspomnę i o tym, że słyszę pewne obawy, 
wyrażane w Polsce i w Europie, w odniesieniu do 
reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja nie chcę inge-
rować w sprawy wewnętrzne waszego kraju. Wierzę 
w zdolność polskich władz do znalezienia rozwią-
zania dzięki ścisłemu dialogowi pomiędzy większo-
ścią a opozycją, pomiędzy rządem polskim a Komisją 
Europejską. Niecałą godzinę temu rozmawialiśmy 
o tym z panem premierem. (Oklaski)

Proszę pozwolić mi także poruszyć tutaj kwestię, 
która wzbudziła polemikę – kwestię uchwalonej niedaw-
no ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i sprawę obo-
zów zagłady. Co do tego także nie chcę udzielać jakich-
kolwiek lekcji, chcę tylko podzielić się pewną refleksją 
starego ustawodawcy, który miał okazję w przeszłości 
w parlamencie francuskim analizować kilka ustaw do-
tyczących pamięci historycznej. Moim zdaniem – jest 
to moja opinia prywatna, ale wiem, że podziela ją wielu 
innych parlamentarzystów – praca ustawodawcy kończy 
się tam, gdzie zaczyna się praca historyka. Historyk 
musi dysponować pełną swobodą, by móc świadczyć 
wciąż na nowo – jak podkreślił to prezydent Republiki 
Francuskiej Jacques Chirac przy okazji upamiętniania 
zorganizowanej w Paryżu w 1942 r. wielkiej obławy na 
Żydów francuskich i pochodzących z innych krajów. 
Mogę też państwu powiedzieć, patrząc prosto w oczy, 
że nie mam najmniejszej wątpliwości, podobnie jak 
Sigmar Gabriel, co do tego, kto jest odpowiedzialny za 
obozy zagłady, kto je prowadził w celu zamordowania 
milionów Żydów europejskich – wiem, że byli to naziści.

conférence « COP 24 ». C’est un moment important 
pour nous tous.

Le maintien d’une politique de cohésion et d’une 
politique agricole commune ambitieuses est aussi 
une priorité pour notre sécurité et notre souverai-
neté alimentaires, tout en jouant un rôle crucial pour 
l’équilibre de nos territoires. C’est une politique hau-
tement stratégique. À l’approche de l’ouverture des 
négociations sur le prochain cadre financier de l’Union 
européenne, la Pologne et la France, qui partagent de 
nombreux intérêts communs, notamment en matière 
agricole et agroalimentaire, devraient se concerter 
étroitement pour s’opposer à une éventuelle réduc-
tion drastique des moyens de la politique agricole 
commune.

Enfin, nous devrions encourager toutes les initia-
tives qui visent à renforcer la conscience en Europe 
de nos valeurs et de notre héritage culturel commun. 
L’Europe, c’est aussi l’adhésion à des valeurs com-
munes, de démocratie, de respect de l’État de droit et 
des libertés fondamentales, autant de valeurs pour les-
quelles la Pologne a toujours été aussi à l’avant-garde.

Aujourd’hui, parce que les amis parlent de tout, 
j’entends certaines inquiétudes s’exprimer en Pologne 
et en Europe à propos de la réforme de la justice. Je 
ne veux pas intervenir dans les affaires intérieures 
de votre pays, je suis confiant dans la capacité des 
autorités polonaises à trouver une issue, grâce à un 
dialogue étroit entre la majorité et l’opposition et 
entre le gouvernement polonais et la Commission 
européenne – nous l’avons partagé avec le Premier 
ministre il y a un peu moins d’une heure.

Vous me permettrez également de faire état ici de 
la récente loi, qui a fait polémique, sur l’Institut de 
la mémoire nationale et les camps d’extermination. 
Là encore, je ne veux vous donner aucune leçon. Je 
voudrais vous livrer ma réflexion d’un vieux légis-
lateur qui a eu à examiner en France, au Parlement, 
plusieurs lois dites mémorielles par le passé. À mon 
avis – et c’est mon avis personnel, mais que je sais 
partagé par de nombreux parlementaires – le travail 
du législateur s’interrompt là où commence celui de 
l’historien. L’historien doit disposer d’une liberté 
absolue, pour « témoigner encore et encore », comme 
le soulignait le Président de la République Jacques 
Chirac, en commémorant la grande rafle à Paris de 
1942 parce qu’ils étaient Juifs – Français et étrangers. 
Je peux vous dire, devant vous tous en vous regar-
dant, que je n’ai pas le moindre doute, comme Sigmar 
Gabriel, sur la question de savoir qui est responsable 
des camps d’extermination, qui les a fait fonctionner 
pour tuer des millions de juifs européens : à savoir 
les Nazis. 

Mes chers collègues,

(przewodniczący G. Larcher)
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Drodzy Koledzy! Na Francji, Niemczech i Polsce 
spoczywa ogromna część odpowiedzialności w ra-
mach Unii Europejskiej – ze względu na naszą histo-
rię, geografię, siłę demograficzną i ekonomiczną oraz 
w kwestiach dyplomatycznych i militarnych, nasze 
kraje są powołane do tego, by pobudzać do działania 
i występować z propozycjami, oczywiście wraz z na-
szymi partnerami europejskimi. Teraz, gdy Wielka 
Brytania postanowiła opuścić Unię Europejską, wy-
daje mi się kwestią fundamentalną to, aby zacho-
wać jedność 27 państw i by zapobiec pojawianiu 
się w Europie nowych murów wynikających z bra-
ku zrozumienia oraz nowych rozłamów pomiędzy 
Wschodem a Zachodem, Północą a Południem. To 
papież Jan Paweł II mówił: „Europa musi oddychać 
obydwoma płucami – wschodnim i zachodnim”. I od 
1990 r. musimy czuwać nad tą równowagą.

Trójkąt Weimarski, utworzony w 1991 r., stano-
wi szczególną płaszczyznę porozumienia pomiędzy 
Francją, Niemcami a Polską. Wraz z marszałkiem 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ówczesnym prze-
wodniczącym Bundesratu Stanislawem Tillichem 
przyjęliśmy w październiku 2016 r. w Bernie z oka-
zji dwudziestej piątej rocznicy utworzenia Trójkąta 
Weimarskiego wspólną deklarację: wobec licznych 
wyzwań, którym musi stawić dzisiaj czoła Unia 
Europejska, mamy przekonanie, że to ten duch 
Weimaru sprawi, iż będziemy mogli iść dalej razem.

Mam również głębokie przeświadczenie, że nasze 
parlamenty narodowe, reprezentujące narody, mają 
do odegrania kluczową rolę w zbliżaniu Europy do 
obywateli i w sprawieniu, aby jej działania były bar-
dziej skuteczne, miały silniejszą legitymację i były 
lepiej rozumiane. O tym mówiłem też w Bratysławie 
w 2016 r. Myślę tutaj w szczególności o wzmocnieniu 
naszej roli – roli parlamentów narodowych jako straż-
ników przestrzegania zasady pomocniczości, po to, 
aby działania Unii Europejskiej skupiały się na kwe-
stiach najważniejszych, w których Unia może wnieść 
rzeczywistą wartość dodaną.

Dnia 11 września 1977 r. w Warszawie generał de 
Gaulle wypowiedział następujące słowa: „My, Polacy 
i Francuzi, jesteśmy do siebie tak bardzo podobni – 
dotyczy to ekonomii, kultury i nauki, dotyczy to też 
polityki. Na przestrzeni wieków nasze narody nigdy 
nie walczyły przeciwko sobie. Sukces bądź nieszczę-
ście jednego narodu były zawsze powiązane z suk-
cesem bądź nieszczęściem drugiego”. A więc niech 
żyje Polska, niech żyje Francja i niech żyje przyjaźń 
francusko-polska! (Oklaski)

La France, l’Allemagne et la Pologne ont une 
responsabilité majeure au sein de l’Union euro-
péenne. Par leur histoire, la géographie, leur poids 
démographique et économique, en matière diploma-
tique et militaire, nos pays ont vocation à jouer un 
rôle d’impulsion et de proposition, naturellement en 
liaison avec nos partenaires européens. Alors que 
le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union euro-
péenne, il me paraît aussi fondamental de préser-
ver l’unité des Vingt-Sept en évitant l’apparition de 
nouveaux murs d’incompréhension en Europe, de 
nouveaux clivages entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le 
Sud. C’est le Pape Jean-Paul II qui disait « l’Europe 
doit respirer avec ses deux poumons: celui de l’est et 
celui de l’ouest » et depuis 1990 nous devons veiller 
à cet équilibre.

Le « Triangle de Weimar », créé en 1991, re-
présente un cadre privilégié de concertation entre 
la France, l’Allemagne et la Pologne. Avec le 
Maréchal du Sénat de Pologne et le Président du 
Bundesrat allemand, Stanislaw Tillich, nous avons 
adopté, à Berne, en octobre 2016, à l’occasion du 
25e anniversaire du « Triangle de Weimar », une 
déclaration conjointe. Face aux nombreux défis aux-
quels l’Union européenne est aujourd’hui confron-
tée, nous avons la conviction que c’est a l’« esprit 
de Weimar » qui nous permettra de continuer de 
progresser ensemble.

J’ai la conviction profonde aussi que nos parle-
ments nationaux, qui représentent les peuples, ont un 
rôle essentiel à jouer pour rapprocher l’Europe et les 
citoyens et pour rendre son action plus efficace, plus 
légitime et mieux comprise. C’est ce que je disais à 
Bratislava en 2016.

Je pense en particulier au renforcement de notre 
rôle, les parlements nationaux en tant que gardiens du 
respect du principe de subsidiarité afin que l’action 
de l’Union européenne se concentre sur l’essentiel, 
là où elle peut apporter une réelle « valeur ajoutée ».

Le 11 septembre 1967 à Varsovie, le Général de 
Gaulle s’exprimait ainsi : « Polonais et Français, 
nous nous ressemblons tant et tant ! C’est vrai pour 
l’économie, la culture, la science. C’est vrai aussi pour 
la politique. De siècle en siècle, il n’arriva jamais que 
nos deux peuples se soient combattus. Le succès ou 
le malheur de l’un a toujours été liés au succès ou au 
malheur de l’autre… »

Alors, que vive la Pologne !
Vive la France !
Vive l’amitié franco-polonaise !

(przewodniczący G. Larcher)
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konywania i kończenia działalności gospodarczej 
w Polsce. Istotą przyjętych rozwiązań jest stworzenie 
korzystnych, przejrzystych i stabilnych warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej, w szczegól-
ności poprzez wzmocnienie gwarancji wolności i praw 
przedsiębiorców. Ma to w założeniu projektodawców 
zmniejszyć ryzyko biznesowe oraz zwiększyć chęć 
do podejmowania i wykonywania działalności go-
spodarczej, w tym także chęć do ponoszenia ryzyka 
technologicznego związanego z realizacją innowa-
cyjnych projektów.

W ustawie ustanawia się katalog praw i obowiąz-
ków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które 
mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów 
stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – admini-
stracja, tzn. zasady proporcjonalności, bezstronności 
i równego traktowania, a także definiuje się na nowo 
tę relację. Wprowadza się instytucję działalności nie-
ewidencjonowanej, działalności na mniejszą skalę; 
omówię to jeszcze w trakcie dyskusji. Wprowadza 
się ulgę na start, czyli początkujący przedsiębiorca 
zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek 
na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 mie-
sięcy, a po tym okresie przez kolejne 24 miesiące 
będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS. Znosi się 
obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców 
numerem REGON, wystarczający jest NIP. Likwiduje 
się instytucje zgód i licencji jako odrębnych form 
reglamentacji działalności gospodarczej. Reguluje 
się podstawowe zasady opracowywania projektów 
aktów normatywnych z zakresu prawa gospodar-
czego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania. 
Wprowadza się instytucję objaśnień prawnych, tj. 
wydawanych przez ograny administracji w zakresie 
ich właściwości – z urzędu lub na wniosek rzecznika 
małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnień prze-
pisów. Wprowadza się instytucję utrwalonej prakty-
ki interpretacyjnej. Tworzy się Punkt Informacji dla 
Przedsiębiorcy, prowadzony przez ministra właściwe-
go do spraw gospodarki, który to punkt umożliwiać 
ma w szczególności załatwianie spraw związanych 
z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem 
działalności gospodarczej. Uelastycznia się instytu-
cję zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe 
będzie np. bezterminowe zawieszenie wykonywania 
działalności lub zawieszenie na okres wskazany we 
wniosku.

Następna ustawa, ustawa o Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, powołuje instytucję, któ-
ra ma wspierać i monitorować wdrażanie tych ustaw, 
czyli konstytucji biznesu. Rzecznik małych i średnich 
przedsiębiorców będzie w szczególności działać na 
rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospo-
darczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do 
władzy publicznej, bezstronności i równego traktowa-
nia, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo serdecznie dziękuję przewodniczącemu 
Senatu Francji, panu Gérardowi Larcherowi, za wy-
stąpienie.

I ogłaszam przerwę do godziny 12.00.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 31  

do godziny 12 minut 02)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia punk-

tów drugiego, trzeciego, czwartego, piątego oraz 
szóstego porządku obrad: ustawa – Prawo przed-
siębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach 
uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 715, 716, 
717, 718 i 719, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 715 A, 716 A, 717 A, 718 A i 719 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdań komisji 
w sprawie rozpatrywanych ustaw.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w celu roz-
patrzenia ustawy – Prawo przedsiębiorców – druk se-
nacki nr 715; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – druk senacki nr 716; ustawy 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
– druk senacki nr 717; ustawy o zasadach uczestnic-
twa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej – druk senacki nr 718; 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działal-
ności gospodarczej – druk senacki nr 719.

Co jest celem tych ustaw? Po kolei. Jeżeli państwo 
pozwolicie, to króciutko omówię każdą z nich.

Ustawa – Prawo przedsiębiorców w sposób cało-
ściowy reguluje ogólne zasady podejmowania, wy-
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) datkowaniu. Niemniej jednak ze względu na prostotę 
formy będzie to jakaś możliwość wychodzenia drob-
nej działalności z szarej strefy.

Pan minister przekazał też informację, że spadła 
liczba kontroli w przedsiębiorstwach. W 2016 r. takich 
kontroli było 80 tysięcy, a w 3 kwartałach 2017 r. było 
ich 45 tysięcy.

Wywiązała się oczywiście dyskusja, w której głos 
zabrał pan senator Augustyn. Kwestionował on to, czy 
to na pewno jest uproszczenie prawa, skoro mamy tyle 
aktów prawnych, i mówił, że nie do końca wierzy… 
mówił, że to nie spowoduje zmniejszenia szarej strefy, 
tylko że odwrotnie, może być ucieczka w szarą strefę. 
Ale też wyrażał zadowolenie z ujednolicenia ewidencji, 
niemniej jednak stwierdził, że nie widzi tutaj deregulacji, 
widzi brak postępu w kwestii deregulacji. Podawał różne 
przykłady tego, jak ma działać ta ustawa, jeżeli chodzi 
o informacje właściwych organów administracyjnych, 
w sytuacji kiedy jakiś przedsiębiorca narusza dobrostan 
sąsiada lub innych obywateli. Pytał też, dlaczego jest 
tylko rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, a nie 
wszystkich przedsiębiorców, i co będzie wyznacznikiem 
dochodu odnośnie do tej możliwości deregulacji. Uzyskał 
odpowiedzi na wszystkie pytania od pana ministra.

Potem głos zabrał senator Kleina, który dopytywał 
się przede wszystkim, na czym ma polegać możliwość 
zarabiania pieniędzy, jeżeli chodzi o wspomniany do-
chód nieewidencjonowany. Była dosyć długa dyskusja 
na temat tego, co znaczy ten dochód nieewidencjono-
wany. Co do zasady chodzi o to, że – mówię o tym, bo 
to wzbudziło największe zainteresowanie wszystkich 
– ten dochód nieewidencjonowany jest to dochód dla 
ludzi, którzy mają ubezpieczenie zdrowotne, czyli pra-
cują, a chcą z różnych powodów zarobić dodatkowe pie-
niądze, dorobić sobie do etatu, ale tylko w wysokości 
50% dochodu minimalnego, który jest w danym roku, 
czyli miesięcznie to jest 1 tysiąc 50 zł, rocznie to jest 
chyba ok. 12 tysięcy. Wtedy on nie ewidencjonuje tego 
i nie zgłasza jako działalności, zgłasza tylko do urzędu 
skarbowego końcowe rozliczenie w PIT jako dochód 
nieewidencjonowany, co dolicza mu się do dochodu. 
Chodzi np. o korepetycje czy jakieś okazjonalne sprzą-
tanie, czy jakąś sprzedaż internetową, ale ograniczoną 
miesięcznie pod względem dochodu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Komarnicki się zgłaszał, senator 
Augustyn…

(Senator Waldemar Sługocki: Senator Wcisła…)
A, dobrze, już widzę.
Pan senator Komarnicki, proszę uprzejmie.

konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz 
słusznych interesów przedsiębiorców.

Następna ustawa, o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy, określa zasady 
ich funkcjonowania. Zgodnie z ustawą Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
ewidencjonuje przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi, udostępnia informacje o przedsiębiorcach 
i innych podmiotach, o zakresie i terminie zmian 
we wpisach oraz o ustanowionym pełnomocniku lub 
prokurencie, umożliwia wgląd do danych udostępnia-
nych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy re-
alizuje zadania pojedynczego punktu kontaktowego 
w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.

Następna ustawa, o zasadach uczestnictwa 
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób za-
granicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest kompleksowym ure-
gulowaniem zasad uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w ob-
rocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej – gromadzi te zasady w jednej ustawie. 
Dotychczas problematyka objęta ustawą regulowana 
była w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz w ustawie o świadczeniu usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

I ostatnia ustawa, ustawa – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej. Ona wprowadza 
te ustawy i określa, kiedy mają wejść w życie. Prawie 
wszystkie ustawy wchodzą w życie 30 dni od podpisania.

Pan minister Haładyj omówił wszystkie te ustawy, 
które państwu przedstawiłem, podał informację, że 
praca nad ustawą trwa półtora roku, a także że były 
prowadzone wszechstronne konsultacje ze stroną spo-
łeczną oraz z innymi ministerstwami. Podstawą do 
stworzenia tych ustaw jest m.in. to, że dotychczasowa 
ustawa, ta z 2004 r., była już 100 razy nowelizowana. 
Dlatego przyszedł czas, żeby to wszystko zgromadzić 
w tych właśnie ustawach.

Ogólnie pan minister przekazał, że te ustawy co 
do zasady wprowadzają prawo, zgodnie z którym 
to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone 
w działalności gospodarczej.

Pan minister omówił także działalność niereje-
strową, czyli możliwość zarabiania pieniędzy do 50% 
minimalnej stawki, która obecnie wynosi chyba 2 ty-
siące 100 zł. Czyli 1 tysiąc 50 zł będzie można zarobić 
na podstawie umowy ustnej bez płacenia składek do 
ZUS. Ale trzeba będzie to ująć w rocznym zeznaniu 
podatkowym i będzie to podlegało normalnemu opo-
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siedzeniu komisji, żeby pytania dotyczące tego typu 
spraw, które nie były omawiane na posiedzeniu ko-
misji, kierować do pana ministra. To taka prośba, 
Senatorze Komarnicki.

(Senator Władysław Komarnicki: Zgoda, Panie 
Senatorze.)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czyli pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, ja oczywiście mam pytania 

do pana ministra, których nie zadałem poprzednio, 
ale do pana też mam troszeczkę proceduralne pytanie. 
Mianowicie czy byli na wczorajszych obradach na-
szej komisji przedstawiciele korporacji skupiających 
przedsiębiorców? Nie było takiego wezwania, żeby 
oni się mogli odezwać, nie było zgłoszeń i nie mam 
pojęcia, czy oni w ogóle byli zaproszeni. A jeśli byli, 
to kto przybył?

I druga kwestia – bo też w materiałach tego nie 
zauważyłem – czy korporacje te dostarczyły swoje 
opinie na piśmie?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, był przedstawiciel Klubu 

Jagiellońskiego i zabrał głos oraz był przedstawiciel 
chyba Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i też 
zabrał głos. Mamy opinię Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych, organizacji samorządowej reprezentu-
jącej ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z kilku 
sektorów polskiego rynku usług finansowych, i jej 
przedstawiciel zabierał głos.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, chcę 
dopytać.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ale czy przedstawiciele tych wiodących korpora-

cji, skupiających przedsiębiorców wszystkich branż, 
byli zaproszeni i byli poproszeni o opinię?

Senator Władysław Komarnicki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam takie py-

tanie. Czy zadawać pytania co do wszystkich tych 
5 ustaw, czy po kolei? Jak będzie wygodniej?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Myślę, że 
debata jest łączna i można…)

I można zadawać łącznie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, można 

zadawać pytania co do wszystkich…)
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Albo do po-

szczególnych… To już pan decyduje.)
Ja, żeby za bardzo nie męczyć pana senatora spra-

wozdawcy, będę się zgłaszał częściej i będę dzielił 
te pytania.

Pierwsze moje pytanie… Przede wszystkim 
chciałbym się podzielić… A na końcu będzie pyta-
nie. Do tej pory w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej obszar koncesyjny był uregulowany 
enumeratywnie. Teraz propozycja jest taka, aby to 
zlikwidować i napisać tylko ogólnie, że istnieją ob-
szary koncesyjne, a przenieść tę kwestię do ustaw 
szczegółowych. Myślę, że to rodzi, proszę państwa, 
wielkie ryzyko pojawienia się uznaniowości w usta-
wach szczegółowych. Dlaczego, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, są takie zapisy?

Drugie moje pytanie. Zmieniliście państwo nazwę 
całego rozdziału 5, z „Kontrola działalności gospo-
darczej przedsiębiorcy” na „Ograniczenia kontroli 
działalności gospodarczej”, ale, tak szczerze mówiąc, 
Panie Senatorze, nie zmieniło to absolutnie nic. Jest to 
dokładnie przepisane z poprzedniej ustawy. Zarówno 
jeżeli chodzi o miejsce kontroli, zasady przeprowa-
dzania kontroli, maksymalny czas trwania kontroli, 
jak i zawiadomienie o wszczęciu postępowania jest to 
dokładnie to samo. Myślę, że nie jest potrzebny taki 
pozorowany zapis.

I ostatnie: dlaczego zamiast jednej dużej i zwartej 
ustawy, o jakiej my dzisiaj dyskutujemy, mamy tzw. 
konstytucję rozbitą na 5 ustaw? Mówiąc szczerze, 
mam wątpliwości, czy nie spowoduje to chaosu praw-
nego. To tyle, Panie Senatorze, odnośnie do prawa 
przedsiębiorców.

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

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

Ja mam taką prośbę do senatorów obecnych na po-
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rozdział dotyczy kontroli działalności gospodarczej. 
Oczywiście mogą być ograniczenia, możemy dys-
kutować, co jest ograniczeniem, no, taki jest tytuł 
tego rozdziału. Więc miałbym pytanie, czy państwo 
dyskutowaliście na posiedzeniu komisji, na czym te 
ograniczenia, skoro jest taki zapis, kontroli działal-
ności gospodarczej, w porównaniu z tym, co było 
dotychczas, mają polegać. No bo wiemy, że 7 dni 
wcześniej, że do 30 dni itd., itd. Na czym te ograni-
czenia, zgodnie z tym rozdziałem, skoro to jest nowa 
ustawa, mają polegać? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Pan wspominał o tej działalności niere-
jestrowej. Tak się zastanawiam w tej chwili: jeżeli 
prowadziłem działalność gospodarczą i doszedłem do 
wniosku, że – no, miałem to zwolnienie z ZUS przez 2 
lata – nie poradzę sobie, w związku z czym chciałbym 
przejść nie na taką działalność stricte gospodarczą, 
tylko… No, dochodzę do wniosku, że może sobie 
trochę dorobię, ale to nie będzie duża kwota. Czy 
w związku z tym mogę zakończyć działalność go-
spodarczą i korzystać z tego przepisu o działalności 
nierejestrowej do tej określonej kwoty? Czy to jest 
możliwe? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Ten problem był podnoszony przez senatora Kleinę 

i wyjaśnienie ministra jest tego typu, że ta działal-
ność nierejestrowa nie może być działalnością stałą. 
Czyli jeżeli pan cały czas coś robi, tylko że w mini-
malnym zakresie, to może to być nierzetelna kon-
kurencja w stosunku do pracy za minimalną płacę. 
No bo w przypadku pracy za płacę minimalną musi 
pan pracować codziennie po 8 godzin, a w przypad-
ku działalności nierejestrowej zarobi pan 1050 zł, 
a będzie pan pracował np. jeden albo dwa dni, tak 
że w stosunku do pracy za minimalną płacę wkład 
pracy w tę działalność nierejestrową jest bardzo mały. 
To było podnoszone. Myślę, że pan minister lepiej to 
wytłumaczy.

Jeżeli chodzi o ograniczenia kontroli, to powiem, 
że to też było podnoszone. Kontrola może być prowa-
dzona w przedsiębiorstwie bez obecności właściciela, 
wystarczy, że jest pracownik lub przedstawiciel urzę-
dowy, tak dokładnie już tego nie pamiętam. Tak że 
kontrola może być prowadzona, ale zawiadomienie 
jest w ciągu 3 dni roboczych… Ale szczegółowo, 
jako rozdział, o który pan senator pyta, nie było to 
omawiane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ja też mam konkretne pytanie. Czy Krajowa Izba 
Gospodarcza została zaproszona i czy wpłynęła ja-
kaś opinia, czy były zaproszone „Lewiatan”, BCC 
i to stowarzyszenie, którego prezydentem jest pan 
Malinowski? Czy wpłynęły tego typu opinie? Czy 
oni byli zaproszeni i nie przyszli, czy też nie byli 
zaproszeni?

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest tak, że 

na wszystkie posiedzenia komisji gospodarki… 
Ogłaszamy na stronie internetowej, kiedy jest po-
siedzenie komisji i jeżeli przedsiębiorca śledzi to, to 
po prostu zgłasza swoje przyjście. No a skoro jest to 
postanowienie rządowe, to ja sobie wyobrażam, że 
do tej pory to wszystko było konsultowane. Dlatego 
mamy tylko… Do mnie wpłynęły tylko 3 opinie: 
Klubu Jagiellońskiego, Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych oraz Stowarzyszenia Inspektorów 
Pracy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli rozu-
miem, że pan nie wie, czy jakieś…)

My specjalnie – przepraszam, Panie Marszałku – 
nie wysyłamy zaproszeń.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozu-
miem. Ale inne opinie nie wpłynęły? Tak?)

Nie, nie mamy innych. Tak.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

A czy na poziomie rządowym wpłynęły, to o to 
będziemy pytać pana ministra. Tak że pan minister 
niech się przygotuje na takie pytanie.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Florek zadaje pytania.
(Senator Jan Filip Libicki: Jeszcze ja…)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jesteś zapisany.)
(Senator Jan Filip Libicki: Dobrze, dziękuję.)
Jest pan zapisany.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja nie jestem członkiem komi-

sji, a pan już uprzedzał przed chwilą… Nie jestem 
członkiem komisji. Jest to nowa ustawa o działalności 
gospodarczej, którą mam przed sobą. Ten rozdział 5, 
o którym przed chwilą pan senator wspominał, jest 
zatytułowany, jak widzę, „Ograniczenia kontroli 
działalności gospodarczej”, jest taki rozdział 5. No, 
trochę dziwi mnie to, że ustawa jest nowa, a w tytule 
rozdziału jest słowo „ograniczenia”. Ja rozumiem, że 
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Senator Leszek Czarnobaj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące ustawy – 

Prawo przedsiębiorców, którą pan tutaj omawiał. Jest 
tu punkt dotyczący tego, że wprowadza się instytucję 
objaśnień prawnych – i dalej jest to wyjaśnione. Czy 
państwo omawialiście, czym się różni to objaśnienie 
prawne od dotychczasowej praktyki indywidualnych 
zapytań przedsiębiorców czy grupy przedsiębiorców 
o interpretację prawną? Czym się to różni, że mówi 
się: wprowadza się instytucję objaśnień? Czym to 
się różni?

Senator Andrzej Stanisławek:
Tak. Instytucja objaśnień prawnych to są wyda-

wane przez organy administracji w zakresie ich wła-
ściwości – z urzędu lub na wniosek rzecznika małych 
i średnich przedsiębiorców – wyjaśnienia przepisów 
regulujących podejmowanie, wykonywanie lub za-
kończenie działalności gospodarczej, dotyczących 
ich praktycznego stosowania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja mam do pana pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 

mogę…)
Czym to się różni od opinii prawnej, która dotych-

czas była wydawana przez organy?
(Senator Leszek Czarnobaj: No właśnie o to py-

tam. Pan przeczytał to, co jest tutaj…)
(Senator Andrzej Stanisławek: No tak, przeczy-

tałem.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Co jest w tym takiego 

odkrywczego, że nagle się to wprowadza?)
Czym się to różni od opinii prawnej, która do-

tychczas…
(Senator Leszek Czarnobaj: Czym się różni jedno 

od drugiego? Może pana ministra…)
(Senator Andrzej Stanisławek: Właśnie. Może po-

prośmy pana ministra. Pan minister to konsultuje, ma 
obok prawników.)

Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie. 

W dokumentach, w opinii dotyczącej ustawy jest 
pewien zapis. Chciałbym zapytać pana, czy była na 
ten temat dyskusja i na czym de facto mają polegać 
ułatwienia proponowane przez rząd. Mianowicie jest 
tam mowa o tym, że będą ułatwienia związane z po-
noszeniem ryzyka technologicznego przez przedsię-
biorców. Jak rozumiem, ci przedsiębiorcy, którzy mają 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, moje pytanie 

jest następujące. Rozmawiając z przedsiębiorcami, 
którzy się bardzo interesowali tą ustawą, spotkałem 
się z takim zdaniem, które zresztą pan w swoim spra-
wozdaniu też powiedział, że to jest zebranie różnych 
przepisów i uregulowań z różnych aktów prawnych 
w jednym akcie prawnym. Oczywiście ważne jest, 
żeby była przejrzystość przepisów, i ja tego nie kwe-
stionuję, ale myślę, że przedsiębiorcy, zwłaszcza kiedy 
tak szumnie mówi się o ustawach związanych z kon-
stytucją dla biznesu, liczyli na jakieś przełomowe 
rozwiązania, które zdejmą z nich trochę ciężarów, 
jakie noszą na plecach. Moje pytanie jest takie: czy 
pan senator mógłby wskazać trzy elementy, które są 
zmianą dotychczasowego stanu na lepsze, czyli że po 
zastosowaniu określonych przepisów będzie można 
swobodniej, łatwiej i szybciej prowadzić działalność 
gospodarczą? Bardzo dziękuję.

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

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że dosyć dobrym wyjaśnieniem było to, co 

powiedział minister Haładyj na posiedzeniu komisji – 
że wszystkie ustawy muszą opierać się na konstytucji 
polskiej i nie jest takie proste wprowadzić bardzo pro-
stą działalność, ponieważ wtedy część tej działalności 
może być niekonstytucyjna. Uważam, że to jest dobre 
wytłumaczenie. Nie można aż tak uprościć prawa, 
bo to będzie naruszało konstytucję. Ustawa Wilczka, 
na którą się wszyscy powołują, była ustawą ogólną 
i w tamtym okresie, w tamtym systemie prawnym moż-
liwą do wprowadzenia. Ja też nie jestem zachwycony 
tym, że my na każdym posiedzeniu Senatu ustanawia-
my nowe prawa i że liczba ustaw zwiększa się w takim 
tempie, iż radcy prawni czy prawnicy nie są w stanie 
zapoznawać się z nimi na bieżąco. Tak że ja jestem 
zwolennikiem deregulacji, ale zrozumiałem odpowiedź 
ministra Haładyja, że w tym systemie, który jest teraz, 
uproszczenie nie jest możliwe.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.
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(senator W. Sługocki) rany. Myślę, że ta ustawa ma niejako uwrażliwić ad-
ministrację. W wielu punktach ustawy wskazuje się, 
że pracownicy administracji mają nie tylko odnosić 
się przyjaźnie do przedsiębiorcy, lecz także zakładać, 
że to, co przedsiębiorca mówi, jest prawdą. Chodzi tu 
o zaufanie do przedsiębiorcy. Teraz to administracja 
ma, że tak powiem, udowodnić, że przedsiębiorca 
czegoś nie dopełnił.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze jedno pytanie.
Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Ostatnie pytanie, Panie Senatorze, które, tak my-

ślę, koreluje z tym, o co pytałem przed chwilą. Chodzi 
mianowicie o kwestię rzecznika małych i średnich 
przedsiębiorców. Rozumiem, że rzecznik będzie wy-
stępował także w kontekście takich spraw, o których 
przed chwilą pan mówił, Panie Senatorze. Konkretne 
pytanie: jak on będzie umocowany? Czy będzie miał 
on pomoc w postaci urzędu rzecznika małych i śred-
nich przedsiębiorców? Gdzie on będzie umocowany 
w strukturze państwa i kto będzie płacił za jego funk-
cjonowanie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, była dyskusja na ten temat. 

Senatorowie zwracali uwagę na to, że powołanie 
rzecznika przez ministra powoduje, że on nie ma aż 
tak dużej niezależności jak np. rzecznik praw oby-
watelskich, który jest wybierany przez Sejm. Była 
na ten temat mowa. Uważam, że on rzeczywiście nie 
będzie miał aż takiej niezależności, ale to jest moja 
prywatna opinia.

Pan minister przedstawiał to tak, że to będzie 
osobny urzędnik i że on nie będzie podlegał minister-
stwu, ale… No, jak minister powołuje, to i odwołuje.

(Senator Waldemar Sługocki: No właśnie. Dziękuję 
bardzo.)

(Senator Władysław Komarnicki: To jest cała pu-
enta.)

(Senator Waldemar Sługocki: Właśnie. Dziękuję 
bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

prowadzić działalność gospodarczą, a ewentualnie 
będą ponosić jakieś ryzyko, będą mieć jakąś ulgę. Na 
czym ma ona polegać? Czy była debata na ten temat?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
To będzie pewnie ostatnie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, myślę że to, co pan przeczytał, 

nie dotyczy tej ustawy. My mieliśmy, już dokładnie 
nie pamiętam, chyba pół roku temu…

(Senator Waldemar Sługocki: Dokładnie tej…)
Okej. Ale tu chodzi o ustawę o innowacyjności, 

którą procedowaliśmy. W ustawie o innowacyjności 
zostało to rozstrzygnięte na korzyść przedsiębiorców. 
Chodzi o odliczenie od podatku wydatków na inno-
wacyjne technologie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Jeszcze pan senator Sługocki. Proszę.

Senator Waldemar Sługocki:
Kolejne pytanie. Panie Senatorze, czy była dys-

kusja na temat… Proszę powiedzieć, czy do tej pory 
pewne kwestie nie były uregulowane. Mówię miano-
wicie o zasadzie proporcjonalności, bezstronności, 
partnerstwa i przyjaznego traktowania. Czy do tej 
pory przedsiębiorcy w Polsce nie byli w taki sposób 
traktowani, skoro w tym materiale podnosi się, że są 
to jakieś innowacyjne, nowe rozwiązania? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Może ustawodawca bardziej zwraca tu uwagę na 

formę pracy urzędników. Żyjemy w tym samym kra-
ju, Panie Senatorze, i wiemy, że w różnych punktach 
administracyjnych przedsiębiorca jest różnie odbie-
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(wicemarszałek M. Koc) z powrotem scalić w jedną. No, to by był powrót do 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która 
nie funkcjonuje, nie ma systemowego znaczenia, nie 
służy przedsiębiorcom jako rodzaj tarczy czy karty 
praw, jak nazywamy tę ustawę w codziennych rozmo-
wach. Taka ustawa zawierałaby mnóstwo elementów 
technicznych i byłaby, siłą rzeczy, często nowelizowa-
na. Powrócilibyśmy do takiej sytuacji, z którą mamy 
dzisiaj do czynienia, a która powoduje, że rola ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej jako ustawy 
systemowej jest żadna.

Co do listy koncesji, to niczego nie ograniczamy, 
nie zwiększamy uznaniowości, ponieważ koncesje, 
zezwolenia i RDR, tak jak jest dzisiaj, będą mogły być 
ustanawiane wyłącznie na podstawie ustawy. A więc 
to, czy ta lista będzie w ustawie, czy jej nie będzie… 
Od decyzji ustawodawcy zależy, czy dane zezwolenie, 
daną koncesję ustanowi, czy nie.

Funkcja informacyjna, realizowana na tych do-
brych paru czy wręcz parunastu stronach ustawy 
– Prawo przedsiębiorców, też byłaby wątpliwa, po-
nieważ w przypadku uchwalenia koncesji niezno-
welizowanie w tym zakresie listy w prawie przed-
siębiorców nie miałoby żadnego normatywnego 
znaczenia. Ta koncesja i tak by obowiązywała, tyle 
tylko że przedsiębiorca, patrząc na ustawę, byłby 
szczęśliwy, radosny, ponieważ danej koncesji by 
w niej nie było, i jeszcze, nie daj Boże, zacząłby tę 
działalność prowadzić bez odpowiedniego zezwo-
lenia… Wtedy wpada w ryzyko działalności nie-
zgodnej z prawem. W celu zobrazowania tej sytuacji 
powiem, że jedna z poprawek w Sejmie, zgłoszona 
po to, żeby przywrócić listę koncesji w prawie przed-
siębiorców, tak jak jest w u.s.d.g., okazała się nie-
aktualna, nieaktualna z powodu tej jednej koncesji. 
No to jest właśnie przykład tego, że zamieszczanie 
tej listy w ustawie jest bez sensu. My jednocześnie 
wprowadzamy…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie była…)
Panie Senatorze, chętnie powiem, której koncesji 

nie było w poprawce poselskiej.
(Senator Mieczysław Augustyn: Uzupełnimy.)
Właśnie nie chodzi o to, żeby za każdym razem, 

jak się komuś zapomni, uzupełniać i np. po 2 mie-
siącach nowelizować ustawę po to, żeby tę koncesję 
dołączyć, tylko o to, żeby ta lista była rzeczywiście 
aktualna. My to zapewniamy w ten sposób, że prawo 
przedsiębiorców zobowiązuje ministra właściwego 
do spraw gospodarki, żeby w punkcie informacyj-
nym dla przedsiębiorców, czyli w tej nowej instytucji, 
w nowym portalu, który będzie właśnie taką tablicą 
informacyjną dla przedsiębiorców, była na bieżąco 
aktualizowana lista. Wtedy mnie jako przedsiębiorcy 
wystarczy jedno kliknięcie, aby dowiedzieć się, czy 
dana działalność podlega koncesjonowaniu, czy nie 
podlega. To jest dużo prostsze i myślę, że też bardziej 

Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do pana 
senatora sprawozdawcy? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Jest z nami pan minister Mariusz Haładyj, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii. Czy pan minister pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanych ustaw i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Czy mogę odpowiedzieć od razu na pytania?)

Bardzo proszę. Tak, teraz jest na to czas. Może pan 
odpowiedzieć. Pewnie jeszcze będą do pana kolejne 
pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
To ja pójdę po kolei tropem tych pytań, które tu-

taj padały. Już nie będę opowiadał o istocie całego 
projektu, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy. Zresztą 
odpowiadając na te pytania, tak naprawdę postaram 
się też pewne kluczowe elementy wskazać.

Pan senator Komarnicki zadał pytanie dotyczące 
likwidacji listy koncesji. Pan senator ujął to w taki 
sposób, że rodzi to wielkie ryzyko uznaniowości. 
Otóż nie. Proszę zobaczyć – zresztą o tym też będzie 
mowa w kolejnych odpowiedziach – że celowo skon-
struowaliśmy tę ustawę w ten sposób. Jest ona ustawą 
krótką, stosunkowo krótką, liczącą kilkadziesiąt ar-
tykułów. Przywoływana już była w Senacie – ale też 
w trakcie wcześniejszych prac – ustawa Wilczka. No, 
rozmawialiśmy wczoraj o porównaniach do ustawy 
Wilczka i zgodziliśmy się, że nie ma możliwości ta-
kiego prostego powrotu do niej, tym bardziej że – też 
o tym mówiłem – nie wszystkie jej konsekwencje, 
widoczne szczególnie w pierwszych latach funkcjo-
nowania ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r., 
chcielibyśmy powtórzyć. Niemniej jednak pewne na-
wiązanie do tamtej ustawy jest zawarte w konstrukcji 
tego aktu. Jeżeli mielibyśmy wracać do… Dlatego 
też wczoraj nie chcieliśmy uwzględnić części popra-
wek Biura Legislacyjnego. Uwzględnienie wszyst-
kich uwag biura czy też powtórzenie tych koncesji, 
zezwoleń i RDR na paru stronach ustawy – Prawo 
przedsiębiorców… Już nie mówię o tym, żeby – 
jeden z panów senatorów też o to pytał – 5 ustaw 
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) o u.s.d.g., że mamy 1 ustawę z 1 tysiąca ustaw funk-
cjonujących w przestrzeni gospodarczej. A chodzi 
nam właśnie o to – dlatego potocznie mówimy o tej 
ustawie jako o konstytucji biznesu – żeby ta ustawa 
ustanawiała tylko i wyłącznie pryncypia, najważniej-
sze kwestie związane z działalnością gospodarczą. 
Dlatego też np. kwestia osób zagranicznych została 
przesunięta do odrębnej ustawy – właśnie po to, żeby 
to był możliwie krótki akt prawny, który dla każde-
go przedsiębiorcy będzie stanowił pewien katalog 
praw i gwarancji, a w przypadku urzędów określał 
obowiązki do przestrzegania. I dlatego ta ustawa jest 
właśnie taka konstrukcyjnie, jest w ten sposób sfor-
mułowana. Tylko w ten sposób może powstać ustawa 
systemowa, która niejako promieniuje później na całe 
prawo gospodarcze, bo to też za chwilę… To też się 
przewijało w pytaniach. 

Choćby pan senator Augustyn wczoraj pytał o to, 
gdzie jest ta przełomowość. Dzisiejsze prawo gospo-
darcze publiczne jest ułomne, ułomne właśnie z tego 
punktu widzenia, że takiej ustawy systemowej, jak 
już mówiłem wcześniej, po prostu nie ma. Gdybym 
dzisiaj przyszedł do państwa z nowym kodeksem 
postępowania administracyjnego, z nowym kodek-
sem cywilnym czy, nie wiem, z nowym kodeksem 
karnym albo k.p.k… Te ustawy są budowane właśnie 
na podobnej zasadzie jak to nasze prawo przedsię-
biorców. Zbieramy tutaj najważniejsze instytucje, 
najważniejsze zasady działalności gospodarczej – 
i to czyni tę ustawę systemową – ale nie podajemy 
wszystkich szczegółów. Chodzi o to, żeby nie sprowa-
dzić tej właśnie ustawy do roli jednej z wielu, tylko 
na tyle, na ile w dzisiejszym systemie źródeł prawa 
jest to możliwe, zapewnić systemowość tej ustawy. 
O tym nie mówiliśmy na posiedzeniu komisji, ale 
nie mamy dzisiaj tzw. ustaw organicznych, które są 
wyżej niż inne ustawy, bezpośrednio pod konstytucją. 
Nie mamy takich ustaw. W związku z tym napisanie, 
dodanie przepisu – a były propozycje w Sejmie, żeby 
to wpisać – że prawo przedsiębiorców jest ważniejsze 
niż… Oczywiście upraszczam teraz, bo nie chodzi 
mi o wierne oddanie tego zapisu, tylko o taki sens, 
że prawo przedsiębiorców jest ważniejsze od innych 
ustaw. Możemy tak zapisać, tylko co z tego? Nic. Nic 
taki zapis nie da w sensie prawnym.

Pan senator Augustyn pytał o udział organi-
zacji, później poruszał też ten temat pan marsza-
łek Borusewicz. Jak już tu pan przewodniczący 
Stanisławek powiedział, trudno tutaj kogoś jakby na 
siłę zaciągnąć. Ja mogę powiedzieć tyle: w trakcie 
procesu konsultacji, który, tak jak pan przewodni-
czący mówił, trwał półtora roku, wszystkie organi-
zacje, które były dzisiaj tu wymieniane, były bardzo 
aktywne. Jak myślę, na tej podstawie mogę powie-
dzieć, że cały ten pakiet jest popierany przez te or-
ganizacje. Mało tego, były nawet specjalne pisma, 

odpowiada możliwościom technicznym, technolo-
gicznym dzisiejszych czasów.

Drugie zagadnienie dotyczyło ograniczenia kon-
troli. Ja powiem tak: duża zmiana w rozdziale do-
tyczącym kontroli nastąpiła 1 stycznia 2017 r., pod 
koniec 2016 r. w sposób systemowy, w sposób za-
sadniczy zmieniliśmy rozdział dotyczący kontroli. 
Pan przewodniczący Stanisławek dzisiaj cytował czy 
przywoływał dane dotyczące kontroli ZUS i jest tu 
spadek mniej więcej o 1/4. Rezultat jest podobny, 
jeżeli chodzi o kontrole skarbowe. Czyli w przypadku 
2 najbardziej powszechnych, 2 najczęściej też wymie-
nianych przez przedsiębiorców rodzajów kontroli jest 
spadek, w obu przypadkach jest spadek przy jedno-
czesnym zachowaniu, a nawet zwiększeniu skutecz-
ności tych kontroli. To jest efekt m.in. tej nowelizacji 
z 2017 r., która zobowiązuje dzisiaj organy kontroli do 
poprzedzania czynności kontrolnych tzw. analizą ry-
zyka, czyli szacowaniem prawdopodobieństwa naru-
szania prawa w poszczególnych branżach, a czasami 
przez poszczególne podmioty, po to, żeby nie robić 
kontroli na oślep, po to, żeby kontrole były bardziej 
trafione, czyli po to, żeby w przypadku przedsiębior-
cy, który – mówiąc troszeczkę kolokwialnie – nie 
prowokuje swoim zachowaniem, nie przyciąga uwagi 
służb i inspekcji kontrolnych, było mniejsze ryzyko, 
że do jego firmy zapuka kontrola.

Teraz tak: skoro te przepisy działają, bo jeżeli cho-
dzi o kontrole, to mamy, powiedziałbym, taki pozy-
tywny trend z punktu widzenia przedsiębiorców, to 
po co te przepisy zmieniać? Z tych względów propo-
nujemy je w zasadniczej części utrzymać, choć parę 
zmian mimo wszystko wprowadzamy.

Dlaczego zamiast 1 ustawy 5 ustaw? To też pan 
senator o to pytał. O tym, dlaczego 5 ustaw zamiast 
1 dużej ustawy, starałem się powiedzieć na początku. 
Dzisiaj w prawie publicznym gospodarczym nie ma 
ustawy systemowej. Ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej takiej roli kompletnie nie pełni. Gdy 
wrócimy, nie wiem, do ustawy – Prawo przedsię-
biorców i tam będzie funkcjonowanie techniczne 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, techniczne aspekty związane z funk-
cjonowaniem punktu informacyjnego dla przedsię-
biorcy czy jakieś kwestie techniczne, związane np. 
z wyborem rzecznika, to znowu wpadniemy w tę 
samą pułapkę, w pułapkę takiego – zabrakło mi teraz 
słowa – że tak powiem, skoncentrowania tej ustawy 
na mnóstwie szczegółów technicznych, a jeśli będą 
szczegóły techniczne, to ustawa będzie musiała podle-
gać nowelizacji ze względu na postęp, na to, że świat 
technologii cały czas idzie do przodu i nie da się tych 
kwestii inaczej uaktualniać. Dojdziemy do tego sa-
mego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi 
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) z punktu widzenia szarej strefy, a później pan se-
nator mówił, że to 5-letnie ograniczenie jest niepo-
trzebne. Ja uważam, że zaproponowaliśmy właśnie 
dobrze skalibrowane rozwiązanie. Z jednej strony 
jest to rozwiązanie uwalniające pewien potencjał 
osób prowadzących aktywność na niewielką skalę, 
jako dodatkowe źródło przychodu, w sposób właśnie 
taki wolny, nieograniczony reżimem prowadzenia 
działalności gospodarczej, z czym wiążą się składki, 
przepisy dotyczące rachunkowości, środowiskowe 
etc. A z drugiej strony jest to rozwiązanie bezpieczne, 
bo próg nie jest zbyt wysoki, jest ten bufor związany 
z przejściem z działalności gospodarczej i wreszcie 
jest też to, że wspomniany przychód ma być mie-
sięczny, a więc nie może być tak, że wykonuję np. 2 
strzały w roku po 6 tysięcy zł i dzięki temu unikam 
kwestii regulacyjnych związanych z działalnością.

To jest rozwiązanie przygotowane dla takich osób 
jak te, o których powiedziałem, oraz dla osób, które 
myślą o tym, żeby rozpocząć działalność gospodar-
czą, ale nie są co do tego przekonane. Nie wiem, prze-
raża je to, że trzeba się zarejestrować, że trzeba zacząć 
płacić składki, myślą: nie mam jeszcze ani jednego 
klienta, a już od pierwszego dnia muszę zacząć my-
śleć o różnego rodzaju formalnościach i składkach. 
Tak więc to rozwiązanie, razem z ulgą na start, którą 
też przewidujemy w prawie przedsiębiorców, two-
rzy taki pas startowy dla osób, które nie są do końca 
przekonane, a chcą spróbować, przekonać się, czy 
działalność gospodarcza to jest coś, co może ich po-
rwać jako główna, podstawowa aktywność zawodowa 
w życiu. Taka osoba może rozpocząć szukanie klien-
tów, zastanowić się nad pomysłem na ewentualny biz-
nes. Potem osiąga pierwsze przychody, powiedzmy, 
200 zł w lutym, 700 zł w marcu, 600 zł w kwietniu. 
Nie dochodzi do wspomnianego progu. Kiedy za-
czyna dochodzić do tego progu, widzi, że zaczyna 
jej to iść, że działalność gospodarcza to jest jednak 
coś, co chciałaby robić, zamiast np. siedzieć na etacie 
w urzędzie, wtedy rejestruje działalność gospodarczą. 
Wtedy ma ulgę na start, ma jeszcze 6 miesięcy, przez 
które nie musi opłacać składek, nawet nie musi się 
rejestrować w ZUS. Tak że wchodzi już w ten reżim 
formalny, ale jej pierwszą myślą nie jest to, czy stać 
ją już na opłacenie składek. I dopiero po pół roku ulgi 
na start wchodzi się w 2 lata małego ZUS. Tak więc 
wejście w działalność gospodarczą dla osoby, która 
nie jest co do tego przekonana, jest, powiedziałbym, 
bardzo miękkie. Ewidentnie powinno to wyzwolić 
gen przedsiębiorczości u osób, które nie są przeko-
nane, czy na pewno chcą do tej rzeki wejść.

Pan senator Libicki mówił, że to jest zebranie ure-
gulowań z różnych aktów prawnych. Troszeczkę tak, 
ale w większej części jednak nie. To, że np. w kodek-
sie karnym jest zasada domniemania niewinności, nie 
znaczy, że ja w toku mojej sprawy prowadzonej przed 

podpisane przez wszystkie te organizacje, skierowane 
i do premiera, i do ministra rozwoju, żeby te projek-
ty ustaw zostały przez rząd jak najszybciej przyjęte 
i jak najszybciej skierowane do parlamentu w celu 
ich uchwalenia. A więc myślę, że to nie budzi wątpli-
wości – ta ustawa jest przez środowisko gospodarcze 
oczekiwana.

Pan senator Florek pytał też o ograniczenia kontro-
li. Dlaczego ten rozdział tak się nazywa? No właśnie 
dlatego, że w tym rozdziale nie ma zasad prowadzenia 
kontroli. Zasady prowadzenia kontroli są w poszcze-
gólnych ustawach, np. w ustawie o inspekcji sanitar-
nej, o KAS, o inspekcji żywnościowej, o Najwyższej 
Izbie Kontroli, o Państwowej Inspekcji Pracy itd. Tam 
są przepisy dotyczące procedur prowadzenia dzia-
łalności. W tej ustawie są ograniczenia co do prowa-
dzenia kontroli, czyli właśnie kwestia 7-dniowego 
zawiadamiania, kwestia zakazu powtarzania kontroli 
w tym samym zakresie, czasowe ograniczenia kon-
troli, kwestia zakazu równoczesności prowadzenia 
kontroli. To wszystko to są właśnie ograniczenia do-
tyczące prowadzenia kontroli. Zasady prowadzenia 
kontroli są w ustawach szczegółowych.

Działalność nierejestrowa…
Aha, było też tutaj pytanie pana senatora Florka 

– dobrze, że sobie zapisałem – czy przedsiębiorca bę-
dzie mógł sobie przejść na działalność nierejestrową. 
No, właśnie po to wprowadzamy 5-letnie ogranicze-
nie – pan senator Augustyn też o to wczoraj pytał czy 
też jakby wątpił w sens tego ograniczenia – żeby nie 
było takiego śmigania: w jednym miesiącu działal-
ność gospodarcza, w drugim działalność nierejestro-
wa. To jest instytucja przewidziana dla osób, które nie 
chcą być przedsiębiorcami w sensie skali prowadzonej 
działalności. Czyli to nie jest rozwiązanie dla kogoś, 
kto chce sobie uczynić swoje główne źródło dochodu 
z jakiejś aktywności gospodarczej. To jest dla osób, 
które… To jest, nie wiem, np. dla nauczyciela, który 
sporadycznie udziela korepetycji, dla emeryta czy 
rencisty, który raz czy 2 razy w tygodniu sprzedaje 
jakieś produkty na targowisku, albo dla kogoś, kto 
prowadzi handel przez internet, ale nie w skali ma-
sowej, tylko takiej, że uzyskuje przychód w wysoko-
ści do połowy minimalnego wynagrodzenia. To jest 
właśnie dla takich osób.

I to 5-letnie ograniczenie jest wprowadzone celo-
wo, jako taki bufor – zresztą podobnie jak w przy-
padku małego ZUS, tutaj analogicznie zachowana 
jest dzięki temu pewna spójność systemowa – żeby 
przeciwdziałać, powiedziałbym, nadużywaniu tych 
przepisów czy też wykorzystywaniu ich do celów, 
do których nie zostały stworzone. Wczoraj też pan 
senator już w pierwszym zdaniu powiedział, że zda-
niem pana senatora to rozwiązanie jest ryzykowne 



28
56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktów 2., 3., 4., 5. oraz 6. porządku obrad Senatu

Pan senator Libicki pytał o najważniejsze nowe 
skutki czy korzyści z tych ustaw. Stworzenie ustawy 
systemowej pozwoli wreszcie na usystematyzowa-
nie, uhierarchizowanie tego prawa gospodarczego 
publicznego. Chodzi tu o zasady ogólne, na które 
można będzie się powoływać. Ja przywoływałem 
wczoraj dane dotyczące skuteczności powoływania 
się w postępowaniach przed sądami administracyjny-
mi na zasady ogólne wynikające z k.p.a. Okazuje się, 
że w ponad 70% wyroków – wyroków, które przej-
rzeliśmy – sąd przychylił się do skargi strony powo-
łującej się właśnie na te zasady, szczególnie z art. 7, 
8 k.p.a. Ale, tak jak powiedziałem, nie wszystkie 
rozstrzygnięcia wydawane wobec przedsiębiorcy są 
wydawane w trybie i w reżimie k.p.a. To jest ta luka, 
którą prawo przedsiębiorców wypełnia.

Zasady tworzenia czy zasady opracowywania pro-
jektów aktów gospodarczych to jest zupełna nowość. 
Dyskusja o tym, czy powinny być przepisy o tworze-
niu prawa, trwa od lat siedemdziesiątych w doktrynie. 
Nikt do tej pory nie zdecydował się na ustanowienie 
takich przepisów na poziomie ustawowym. To jest 
deregulacja, ale, bym powiedział, w jakimś sensie 
deregulacja systemowa, bo tutaj wprowadzamy pew-
ne dyrektywy dla przygotowujących akty prawne po 
to, żeby już na poziomie tworzenia przepisów, na po-
ziomie opracowywania projektów ustaw to myślenie 
deregulacyjne było. Chodzi o to, żeby już tutaj nie 
nakładać zbędnych obowiązków. Plus te przeglądy 
deregulacyjne, do których przedstawienia Radzie 
Ministrów każdy minister raz w roku będzie zobo-
wiązany. To jest właśnie deregulacja systemowa. To 
jest funkcja tej ustawy. Funkcją tej ustawy nie jest 
znoszenie, nie wiem, jakiegoś obowiązku w prawie 
ochrony środowiska czy jakichś pojedynczych prze-
pisów w przepisach BHP, tylko właśnie ustanowienie 
pewnych ram systemowych.

Rzecznik też jest instytucją, która jest systemowa, 
która ma właśnie wesprzeć przedsiębiorców w tym 
poruszaniu się po otoczeniu regulacyjnym, instytu-
cjonalnym zarówno w aspekcie systemowym, jak 
i w aspekcie indywidualnym, czyli takim interwen-
cyjnym, w sprawach poszczególnych przedsiębior-
ców, w konkretnych postępowaniach.

Punkt informacyjny dla przedsiębiorców, dzia-
łalność nierejestrowa, ulga na start to wszystko są 
rozwiązania, których nie było.

Pan senator Czarnobaj i też pan marszałek 
Borusewicz pytali… Czym się różnią objaśnienia 
prawne od interpretacji, pytał pan senator Czarnobaj, 
a pan marszałek – czym się różnią od opinii praw-
nych. Objaśnienia od interpretacji indywidualnych 
różnią się choćby charakterem, to znaczy objaśnienia 
prawne mają charakter powszechny. Wydanie takich 
objaśnień, ich publiczne przedstawienie przez mi-
nistra na stronie powoduje, że każdy, kto zastosuje 

danym urzędem mogę powiedzieć tak: zaraz, zaraz, 
panie urzędniku, w kodeksie karnym jest domnie-
manie niewinności i pan nie może tej kary na mnie 
nałożyć, tego obowiązku na mnie nałożyć. Nie można 
się powoływać na inną ustawę… I to właśnie jest to, 
o czym mówiłem na początku – prawo gospodarcze 
publiczne nie ma tego kośćca, na którym oparty jest 
cały system ustaw szczegółowych. Ten system w taki 
sposób jest dzisiaj uformowany, że mamy po prostu 
setki ustaw, z których każda jest równa sobie i każda 
reguluje na swój sposób różne szczegółowe zagad-
nienia. Tam, gdzie jest luz decyzyjny, tam właśnie 
wchodzi prawo przedsiębiorców. Wówczas wchodzą 
tam te zasady, czyli pojawia się ten kościec, ten sys-
tem wartości prawa gospodarczego publicznego. Taka 
jest rola prawa przedsiębiorców jako ustawy syste-
mowej. To, że w innych ustawach niektóre te zasady 
funkcjonują, nie znaczy, że w każdym postępowaniu 
będę mógł na te zasady się powoływać, skoro, że tak 
powiem, nie jestem w reżimie tamtych ustaw. 

Ponadto niektóre zasady po prostu, mówiąc 
troszkę nieładnie, wyciągamy z konstytucji. To, że 
w pewnym obiegu orzeczniczym czy w doktrynie 
prawa istnieją prawidła czy zasady wykreowane na 
podstawie przepisów konstytucji, nie znaczy, że w po-
szczególnych postępowaniach… Powiedzmy, że mały 
przedsiębiorca, nie wiem, w małym urzędzie gminy 
czy w starostwie, mówi tak: zaraz, zaraz, ale jak dla 
mnie to z art. 2 konstytucji wynika, że pan nie może 
żądać ode mnie dokumentów innych, niż wymaga 
tego prawo. Oczywiście możemy taką zasadę wy-
ciągnąć z konstytucji, tylko że… Myślę jednak, że 
wszyscy na tej sali jesteśmy świadomi, iż takie bezpo-
średnie stosowanie zapisów konstytucji – i to jeszcze 
nie w taki w sposób, że powołujemy się bezpośrednio 
na cały klarowny przepis, tylko w taki, że po prostu 
wyciągamy pojedyncze racje z pojedynczych prze-
pisów konstytucji – raczej nie wróży nam wielkiego 
sukcesu przy powoływaniu się na tego typu racje. 

Przedsiębiorca też nie jest od tego, żeby wertować 
komentarze i zbiory orzecznictwa Sądu Najwyższego 
czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, by móc 
określić swoje prawa i gwarancje. Od tego jest właśnie 
ustawa systemowa. Wykorzystujemy dorobek prawa, 
doktryny, orzecznictwa i przenosimy go w sposób 
skonkretyzowany na grunt prawa przedsiębiorców 
właśnie po to, żeby w tej jednej ustawie, w tych kil-
kudziesięciu artykułach, to wszystko zostało zgroma-
dzone. Chodzi o to, żeby przedsiębiorca na to mógł się 
powoływać, a nie na dosyć, przepraszam, abstrakcyj-
ne zasady znane głównie prawnikom i osobom, które 
w tym otoczeniu regulacyjnym czy instytucjonalnym 
czują się jak w swoim żywiole. Od tego przedsiębiorca 
nie jest. I taka jest też funkcja prawa przedsiębiorców.

(podsekretarz stanu M. Haładyj)
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) Ulga technologiczna to np. taka jak ta wprowa-
dzona kilka miesięcy temu w projekcie Ministerstwa 
Rozwoju, polegająca na przyspieszonej amortyzacji. 
Chodziło tam o to, że szybciej amortyzuje się majątek 
produkcyjny. To według mnie najbardziej podchodzi 
pod ulgę technologiczną. No, ale to już jest przyjęte. 
Tutaj, w prawie przedsiębiorców, nie znajduję rozwią-
zania, które mogłoby, że tak powiem, spełnić definicję 
ulgi technologicznej. A przyspieszona amortyzacja 
dotyczy składników majątkowych do 100 tysięcy zł, 
o ile pamiętam, i polega na szybszej amortyzacji, co 
zapewnia większą płynność przedsiębiorcy.

Pan senator pytał też o… Przepraszam…
(Senator Waldemar Sługocki: O rzecznika.)
O rzecznika też, ale jeszcze o zasady proporcjo-

nalności, przyjazności itd., tak? O to, czy ich nie ma. 
W systemie prawa są. Ale w prawie gospodarczym 
publicznym – niekoniecznie. To się wiąże z tym, co 
mówiłem wcześniej o tej ułomności przepisów doty-
czących działalności gospodarczej, że one po prostu 
nie posiadają dzisiaj tego kośćca, tego głównego sys-
temu wartości, w przeciwieństwie do tego, jak to jest 
w innych dziedzinach, o których, jak sądzę, wszyscy 
tutaj myślimy, czyli właśnie w prawie cywilnym, kar-
nym czy administracyjnym.

Kto będzie płacił? To będzie finansowane z bu-
dżetu, z części 20, czyli obsługiwane przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki.

I jeszcze à propos powołania: zobaczmy, że Sejm 
powołuje rzeczników konstytucyjnych, czyli rzeczni-
ka praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka, ale 
rzecznicy powołani na podstawie ustaw, np. rzecznik 
finansowy, są już powoływani przez prezesa Rady 
Ministrów. I rzecznik finansowy zbiera w praktyce, 
wśród praktyków, wśród konsumentów bardzo dobre 
opinie. Tak więc to też pokazuje, że ocena czy prze-
widywana ocena funkcjonowania takiej instytucji nie 
zawsze zależy od tego, kto danego rzecznika powo-
łuje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator…
Panie Ministrze, proszę zostać, bo będą pytania 

do pana ministra.
Pan senator Sługocki, a potem pan senator 

Komarnicki. Ja pamiętam… 

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Ministrze, mam jeszcze pytanie à propos 

tego rzecznika. Na czyj wniosek on będzie powoły-
wany? Czy środowiska gospodarcze mogą w jakiś 
sposób kreować, kto będzie sprawował tę funkcję 
rzecznika? Czy nie byłoby dobrze, żeby w momen-

się do tych objaśnień prawnych, ma ochronę przed 
negatywnymi konsekwencjami, gdyby te objaśnienia 
okazały się nietrafne albo gdyby organ nagle w postę-
powaniach szczegółowych zmienił zdanie. To jest ten 
element, mówiłem o tym wczoraj, klauzuli pewności 
prawa. Ja, stosując się do takich objaśnień, nawet 
jeżeli one nie zostały wydane na mój wniosek, mam 
później zapewnioną ochronę w postępowaniu.

Interpretacja indywidualna co do zasady służy 
tylko i wyłącznie temu, kto o nią wystąpił, a w do-
datku jeszcze trzeba podać stan faktyczny i własną 
interpretację – tak mamy w ordynacji podatkowej.

Jest jeszcze jedna zaleta objaśnień prawnych – że 
to jest taka troszeczkę mniej sformalizowana formuła 
w tym sensie, że w takich objaśnieniach prawnych 
też mogą być podane przykładowe sytuacje bizne-
sowe. My objaśnienia prawne na gruncie przepisów 
wprowadziliśmy też w tej ustawie, o której mówiłem 
wcześniej, a która weszła 1 stycznia 2017 r., w prze-
pisach podatkowych. To zaczyna się sprawdzać. 
Przedsiębiorcy sami występują do ministra finansów 
o to, żeby, nie wiem, np. w obszarze budownictwa 
wydał takie objaśnienia prawne z zakresu VAT. Skoro 
mamy instytucję, która jest tak dobrze przyjmowana, 
bo przedsiębiorcy widzą w niej korzyść, to proponu-
jemy tutaj, że tak powiem, wyjście szerzej, to znaczy 
już nie tylko co do przepisów podatkowych, ale i co 
do wszystkich przepisów dotyczących działalności 
gospodarczej i wszystkich organów.

Od opinii prawnej różni się chociażby mocą. 
Opinia prawna nie ma żadnej mocy. Nie może chro-
nić przedsiębiorcy, który zastosuje się do takiej opinii. 
Niestety taka jest opinia. Jest wyłącznie opinią, tak 
jak sama nazwa mówi.

A odnośnie do interpretacji to powiedziałbym 
jeszcze jedno. Powiedziałem, że co do zasady inter-
pretacja chroni tego, kto o nią występuje, ale, obok 
objaśnień prawnych, wprowadzamy też rozwiązanie, 
zgodnie z którym zastosowanie się do dominującej 
linii czy dominującej praktyki interpretacyjnej da-
nego urzędu również będzie chroniło przedsiębiorcę. 
Tak że tutaj też zwiększamy tę ochronę. Aczkolwiek 
interpretacja indywidualna zawsze dotyczy węższego 
wycinka prawa niż objaśnienia prawne.

I już na koniec pytanie pana senatora Sługockiego… 
Przyznaję się, że nie do końca zrozumiałem, o co cho-
dziło z tą ulgą technologiczną.

(Senator Waldemar Sługocki: Na czym ona ma 
polegać?)

Ale nie wiem, która ulga technologiczna, Panie 
Senatorze.

(Senator Waldemar Sługocki: No, generalnie 
wszystkie. Jeżeli jest ich kilka, to proszę powie-
dzieć…)
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Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, pan Sługocki zada jeszcze jedno…
(Senator Waldemar Sługocki: Ostatnie, tak.)
…ostatnie pytanie. A panowie senatorowie już 

jesteście zapisani.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Ministrze, ostatnie pytanie dotyczące rzecz-

nika, pytanie o kryteria, o kwalifikacje, o kompeten-
cje. Czy są określone jakieś minima, kryteria, jakie 
musi spełniać? Bo nie każdy, jak sądzę, może pełnić 
tę funkcję. Więc gdyby…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Nie mam projektu ustawy, jakbym mógł pana 

dyrektora poprosić… Ale te kryteria są w ustawie 
o rzeczniku przewidziane. To jest kwestia i doświad-
czenia, i umiejętności praktycznych właśnie przez pry-
zmat tego doświadczenia wskazanych. Mówi o tym… 
To mamy w art. 2. Jest tutaj w sumie 7 warunków, 
to są takie czysto formalne warunki typu: obywatel 
polski, korzystanie z pełni praw publicznych, nie-
karalność itd., ale i wiedza w zakresie przedsiębior-
czości i regulacji prawnych tworzących otoczenie 
przedsiębiorców, co najmniej 5-letnie doświadczenie 
w zakresie wykonywania działalności gospodarczej 
lub reprezentowania interesu przedsiębiorców, lub 
tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego. No, 
są tu też kwestie związane z brakiem, że tak powiem, 
historii pracy w służbach lub współpracy z nimi w la-
tach 1944–1990. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, odpowiedziami na pierwsze 3 

pytania pan mnie przekonał i dziękuję za te odpowie-
dzi, chociaż z zapisu nie wynika to, co było treścią 
pańskich odpowiedzi. Bo treść pańskiej odpowiedzi 
mnie przekonuje, a sam zapis nie i stąd te wątpliwości.

Panie Ministrze, z uwagi na to, że ja się spotka-
łem z 2 organizacjami gospodarczymi samorządu 
gospodarczego i wiem, że największe emocje wzbu-
dziła sprawa ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców, muszę, pomimo że to było już tu 

cie powoływania była wiążąca pozytywna opinia 
środowisk gospodarczych? Czy coś takiego państwo 
rozważyliście w odniesieniu do tego projektu ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:

Rozważaliśmy. Formalnie z wnioskiem do pre-
zesa Rady Ministrów będzie zwracał się minister 
właściwy do spraw gospodarki, ale oczywiście każ-
da organizacja będzie mogła zgłosić kandydata. 
Dodatkowo mamy przepis, który obliguje ministra 
do zasięgnięcia opinii co do kandydatury, z którą 
chce wystąpić do premiera, właśnie u organizacji. 
A dlaczego taka ścieżka, a nie taka, że wybiera-
ny jest tylko spośród kandydatów np. wskazanych 
przez organizacje? No, pamiętajmy jednak, że to, co 
odróżnia rzecznika od organizacji przedsiębiorców, 
to funkcjonowanie tego rzecznika w systemie orga-
nów władzy publicznej. To nie jest podmiot prawa 
prywatnego. To jest instytucja, która funkcjonuje 
w systemie prawa publicznego, co wiąże się z tym, 
że działa też na podstawie i w granicach prawa, 
czyli musi także, dbając o interes przedsiębior-
ców, zachować pewien obiektywizm. Organizacje 
prywatne, nie tylko przedsiębiorców, ale wszyst-
kie organizacje prawa prywatnego, mają większą 
swobodę. W związku z tym, skoro Skarb Państwa 
będzie odpowiadał za ewentualne kwestie odszko-
dowawcze czy działalność takiego właśnie funk-
cjonariusza publicznego, to jednak, jak się wydaje 
– i takie jest też nasze przekonanie – to powinien 
być organ czy osoba, za którą podmioty na końcu 
odpowiadające za jego funkcjonowanie mogą wziąć 
pełną odpowiedzialność.

No, już też tylko tak troszeczkę na marginesie 
powiem, że się zastanawiałem, gdy taka, że tak 
powiem, propozycja czy teza padała, czy wybra-
nie rzecznika spośród kandydatów zgłoszonych 
np. przez 5 organizacji nie jest obarczone pewnym 
takim ryzykiem, że później ten rzecznik będzie 
postrzegany jako rzecznik organizacji X, że organi-
zacje W, Y, Z itd. będą go postrzegać troszkę przez 
ten pryzmat. Myślę więc, że jednak ten element 
obiektywności, ale też odpowiedzialności, o czym 
powiedziałem, chyba najpełniej jest zachowany 
w tej formule.

(senator W. Sługocki)
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(senator W. Komarnicki) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, ja mam 2 pytania dotyczące ulgi 
na start. Ale przedtem chciałbym jeszcze dopytać 
o wspomnianą działalność nieewidencyjną. Czy oso-
ba, która chciałaby np. otworzyć gabinet kosmetyczny 
i ulokować go w swoim mieszkaniu, może uruchomić 
taką działalność, z godzinami otwarcia, z wywie-
szeniem szyldu na swoim budynku? Czy taką dzia-
łalność też można prowadzić w ramach działalności 
nieewidencyjnej?

I wracam do pytania o ulgę na start. Tam jest takie 
pojęcie „początkujący przedsiębiorca”. Jeżeli osoba, 
która wcześniej nie prowadziła działalności gospo-
darczej, uruchamia taką działalność gospodarczą, to 
nie ma problemu. Ale co z osobą, która prowadziła 
działalność gospodarczą, z jakichś powodów zaprze-
stała tej działalności i rozpoczyna ją po raz kolejny? 
Czy jest jakaś karencja, czy jest jakiś system kontro-
li, aby taka osoba nie była wiecznie początkującym 
przedsiębiorcą?

I podobnego charakteru pytanie o małą ulgę ZUS. 
Kto będzie mógł z tej małej ulgi korzystać? Czy bę-
dzie jakieś kryterium, czy będzie z góry wiadomo, że 
spełnienie danych kryteriów pozwala na korzystanie 
z małej ulgi ZUS? I jak jest zdefiniowana wartość tej 
ulgi? Czy ona jest określona w ustawie, czy będzie 
określana przez ZUS w stosunku do każdego przed-
siębiorcy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Najpierw pan senator Komarnicki, pytanie pana 

senatora. Dlaczego rzecznik nie chroni podstawowych 
wartości i konstytucyjnej wolności działalności go-
spodarczej, tak?

(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
Art. 1 ust. 1: Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorców stoi na straży praw mikroprzed-
siębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
w szczególności poszanowania zasady wolności dzia-
łalności gospodarczej. A więc… A po drugie, gdzie 
jest wolność działalności gospodarczej? To nie jest ża-
den abstrakt. Tak? Wolność działalności gospodarczej 
musi się przejawiać w prawach i gwarancjach przed-
siębiorcy. A więc, po pierwsze, ta ochrona wolności 
działalności gospodarczej jest w zadaniach rzecznika, 
a po drugie, ochrona praw i wolności przedsiębiorców 
to jest ochrona wolności działalności gospodarczej, 

wałkowane, zadać kolejne pytania. Bo mnie pańska 
odpowiedź, Panie Ministrze, nie satysfakcjonuje. 
Jeżeli pan pozwoli… W pierwszej wersji projektu 
rzecznik miał służyć przedsiębiorcom, wszystkim 
przedsiębiorcom. Przecież ci przedsiębiorcy, Panie 
Ministrze, którzy teraz są duzi i mogą wiele, też kie-
dyś byli mali. A będą składać się na koszty działania 
rzecznika. Tak nie można, Panie Ministrze. Wiele 
środowisk zrzeszających przedsiębiorców nie zga-
dza się na to, uważa to po prostu za dyskryminację. 
Dlaczego jest taka dyskryminacja dużych przedsię-
biorców? Ja przekazuję głosy w dyskusji małych, 
średnich i dużych przedsiębiorców, którzy byli na 
spotkaniu ze mną.

Rzecznik przedsiębiorców ma realizować kon-
stytucyjne zasady. Więc dlaczego nie ma wpisanej 
najważniejszej konstytucyjnej zasady dla przedsię-
biorców, czyli po prostu, Panie Ministrze, wolności 
działalności gospodarczej?

Dlaczego wspomnianego rzecznika nie chcecie 
państwo powoływać analogicznie jak rzecznika praw 
obywatelskich, rzecznika praw dziecka i rzecznika 
praw konsumentów? Mamy przecież utarte ścieżki 
powoływania. Dlaczego rzecznik przedsiębiorców 
nie będzie powoływany przez Sejm? Tu chodzi o to, 
że jeżeli państwo chcecie wzmocnić jego pozycję… 
Ja uważam i wszyscy przedsiębiorcy też – a byłem 
przedsiębiorcą 25 lat – że jeżeli on ma rozstrzygać po-
ważne spory, a często tak bywa, między przedsiębior-
stwem a instytucją rządową, to musi być niezależny.

I ostatnie moje pytanie, Panie Ministrze. Rzecznik 
przedsiębiorców nie byłby potrzebny, gdyby państwo 
było uczciwe w stosunku do przedsiębiorców. Nie 
trzeba by było powoływać nowej instytucji, która 
będzie kosztować, uwaga – a ja, jako przedsiębiorca, 
zawsze zwracałem uwagę na koszty, Panie Ministrze 
– 18 milionów zł. I zatrudni ta instytucja 75 kolej-
nych, nowych urzędników. Mało tego, ten rzecznik 
mógłby rzeczywiście mieć siłę sprawczą, gdyby był 
powoływany przez Sejm. A w związku z tym, że 
będzie urzędnikiem administracji państwowej, to… 
Jak to się w ogóle ma do sytuacji, kiedy mają miejsce 
duże spory?

I jeszcze, jeżeli pan pozwoli, ostatnie zdanie. 
Rzecznik powinien być absolutnie niezależny i uzbro-
jony w takie instrumenty, które rzeczywiście by chro-
niły prawa przedsiębiorców. A spory są duże, sam 
jako przedsiębiorca wiele takich sporów toczyłem 
z instytucjami państwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Jerzy Wcisła.
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) zapraszaliśmy przedstawicieli tego ministerstwa. I o ile 
początek rozmowy był taki, że my musieliśmy pełnić 
rolę moderatora takiej dyskusji, ta nasza aktywna rola 
była na tym spotkaniu potrzebna, o tyle z upływem 
czasu mogliśmy wycofywać się z tego spotkania, bo 
nagle na bazie tej naszej platformy ministerialnej, czyli 
infrastruktury, oni, czyli urzędnicy i ta organizacja czy 
przedsiębiorcy, po prostu zaczynali ze sobą rozmawiać. 
A więc czasami potrzeba takiego bodźca i rzecznik, 
oprócz tej ochrony, ma dawać takie bodźce.

Jeśli chodzi o sposób powołania, to ja już mówiłem 
wcześniej, odpowiadając na jedno z pytań… Powoła 
Sejm, okej. I jeżeli Sejm będzie mógł też odwołać, no 
to zdecyduje większość. Więc tu… Powołuje premier, 
będzie mógł odwołać premier. Ale moim zdaniem rzecz 
nie w tym, kto odwoła i powoła, dla mnie kluczowe jest, 
w jakich warunkach może odwołać. I my tutaj wprowa-
dzamy właśnie przesłanki tego odwołania możliwie, 
maksymalnie zobiektywizowane, bazując też na regu-
lacjach dotyczących innych instytucji tego typu. Więc 
moim zdaniem to – plus ta jednokadencyjność – jest 
podstawa niezależności tej instytucji. 70 osób…

(Senator Władysław Komarnicki: Dużo.)
To jest względne. Jest to jeden departament, spory 

departament w ministerstwie. Więc jak na skalę za-
dań, która została przypisana, patrząc i na doświad-
czenia międzynarodowe, i np. rzecznika finansowego, 
który jest jednym z najmłodszych rzeczników w sys-
temie polskiego prawa… Myślę, że możemy być spo-
kojni o bilans korzyści i kosztów, które rzeczywiście 
oscylują na poziomie kilkunastu milionów rocznie. 
Ale powiem też, że to koszty maksymalne, one nie 
muszą do pokrywki zostać wykorzystane.

Pan senator Wcisła pytał o założenie gabinetu i o to, 
czy do tego będzie mogła być wykorzystana działalność 
nierejestrowa. Jeżeli dana działalność nie jest obwaro-
wana jakąś koncesją, zezwoleniem, rejestrem działalno-
ści regulowanej, jakimiś szczegółowymi ustawami czy 
przepisami… No, w przypadku gabinetu dentystycz-
nego to – jak sobie wyobrażam – przede wszystkim 
istnieją kryteria podmiotowe, więc ja np. już bym nie 
mógł otworzyć gabinetu dentystycznego, bazując na 
instytucji działalności nierejestrowej, bo ograniczają 
mnie inne przepisy. Ale jeżeli na przykład…

(Głos z sali: …fryzjer.)
…fryzjer… No, np. handel. Jeżeli zamierzam wła-

śnie handlować jakimiś przedmiotami, które kupuję 
gdzieś w hurtowni, a później chcę je sprzedać, to 
jeżeli nie przekroczę tego progu, o którym tutaj mó-
wimy, połowy minimalnego wynagrodzenia, to tak, 
nie muszę się rejestrować. Gdybym dzisiaj prowadził 
taką działalność w sposób ciągły i zorganizowany, to 
musiałbym się zarejestrować, płacić składki, prowa-
dzić pełną… pełną to nie, ale musiałbym prowadzić 
jakieś zręby rachunkowości. Często przepisy ochrony 
środowiska też są do przedsiębiorców adresowane, ta-

bo nie ma czegoś takiego… Zasada wolności działal-
ności gospodarczej nie jest zasadą abstrakcyjną, to 
znaczy ona musi się materializować w konkretnych 
gwarancjach przedsiębiorców. I to jest przedmiotem 
ochrony przez rzecznika.

Pan senator powiedział, że rzecznik jest niepo-
trzebny, że gdyby państwo funkcjonowało dobrze, 
to rzecznik byłby niepotrzebny.

(Senator Władysław Komarnicki: Po co? Po co?)
Panie Senatorze, ja odpowiem przykładem porów-

nawczym. Gdzie jest rzecznik przedsiębiorców, w ja-
kich krajach? W Stanach Zjednoczonych, w Australii, 
w Korei Południowej, w Gruzji, w niektórych lan-
dach niemieckich, choć to się nie nazywa rzecznik, 
jest tam rodzaj odpowiednika. No, gdybyśmy chcieli 
powiedzieć, w kierunku których regulacji, w kie-
runku których krajów z przyjaznymi regulacjami 
gospodarczymi dążyć, to pewnie wszystkie te kraje 
umieścilibyśmy na swojej liście. Wszystkie te kra-
je są niestety wyżej od nas chociażby w rankingu 
„Doing Business”, a mimo to mają instytucję rzecz-
nika i to te państwa, oprócz Gruzji, mają rzecznika 
małych i średnich przedsiębiorców. My badaliśmy też 
praktyczne aspekty w tych poszczególnych krajach, 
rozmawialiśmy, zbieraliśmy informacje i ze Stanów, 
i z Gruzji dotyczące funkcjonowania tej instytucji, 
ale pytaliśmy też samych przedsiębiorców, którzy 
prowadzą tam działalność. Wszędzie opinia była jed-
noznacznie pozytywna, że to jest taki rodzaj adwo-
kata przedsiębiorcy w strukturze państwa, wszędzie 
ta ocena była pozytywna.

Bardzo fajny jest przykład z Gruzji – ja to wczoraj 
mówiłem na posiedzeniu komisji, takie uprawnienie 
jest też zaproponowane w ustawie uchwalonej przez 
Sejm – to jest organizowanie mediacji między przed-
siębiorcą a urzędem. Wprowadziliśmy instytucję me-
diacji do k.p.a. w tej kadencji, pracując nad noweliza-
cją kodeksu postępowania administracyjnego, ale, że 
tak powiem, wszyscy znamy rzeczywistość i wiemy, 
że urzędnikowi nie jest łatwo przystąpić do mediacji. 
Tak? To było wprowadzenie pewnego narzędzia. A co 
daje rzecznik? Rzecznik jako organ władzy publicz-
nej stwarza gwarancję takiego bezpieczeństwa, jeśli 
chodzi o urzędnika, że on tam nic nie zachachmęci 
podczas takiej mediacji, że on będzie to prowadził 
w sposób bezpieczny.

Ja tu też podam taki przykład. My jako minister-
stwo… Czasami docierały do nas sygnały, że coś jest 
nie tak w interpretacjach danego ministerstwa czy że 
jakiś projekt jest niekorzystny dla firm i że nie mogą 
się dobić do właściwego ministerstwa na rozmowę. 
Czasami u nas w ministerstwie organizowaliśmy takie 
spotkania, na które, z jednej strony, przychodziła orga-
nizacja zgłaszająca dany problem, a z drugiej strony, 
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) papieru… Ale wracając do konstytucji, o której pan 
minister mówił… Jeżeli będą rozbieżności dotyczące 
interpretacji ustawowej i tej zawartej w konstytucji, 
to kto o tym będzie rozstrzygał? Jaka będzie pozycja 
przedsiębiorcy, jeśli opinia prawna, której zasięgnie, 
będzie taka, że dokument konstytucyjny jest troszecz-
kę w sprzeczności z funkcjonującą ustawą? Chodzi 
o dziedzinę, w związku z którą nurtuje go pytanie. 
Bo to może się okazać jednym ze słabych punktów 
tejże konstytucji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Mieczysław Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, miałem okazję zadać dużo pytań, 

więc teraz tylko kilka.
W dalszym ciągu prosiłbym jednak o porządne 

uzasadnienie okresu 60 miesięcy przy działalności 
nierejestrowej. Pan minister zapewne doskonale wie, 
że 1/3 firm w Polsce pada w pierwszym roku, a 70% 
w ciągu 50 lat. 70%! Dlaczego przedsiębiorca, który 
kończy działalność i przechodzi na emeryturę, ma 
być pozbawiony prawa do tego, żeby sobie dorabiać? 
Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza w handlu, prowa-
dzący jakieś sklepiki itd., dzisiaj ledwo wiążą koniec 
z końcem. Przechodzą na bardzo niskie świadcze-
nia emerytalne. Mają przeróżne umiejętności. Nie 
będą mogli skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. 
Dlaczego? To moje pierwsze pytanie.

Drugie odnosi się do art. 18. Owszem, ten pakiet 
startowy… Zawsze można więcej. Tak? I będziemy 
apelować o to, żeby było więcej. Bo jeżeli mówimy, 
że 1/3 firm pada w ciągu pierwszego roku, to znaczy, 
że start jest trudny. A my już po pierwszych 6 mie-
siącach włączamy hamulce na tym pasie startowym, 
jak pan mówi, i mówimy: ale już kończymy ulgi, bo 
minęło 6 miesięcy. Tak więc prosiłbym, żeby jednak 
uzasadnić, dlaczego np. nie ma ulgi w składce zdro-
wotnej. Skoro już podjęliśmy decyzję, chyba w ze-
szłym roku, że wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 
są ubezpieczeni niezależnie od tego, czy płacą składkę 
czy nie, i nie ma już tego obowiązku udowadniania, 
to dlaczego tego nie zrobić? Skutek finansowy wydaje 
się niewielki, a oszczędziłoby to ogromnej mitręgi.

Kolejne pytanie dotyczy stanowiska inspektorów 
pracy, o których tutaj wspominał pan przewodniczą-
cy. Myśmy tego tematu na posiedzeniu komisji nie 
poruszyli, więc bardzo bym był wdzięczny, gdyby 
pan minister się dzisiaj do tego odniósł.

I na koniec chciałbym zapytać o art. 37. Może 
nie do końca precyzyjnie się wyraziłem albo się nie 
zrozumieliśmy. Nie chodziło mi o to, ażeby w tym 

kie bardzo szczegółowe. Więc to wszystko schodzi… 
A właśnie handel jest dobrym przykładem, bo on nie 
jest obwarowany żadnymi szczegółowymi przepisami 
od strony czy podmiotowej, czy przedmiotowej. 

Jeśli chodzi o zaprzestanie działalności gospo-
darczej i o to, czy ja będę mógł później skorzystać… 
Tutaj wpisujemy się w system małego ZUS, który 
już dzisiaj funkcjonuje, czyli tego 2-letniego okresu 
ulgowego w płaceniu składek. I na tej samej zasa-
dzie… Czyli przez 5 lat nie mogę wejść z powrotem 
w system ulgi na start i tzw. małego ZUS. Tak więc 
jest ten bufor czasowy, żeby co roku nie likwidować 
działalności i po roku znowu jej nie zakładać. Więc 
tutaj dokładamy, że tak powiem, jeden element przed 
małym ZUS, żeby wpisać się w system i nie tworzyć 
jakiegoś kolejnego, odrębnego trybu czy rozwiązania.

Wartość ulgi? No, wartość ulgi to wysokość 
składki na ZUS, czyli wartość ulgi będzie taka, jaka 
w danym momencie będzie wysokość składki ZUS-
owskiej. Po prostu ulga na start zwalnia z płacenia 
składki na ZUS w pełnej wysokości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jeśli mógłbym 

wrócić do objaśnień prawnych… 
Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że każde usta-

wodawstwo, które ulży w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, to ruch w dobrym kierunku. Ja osobi-
ście cieszę się, że pan minister mówi o tylu rozwią-
zaniach mających ułatwić działalność gospodarczą, 
bo mamy nadzieję – i rozumiem, że to m.in. było 
elementem decydującym o tworzeniu tej konstytu-
cji – że inwestycje w Polsce będą wzrastały, mówię 
o inwestycjach prywatnych.

Panie Ministrze, ale jeżeli chodzi o objaśnienia 
prawne, to kto będzie inicjatorem wydania objaśnie-
nia prawnego? Chodzi mi o rzecz następującą. Jeżeli 
3 czy 4 przedsiębiorców wystąpi o indywidualną in-
terpretację, to urząd może powiedzieć: przepraszam, 
występujecie o interpretację, to objaśnienie jest nie-
potrzebne. Chodzi mi o to, kto będzie inicjatorem 
tego dokumentu, który jest ważny z punktu widzenia 
zastosowania prawa. To jest jedna rzecz.

Druga. Jest bardzo ważna rzecz, o której pan mi-
nister powiedział. Bo konstytucja, z samej nazwy… 
Powinno być tak, że to jest dokument, który szanowa-
ny jest przez wszystkich, przez każdego. Ja znam takie 
kraje, gdzie uważa się, że konstytucja to jest kawałek 
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(senator M. Augustyn) Jeszcze przypominam sobie, że pan senator 
Komarnicki powiedział na początku poprzedniej 
wypowiedzi, że – nie wiem, czy dobrze parafrazuję 
– przekonałem pana senatora wypowiedzią, ale nie 
widzi pan senator tego w przepisach. Mogę powie-
dzieć, że to jest taki rodzaj bólu dla nas, którzy tę 
ustawę przygotowali, a wczoraj też o tym rozmawia-
liśmy, pan senator Augustyn chyba to powiedział, 
że dzisiaj potrzeba pewnej finezji, że nie wystarczy 
przepisać ustawy Wilczka. Rzeczywiście nie wy-
starczy przepisać ustawy Wilczka. Mówię „ból” tro-
szeczkę z uśmiechem, bo rzeczywiście nie możemy 
po prostu dzisiaj wpisać: prawo przedsiębiorców jest 
ważniejsze od innych ustaw. Nie możemy. Właśnie 
dlatego cała trudność tej ustawy polega na tym – być 
może też trudność w odbiorze tej ustawy przez osoby 
ją czytające – że takie przepisy po prostu nic nie da-
dzą. Wrzucenie takich przepisów do prawa przedsię-
biorców po prostu nie da ani grama, że tak powiem, 
korzyści, bo będzie w najlepszym razie nieskutecz-
ne, a w najgorszym razie po prostu będzie wprost 
sprzeczne z bodajże art. 91 konstytucji.

W pytaniach panów senatorów jeszcze była wła-
śnie ta myśl, że przedsiębiorcy czekają na deregulację, 
na usprawnienia, ułatwienia itd. Zgadza się. Dlatego 
też mówiłem wczoraj w pierwszym zdaniu na posie-
dzeniu komisji, że nasze prace przebiegają dwutoro-
wo, że z jednej strony przygotowujemy i przedstawia-
my parlamentowi ustawy dotyczące szczegółowych 
dziedzin, w których likwidujemy pewne obciążenia 
czy też wprowadzamy instytucje, bym powiedział, 
prorozwojowe, a z drugiej strony są też, i to jest taka 
ustawa, ustawy systemowe.

Ja muszę też podzielić się jeszcze jedną, taką 
osobistą refleksją. Otóż gdy przychodzimy do Sejmu 
i Senatu z tymi ustawami, jak mówię, szczegółowymi, 
to bardzo często dostaję taki „zarzut”: no, to tutaj 
państwo likwidujecie 3 obciążenia w prawie pra-
cy, 4 – w prawie budowlanym, są zmiany w k.p.a., 
a przedsiębiorcy czekają na wielkie zmiany systemo-
we. No tak, ale to właśnie prawo przedsiębiorców jest 
tą zmianą systemową. Tylko ona nie jest z kolei może 
tak spektakularna jak ustawa Wilczka, bo jesteśmy 
w zupełnie innej rzeczywistości prawnokonstytu-
cyjnej. A jeśli chodzi o te ustawy szczegółowe, to 
też tylko bym przypomniał, że mieliśmy np. ustawę 
deregulacyjną, która w 30 różnych ustawach znosiła 
różnego rodzaju obciążenia, w prawie podatkowym, 
pracy, budowlanym itd. Mieliśmy wielką reformę 
k.p.a., która spotkała się tutaj z państwa bardzo po-
zytywnym przyjęciem. Mieliśmy pakiet wierzyciel-
ski, który też się spotkał z państwa bardzo dobrym 
przyjęciem. Zlikwidowaliśmy aktami niższego rzędu 
np. obowiązki szkoleniowe i BHP w przypadku firm 
budowlanych. Za chwilę trafi do parlamentu… Rada 
Ministrów przyjęła już projekt ustawy o sukcesji firm 

artykule doprecyzować konkretne koncesje, które 
muszą być wydane, lecz ażeby doprecyzować dzie-
dziny, w których koncesja jest obowiązkowa. To jest 
tutaj bardzo lakonicznie, bym powiedział, i ogólnie 
zapisane. A mnie się wydaje, że funkcją tego aktu 
generalnego – nazwijmy go tak – powinno być to, że 
on jak najbardziej ma wykluczać możliwość jakichś 
dowolnych działań administracji, ale także ustawo-
dawcy. Pan minister mówił tutaj, poniekąd odnosząc 
się do tego, o co pytałem – nawet przywołał moje 
nazwisko – że istnieje groźba, że którąś z dziedzin 
byśmy pominęli, że jakąś sprawę byśmy pominęli. 
Tak, tylko wydaje mi się, że przedsiębiorcy chcieliby 
mieć tę pewność, że naruszenie tego katalogu byłoby 
tak poważną decyzją, że wymagałoby aż zmiany tej 
ustawy. I moim zdaniem właśnie tak powinno być, 
taką pewność powinniśmy dać. Dlatego jeszcze raz 
pytam: dlaczego państwo oponujecie, kiedy propono-
wane jest, ażeby art. 37 tak zmienić, żeby on obejmo-
wał dziedziny, w których koncesja jest konieczna, i je 
rzeczywiście enumeratywnie wymieniał?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

I na koniec jeszcze tylko jedno pytanie, Panie 
Marszałku. Już kończę, wiem, że przekroczyłem 
minutę, ale nie chciałbym kolejnych pytań zadawać.

Panie Ministrze, ja pytałem o ten art. 60 – i wspo-
minał pan zresztą o nim – który mówi, że w pewnych 
przypadkach wójt, burmistrz, prezydent będzie miał 
możliwość wstrzymania działalności przedsiębior-
stwa. To jest bardzo poważna decyzja. Ja uważam, że 
ten przepis jest nie do końca jasny. Czy burmistrz czy 
prezydent Piły będzie mógł – tak to rozumiem – za-
biegać o wstrzymanie działalności zakładów, a nawet 
ją wstrzymać, które w jego przekonaniu szkodzą śro-
dowisku, a działają na terenie innych, np. sąsiednich 
gmin? Pytam, bo… Zresztą pan to wie, bo powo-
ływałem się na konkretną firmę w tej wypowiedzi. 
Doczytałem jeszcze dokładniej ten art. 60. No, to 
są niesamowite uprawnienia dla wójta, burmistrza, 
bo on może wstrzymać działalność firmy, która np. 
zatrudnia 1 tysiąc 500 osób.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) ustawy, który daje podstawę do tego, żeby podejść do 
rozstrzygnięcia właśnie w sposób partnerski, przy-
jazny. A gdyby naruszył te przepisy, to wtedy już 
zadziała system rozstrzygania sporów.

Pan senator Augustyn pytał jeszcze raz o te 
60 miesięcy w przypadku działalności nierejestro-
wej i mówił, że 1/3 firm pada w pierwszym roku. 
Jak mówimy od samego początku, to rozwiązanie 
nie jest dla przedsiębiorców, którzy we wtorek chcą 
być przedsiębiorcą, a kiedy w środę im nie idzie, 
to chcą być nierejestrowym, a w czwartek znowu 
chcą być przedsiębiorcą. To nie jest rozwiązanie dla 
przedsiębiorców sensu stricto. To jest dla osób, które 
chcą dorobić sobie dodatkowo do pensji, stypendium, 
emerytury, renty i decydują się na dodatkową ak-
tywność, ale nie chcą wchodzić w reżim działalności 
gospodarczej, bo wtedy wprowadzimy rozwiązanie 
nie tylko dla emeryta, o którym mówił pan senator, 
tylko też dla…

(Senator Mieczysław Augustyn: Przedsiębiorca 
w pewnym momencie może być emerytem.)

Panie Senatorze, zgadza się, ale jak otworzymy 
tego typu rozwiązanie, to wtedy nie tylko emeryci 
z tego rozwiązania skorzystają. Tak? Ono wtedy bę-
dzie musiało mieć charakter powszechny. Celowość 
tego rozwiązania jest… Jest ono jakby nakierowa-
ne na osoby, które dzisiaj albo boją się podejmować 
taką działalność, albo podejmują ją i wchodzą w szarą 
strefę, bo skala działalności nie jest wystarczająca 
do tego, żeby opłacać składki na ubezpieczenia spo-
łeczne.

Trudny start. Powiedziałem, że jest tu możliwość 
startu w nieograniczonym zakresie czasowym. I do-
póki nie dojdzie się do pułapu połowy minimalnego 
wynagrodzenia, można prowadzić działalność, je-
żeli jest się początkującym przedsiębiorcą, bez tego 
ryzyka.

Inspektorzy pracy. Tu jest kwestia tego, żeby wy-
łączyć przepisy rozdziału 5 prawa przedsiębiorców 
w stosunku do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 
To jest… Nie wiem, w jakim kontekście pan senator 
o to zapytał – czy niejako popierając tę zmianę, czy 
neutralnie?

(Senator Mieczysław Augustyn: Chciałem wie-
dzieć, jaki jest stosunek ministerstwa.)

Taki, jaki konsekwentnie prezentujemy od samego 
początku. Nie widzimy celowości i zasadności tego, 
żeby akurat ten organ kontroli wyłączyć w całości 
z ograniczeń prowadzenia kontroli. Jest konwencja 
międzynarodowa z zakresu BHP. Wszystkie upraw-
nienia Państwowej Inspekcji Pracy, które wynika-
ją z międzynarodowej konwencji, są respektowane 
w prawie przedsiębiorców. Czyli tam, gdzie kon-
wencja międzynarodowa daje inspekcji, nie wiem, 
możliwość niezawiadamiania o kontroli czy prawo 
do nieograniczonego w czasie prowadzenia kontroli, 

rodzinnych. Dzisiaj z kolei Rada Ministrów przyjęła 
projekt ustawy o możliwości sprawdzania przez firmy 
sektora finansowego faktu niekaralności pracowni-
ków. Będzie też pakiet dla MŚP, w którym jest oko-
ło 50 różnego rodzaju uproszczeń; to koszt ponad 4 
miliardów zł w 10 lat. A więc te ustawy szczegółowe 
jakby idą równoległym tokiem. A tutaj rozmawiamy 
o ustawie, tak jak mówiłem, szczegółowej. Ale to 
właśnie, to znaczy nasz system źródeł prawa, wymaga 
właśnie – pozwolę sobie jeszcze raz użyć słów pana 
senatora Augustyna – pewnej finezji prawnej, żeby 
ten efekt osiągnąć, bo nie ma takiego prostego środ-
ka. Zresztą nikt – ja to wczoraj też mówiłem – żadna 
z osób, które w ciągu tego całego półtorarocznego 
procesu konsultacji np. kręciły trochę nosem, mówiły, 
że więcej by się spodziewały, że chciałyby więcej 
itd., nikt nie zaproponował alternatywy, która byłaby 
zgodna z prawem i która by rzeczywiście dała ten 
efekt, o którym mówimy, nikt nie miał alternatywy 
w stosunku do naszej propozycji.

Pan senator Czarnobaj pytał o objaśnienie, kto 
będzie inicjatorem. Inicjatorem może być albo mi-
nister, albo rzecznik. Przy czym zwracam uwagę, 
że rzecznik będzie miał tutaj twarde uprawnienie, 
czyli na jego żądanie minister będzie zobowiązany 
do wydania takich objaśnień. Każdy przedsiębiorca 
też może z takim wnioskiem się zwrócić.

Pan senator pytał też o rozstrzyganie rozbieżności. 
Oczywiście rozstrzygać będzie, jak w każdym syste-
mie demokratycznym prawnym, najpierw organ wła-
dzy publicznej, a później oczywiście jest odwołanie 
do sądu. Ale te zasady, które są tutaj, uprawnienia czy 
obowiązki organów… O tym akurat nie mówiliśmy 
ani wczoraj, ani dzisiaj. A więc one mają jeszcze jedną 
zaletę. One są nie tylko obowiązkiem dla organów. 
One dla organów, dla urzędników mogą być takim… 
Znowu przepraszam za kolokwializm; to też kwe-
stia tego, żeby tutaj nie zastanawiać się nad każdym 
słowem przez dwie minuty. A więc to jest pewien 
rodzaj podania pomocnej dłoni urzędnikowi, który 
widzi, że sprawa jest trudna do wygrania, nie ma 
silnej podstawy prawnej w ustawie – w takiej sytuacji 
on może wydać rozstrzygnięcie na korzyść przedsię-
biorcy. Oczywiście gdzieś tam w orzeczeniach NSA 
to się pojawi, gdzieś w doktrynie, tak jak mówiłem 
wcześniej, ale urzędnik kieruje się przede wszystkim 
przepisami prawa. Jak tego nie ma w przepisach pra-
wa, to on tego prawdopodobnie nie zastosuje. Raczej 
powie – znamy to pewnie wszyscy z doświadczenia 
– tak: ja wydam negatywną decyzję, najwyżej niech 
sąd to uchyli, a ja będę miał alibi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Bezpiecznie…)
Dokładnie tak. I tutaj zapewniamy też to bezpie-

czeństwo urzędnikowi, ponieważ jest twardy przepis 
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sytuacje, w których trzeba będzie bardzo szybko za-
działać, bo, nie wiem, zdarzy się…

(Senator Mieczysław Augustyn: Chodzi o dopre-
cyzowanie, bo tu nie jest powiedziane…)

Ale jest, te przesłanki tam są. Ja nie mam te-
raz przed sobą ustawy, ale tam jest przesłanka, 
że ze względu chyba na bezpieczeństwo… Panie 
Senatorze, określenie tego typu przesłanek czy np. 
rodzaju klauzuli generalnej jest obudowane choćby 
orzecznictwem. Organy w tym zakresie znają pra-
wo i wiedzą, jakie są ramy tego typu zwrotów. Tu 
w grę wchodzi chociażby interes publiczny, zagro-
żenie życia i zdrowia ludzi, zagrożenie porządku 
publicznego. To są zwroty funkcjonujące od bardzo 
wielu lat w przepisach, bardzo mocno budowane 
orzeczniczo. To nie jest nadużywane przez organy. 
Wydaje mi się, że byłoby mocno ryzykowne, gdy-
byśmy pozbawili władzę publiczną takiego upraw-
nienia. Tu mamy na szali 2 wartości konstytucyj-
ne, które chronimy. Na jednej szali mamy wolność 
działalności gospodarczej – i to niewątpliwie było-
by ograniczenie działalności gospodarczej – a na 
drugiej szali mamy właśnie ten interes publiczny, 
zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Niestety ta 
pierwsza wartość w takiej sytuacji moim zdaniem 
musi ustępować przed wartością drugą, wyższą. 
Dziękuję.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

pan minister nie odpowiedział na jedno pytanie. Chcę 
przypomnieć tylko. Pytałem, dlaczego nie ma zwol-
nienia ze składki zdrowotnej.)

A, tak. Przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
Przepraszam, nie zauważyłem, tak.
Szczerze mówiąc, jakoś bardzo nie rozważaliśmy 

tego. Uznaliśmy, patrząc na znaczenie systemu ochro-
ny zdrowia itd., że składka zdrowotna jest elementem, 
który powinien pozostać jako obowiązkowa opłata. 
Na poziomie procesu legislacyjnego było bardzo wiele 
pytań, sugestii, że ten przedsiębiorca będzie pozba-
wiony ochrony zdrowotnej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale czy…)
Okej, ale… Nie mogę powiedzieć więcej niż tyle, 

że uznaliśmy, iż utrzymanie systemu ochrony zdro-
wia jest na tyle istotne… Poza tym jest to składka 
zdecydowanie niższa niż składka na ubezpieczenie 
społeczne. Tak że z punktu widzenia wartościowa-
nia różnych opłat uznaliśmy, że należy ją utrzymać, 
Składka ubezpieczeniowa jest zdecydowanie wyższa. 
A co do kosztów dla systemu ochrony zdrowia, to nie 
byłaby to bagatelna kwota. Robiliśmy taką symulację, 
jeszcze z panem ministrem, i okazało się, że to byłoby, 
zdaje się, ponad 200 milionów zł rocznie. To na pewno 
nie jest kwota bagatelna.

tam prawo przedsiębiorców, zgodnie z konstytucyjną 
hierarchią źródeł prawa, ustępuje międzynarodowej 
konwencji. Wydaje nam się, że to ograniczenie jest 
wystarczające dla inspekcji pracy. Konsekwentnie też 
prezentujemy stanowisko, że konwencja obowiązuje. 
Bo takie wątpliwości też były.

Art. 37. Raz jeszcze do tego wracamy. Pan senator 
powiedział, żeby wpisać tu obszary koncesjonowania. 
Ja bym zapytał: co to da? I od razu mogę odpowie-
dzieć, że nie da nic. Art. 91 konstytucji mówi o hie-
rarchii źródeł prawa. W sensie formalnym ustawa nie 
jest wyżej od innej ustawy. Jeżeli ustawą szczegóło-
wą, nie wiem, o kontrolach guzików w mundurach 
górniczych wprowadzimy koncesję na produkcję 
guzików do mundurów górniczych i nie zmienimy 
prawa przedsiębiorców, to nie będzie to oznaczało, 
że tej koncesji nie ma. Tak jak mówiłem, będzie to 
wprowadzać w błąd. Lista aktualnych koncesji będzie 
w punkcie informacyjnym dla przedsiębiorców.

Odpowiedź znowu jest prosta: konstytucja. 
Gdybyśmy chcieli w ten sposób osiągnąć cel, 
o którym pan senator mówi, to ja bym ten cel 
popierał. Wydawało się, że ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej też miała taki cel i też 
miała to zapewniać, ale musielibyśmy zmienić 
konstytucję i musielibyśmy wprowadzić tzw. usta-
wy organiczne. W ustawie organicznej wprowa-
dzilibyśmy zapis, że koncesje są tylko w takim, 
w takim i w takim obszarze. Wtedy wprowadze-
nie koncesji w innym obszarze, np. przez ustawę 
szczegółową, byłoby bezskuteczne, bo byłoby nie-
zgodne z ustawą organiczną, tak jakby dzisiaj było 
niezgodne z konstytucją. To jest moja odpowiedź. 
Z ideą, z myślą, z celem pytania czy propozy-
cji pana senatora ja się zgadzam, ale mówię, że 
w naszych warunkach prawnych to rozwiązanie 
będzie po prostu nieskuteczne. Obserwujemy to 
już dzisiaj.

Art. 60. Zgadzam się z tym, że jest to mocne 
uprawnienie dla organu. Ten przepis obowiązuje już 
od paru lat. Dochodzi do nas jako do ministerstwa 
mnóstwo różnego rodzaju zastrzeżeń do funkcjo-
nowania administracji, ale nie pamiętam, żebyśmy 
chociaż raz dostali skargę w związku z funkcjono-
waniem tego przepisu. Dlaczego? Organ musi bar-
dzo rozważnie z tego przepisu korzystać, bo grozi 
mu odpowiedzialność odszkodowawcza, jeżeli np. 
zdecydowałby się na tak silny instrument w postaci 
zatrzymania firmy, opierając się na jakichś słabiutkich 
przesłankach czy na słabiutkich dowodach. Ten organ 
sam wpadnie w kłopoty, jeżeli zrobi to contra legem. 
Wydaje się, że to uprawnienie dzisiaj nie jest naduży-
wane. Do nas takie sygnały nie docierają. Rezygnacji 
z tego uprawnienia bałbym się, bo mogą się zdarzyć 

(podsekretarz stanu M. Haładyj)
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żeby tak na wyrywki odpowiadać, czy zostaną tutaj 
dzisiejsze zasady.

Jeśli chodzi o zarobek, to składkę ZUS od tego 
pracownika trzeba będzie odprowadzić. My nie po-
garszamy sytuacji kontrahenta takiej osoby, o czym 
też wczoraj na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy. 
Kontrahent osoby prowadzącej działalność niereje-
strowaną zostaje ze wszystkimi przywilejami podat-
kowymi, składkowymi itd., ale nie zmieniamy też 
sytuacji osób, które z nim współpracują, wykonują 
jakieś zlecenia i czynności na rzecz tej osoby czy 
też wykonują pracę na podstawie kodeksu pracy. 
Takich osób nie pozbawiamy ochrony, one będą za-
bezpieczone społecznie tak samo, jak są zabezpie-
czone dzisiaj. Zmieniamy tę sytuację w tej sferze 
publicznej, ale to dotyczy osoby, która tę działalność 
nierejestrowaną prowadzi. To ona nie będzie mu-
siała składki na ubezpieczenie społeczne za siebie 
odprowadzać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, mam tylko takie pytanie uszcze-

góławiające, dotyczące pana wcześniejszej odpowie-
dzi. Ulga na start przysługuje początkującemu przed-
siębiorcy raz na 5 lat. Czy to znaczy, że początkujący 
przedsiębiorca, który po 4 latach i 10 miesiącach 
zamknie działalność, za 2 miesiące będzie mógł ją 
znowu otworzyć i skorzystać z ulgi? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:

Tak, 5 lat musi upłynąć od skorzystania z ulgi 
poprzednim razem, tak jak dzisiaj jest w przypadku 
małego ZUS. To są dokładnie te same zasady.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Władysław Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To są już moje ostatnie pytania. Pierwsze pytanie, 

Panie Ministrze…
(Senator Leszek Czarnobaj: Na pewno ostatnie?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Wiesław Dobkowski.
Nie ma pana senatora. To pan senator Jerzy 

Wcisła… O, jest pan senator.
Proszę uprzejmie.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Ministrze, teraz jest tak, że jeżeli zgłoszę 

w urzędzie gminy działalność gospodarczą, to zna-
czy stanę się przedsiębiorcą, osobą fizyczną prowa-
dzącą działalność… No ale wtedy stracę możliwość 
rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem. Do czasu, 
w którym nie zakończę tej działalności, nie mogę się 
rozliczać wspólnie z małżonkiem. Jeżeli zawieszę tę 
działalność, jeżeli działalność zostanie zawieszona, 
to też nie będę miał tej możliwości. Czyli zawiesze-
nie nie powoduje, że można odzyskać możliwość 
wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Czy w tej materii będą jakieś zmiany? 
Chodzi mi głównie o to, czy jeżeli np. zawiesi się 
działalność, będzie można odzyskać tę możliwość 
wspólnego rozliczenia.

I drugie pytanie, takie praktyczne. Jeżeli zatrudnię 
kogoś – ale nie jako senator, tylko prywatnie – np. do 
jakichś prac porządkowych na działce, i zarobek tego 
pracownika będzie wynosił, powiedzmy, mniej niż 
połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli poniżej 
1 tysiąca 500 zł, to czy w ogóle będę musiał wtedy do 
jakiegoś organu zgłaszać ten fakt i czy ten pracow-
nik też będzie musiał płacić składkę ZUS i podatek? 
Chodzi o takie praktyczne wyjaśnienie, jakie trzeba 
po prostu formalne wymogi spełnić, żeby to wszystko 
było legalne. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, troszeczkę mnie pan zagiął 

tym pytaniem dotyczącym wspólnego rozliczania 
małżonków po zawieszeniu działalności. Żeby nie 
zgadywać i nie próbować odpowiadać naokoło, po 
prostu odpowiem po szczegółowym sprawdzeniu tej 
kwestii. W każdym razie na pewno w tej ustawie 
tego nie zmieniamy, ale nie jestem przygotowany, 
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(senator W. Komarnicki) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:

Ten ombudsman w Stanach Zjednoczonych, czy-
li rzecznik – nie podam panu senatorowi dokładnej 
ścieżki powołania go – jest częścią administracji 
rządowej, centralnej, federalnej. Porównywanie ze 
Stanami Zjednoczonymi zawsze jest o tyle trudne, że 
tamtejszy system prawa jest przede wszystkim inny ze 
swojej istoty w ogóle, jeżeli chodzi o prawo kontynen-
talne i common law, a poza tym jest prawo stanowe 
i federalne. Bo oprócz federalnego jest 11 rzeczników 
stanowych. Ale oni wszyscy są częścią administracji 
rządowej. Nie wiem, jak dokładnie przebiega proces 
powołania, ale jestem… No, nie powiem, że tak jest 
na 100%, ale jestem pewny, że nie ma tam związa-
nia np. kandydatami przedstawionymi przez stronę 
społeczną.

Czy wszystko w jednym akcie prawnym? No oczy-
wiście, że nie, Panie Senatorze. Może byłoby fajnie, 
ale musiałoby też prawo być…

(Senator Władysław Komarnicki: Może doczeka-
my się, Panie Ministrze.)

Tak, tylko pamiętajmy też, że dzisiaj 2/3 naszego 
dorobku prawnego to jest przyjemność związana z by-
ciem członkiem Unii Europejskiej i obecnie zdecydo-
wana większość przepisów to jest też… nie, nie też, 
tylko to jest skutek konieczności implementacji prawa 
europejskiego. A więc gdybyśmy chcieli, że tak po-
wiem, przeczesać to prawo, zmniejszyć je o np. 80%, 
to musielibyśmy zacząć już nawet nie tylko od ustaw 
implementujących prawo europejskie, ale od samego 
prawa europejskiego. Ja mogę tylko powiedzieć, że 
to nie jest dla nas coś zupełnie obcego, bo jest grupa 
państw, z którymi jesteśmy w dosyć stałym kontakcie 
w ramach grup roboczych przy regulatory reform. To 
są takie kraje jak Holandia czy Wielka Brytania, które 
starają się na poziomie europejskim przeciwdziałać 
nadmiernej produkcji prawa czy inflacji prawa.

Tak więc oczywiście nie będziemy mieć całego 
prawa w jednym akcie, ale w jednym akcie będziemy 
mieli podstawowe zasady, podstawowe gwarancje, 
podstawowe uprawnienia przedsiębiorcy, jeżeli cho-
dzi o wykonywanie działalności gospodarczej. I taka 
jest funkcja CR przy zakładaniu… Oczywiście mamy 
ustawę o CEIDG. Jedna z tych 5 ustaw dotyczy cen-
tralnej ewidencji, tam jest ujęty proces zakładania 
firmy, więc też jest to w jednym akcie.

Jednak aż tak odważną ideę byłoby trudno zreali-
zować. Ale, jak mówię, ta ustawa o prawach przedsię-
biorców – już nie chcę powtarzać tego wszystkiego, 
o czym wcześniej mówiłem – ma mieć, że tak powiem, 
element oddziaływania na pozostałe przepisy prawa 
gospodarczego zarówno w obszarze wykładni tego 

Na pewno.
Panie Ministrze, moje pierwsze pytanie jest 

takie. Powołuje się pan na przykłady różnych kra-
jów, ale nie chciałbym, żeby pan mi opowiadał, jak 
jest w Gruzji. Chciałbym pana spytać – na pewno 
pan to śledził – w jakiej formie jest powoływany 
i w jakiej szacie prawnej funkcjonuje ten rzecznik 
w Stanach Zjednoczonych. Bo pan się powoływał 
na USA.

Teraz drugie pytanie. Chodzi mi szczególnie 
o przedsiębiorcę zagranicznego, bo w Polsce do 
tej pory musiał on pokonywać mnóstwo barier, 
szperać w aktach prawnych, a przede wszystkim 
zatrudniać ogromną liczbę specjalistów, fachow-
ców, aby się w tym gąszczu prawa polskiego ja-
koś odnaleźć. Czy te ustawy według pana, Panie 
Ministrze, spowodują, że ten przedsiębiorca będzie 
miał w jednym akcie prawnym wszystko, co będzie 
dotyczyło zakładania firmy, a przede wszystkim 
jej prowadzenia?

I moje ostatnie pytanie. Jeżeli dobrze zrozumia-
łem, jedną ze zmian, które państwo zaproponowali, 
było dążenie do rozwiązywania sporów na drodze 
mediacji pomiędzy urzędem a biznesem. Dlaczego 
państwo się z tego wycofali? Dlaczego chcecie dokła-
dać kolejne obowiązki już i tak zapchanym sądom? 
A jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze w sądach, to 
jest to katastrofa. O tym moglibyśmy rozmawiać, 
Panie Ministrze, do rana. Skoro był taki zapis, że 
trzeba dać troszeczkę swobody, zaufania i w ten spo-
sób próbować to deregulować, to dlaczego państwo 
z tego się wycofaliście?

I ostatni przykład, merytoryczny. 11 lat temu, gdy-
by nie krajowa komisja gospodarcza i rzeczoznawcy, 
urzędnicy położyliby mi firmę i 450 ludzi niesłusznie 
wyleciałoby na bruk. Czy z tych możliwości, Panie 
Ministrze, przedsiębiorca już nie będzie mógł ko-
rzystać?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Przepraszam, nie zrozumiałem ostatniego pytania. 
O jakie możliwości chodzi?)

Z negocjacji…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Dobrze, okej. Już okej, już wiem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-

dzo.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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etapie projektu ustawy, który wyszedł z rządu, do 
Krajowej Izby Gospodarczej czy do „Lewiatana”, czy 
do BCC, czy do organizacji Pracodawcy RP? Jeżeli 
się nie zwróciło, to od razu pytam, dlaczego się nie 
zwróciło, a jeżeli się zwróciło, to czy te opinie są 
na piśmie, czy to były tylko ustne opinie. I jak, tak 
bardzo ogólnie, one brzmią? Popiera się, nie popiera, 
są zastrzeżenia czy zastrzeżeń w tych opiniach się 
nie wnosi?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Panie Marszałku, przez cały proces legislacyjny 

na tej ścieżce rządowej ze wszystkimi organizacjami, 
które pan marszałek wymienił, byliśmy w ciągłym 
kontakcie. Były zgłaszane uwagi i było też zgłaszane 
poparcie dla tych naszych projektów. To też mówiłem 
we wcześniejszej części. Mało tego, premier rządu 
oraz minister rozwoju nawet dostali pismo podpisane 
przez wszystkie organizacje pracodawców w ramach 
Rady Dialogu Społecznego, żeby rząd jak najszyb-
ciej przyjął pakiet „konstytucja biznesu” i skierował 
go do parlamentu. Z Krajową Izbą Gospodarczą też 
byliśmy w bieżącym kontakcie, zarówno z panem 
przewodniczącym Arendarskim, jak i – bo oni ze 
strony Krajowej Izby Gospodarczej byli przedstawi-
cielami w tych pracach – panią dyrektor Agnieszką 
Durlik i panem Przemysławem Ruchlickim. Tak więc 
w ramach prac byliśmy w ciągłym kontakcie. Krajowa 
Izba Gospodarcza na posiedzenie komisji sejmowej 
przesłała swoją opinię, myślę, że mogę powiedzieć, 
że po prostu pozytywną. Tak więc ten kontakt był 
bieżący.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, teraz pytanie zadaje pan senator 

Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, na pierwsze 

pytanie chyba udzielił mi pan odpowiedzi, bo chcia-
łem zapytać o rzecznika w Stanach. Czyli rozumiem, 
że jako agenda rządowa finansowany jest z pieniędzy 
rządowych?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Z budżetu państwa.)

Tak.
Ale mam 2 pytania. Panie Ministrze, kwestia tej 

6-miesięcznej ulgi. No, kwestia bardzo dobrej ulgi, tej 

prawa, stosowania tego prawa, jak i tworzenia prawa, 
właśnie dzięki temu, że jest rozdział 6 tego prawa 
przedsiębiorców, o którym też wcześniej mówiłem. 
To są jakby systemowe narzędzia, za pomocą których 
próbujemy osiągnąć ten stan rzeczy, który przebija się 
z wypowiedzi wszystkich panów senatorów.

Aha, mediacja. Panie Senatorze, tutaj nie nastąpiło 
wycofanie z mediacji. Uznaliśmy, że – bo zapewne 
mówi pan o przepisie dotyczącym zasady polubow-
nego rozstrzygania sporów – ten przepis jest zbędny. 
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy dużą 
zmianę k.p.c., ale to, powiedzmy, jest może w tej sy-
tuacji, bo to jest postępowanie cywilne, mniej ade-
kwatne. Ale w tej kadencji wprowadziliśmy w ogóle 
instytucję mediacji do kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego i w ramach pakietu wierzycielskiego 
zmieniliśmy ustawę o finansach publicznych i ustawę 
o dyscyplinie finansów publicznych. W k.p.a., tak jak 
mówię, wprowadziliśmy instytucję mediacji, a w za-
kresie dyscypliny finansów publicznych wprowa-
dziliśmy przesłanki dające poczucie bezpieczeństwa 
organowi, przesłanki, na podstawie których on może 
zawrzeć ugodę ze stroną, już nie tylko z przedsiębior-
cą, ale w ogóle ze stroną danego sporu. 

Gdy zastanawialiśmy się nad tym, czy utrzymać 
tę zasadę polubownego rozstrzygania sporów, czy 
nie, to nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić innych 
sytuacji, w których mediacja byłaby zasadna, poza 
prowadzeniem jej w ramach kodeksu postępowania 
administracyjnego. Uznaliśmy więc, że skoro k.p.a. 
wyczerpuje możliwości mediacyjne… Bo trudno so-
bie wyobrazić, że mediacja będzie się odbywała w ra-
mach takiego niesformalizowanego postępowania, 
myślę, że nawet jest to mało realistyczne z punktu 
widzenia urzędnika. Taka zasada, jako sama zasada, 
też niewiele by dała. Dlatego uznaliśmy, że zmiany 
w k.p.a., zmiany w ustawie o finansach publicznych 
i w ustawie o dyscyplinie finansów publicznych, czyli 
jakby zwolnienie czy ekskulpacja właśnie z orzecze-
nia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
w określonych sytuacjach… że to wyczerpuje katalog 
sytuacji, w których ta mediacja może być przez organ 
z przedsiębiorcą czy, szerzej, ze stroną prowadzona. 
Tak że nie wycofaliśmy się w sensie merytorycznym, 
tylko wycofaliśmy się z tego jednego przepisu w tej 
jednej ustawie. Po prostu uznaliśmy, że to już byłoby 
zbędne w sensie… no, że byłoby to po prostu zbędne, 
byłaby to nadregulacja.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz ja chciałbym zadać pytanie, pytanie o opi-

niowanie. Czy ministerstwo zwróciło się o opinie na 

(podsekretarz stanu M. Haładyj)
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(senator L. Czarnobaj) Nie, to jest czwarty kwartał 2017 r. Nie chcę prze-
dłużać, ale gdzieś mam te dane bardzo szczegółowo 
rozpisane. Wtedy te inwestycje zaczynają rosnąć. Tak 
więc był okres, kiedy… To się wiązało również z tym, 
że skończyła się poprzednia perspektywa unijna i było 
takie przejście z jednej perspektywy do drugiej. W tej 
chwili te inwestycje prywatne też rosną. Oczywiście 
zawsze chcielibyśmy, żeby ten poziom był jak naj-
wyższy. Możemy powiedzieć, że w porównaniu rok 
do roku mamy w tej chwili wzrost inwestycji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań do pana nie ma, Panie Ministrze. 

Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Wiesława Dobkowskiego.

Otwieram łączną dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
(Senator Sekretarz Waldemar Sługocki: Nie ma. 

To teraz Władysław Komarnicki.)
Nie ma. Następny jest pan senator Władysław 

Komarnicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Dzisiaj chciałbym zabrać głos w pierwszym rzę-

dzie jako przedsiębiorca z doświadczeniem kilkudzie-
sięciu lat w tej jakże trudnej profesji. Proszę pozwolić 
mi odnieść się dzisiaj więcej niż do 1 ustawy, a mia-
nowicie do tych wszystkich 5 ustaw, które składają 
się na tzw. konstytucję dla biznesu, bo przynajmniej 
w zamierzeniu powinny one tworzyć pakiet zespo-
lonych ze sobą aktów prawnych.

Szanowni Państwo, zawsze będę się cieszyć i go-
rąco wspierać w pracach Senatu każdą ustawę, która 
w swoim zamierzeniu w praktyce będzie wspierać 
polskich przedsiębiorców, przede wszystkim krajowy 
biznes. Każda ustawa, która ułatwi funkcjonowanie 
na rynku, która będzie wsparciem dla przedsiębior-
ców, m.in. w kontaktach z urzędami, i wreszcie każda 
ustawa, która będzie ułatwiać i upraszczać jakżeż 
zagmatwane prawo, jest warta naszej uwagi i aproba-
ty. Uważam, że to jest obowiązkiem nas, senatorów.

Kierunek tych ustaw, uzasadnienie ich powsta-
nia są niewątpliwie dobre. Jeszcze raz powtarzam, 
potwierdzam: to jest dobry kierunek. Jest on też ra-

2-letniej… No, tu mamy 6 miesięcy. Najtrudniejszy 
okres dla pracodawców to zawsze są początki. 
Prawda? Czy te 6 miesięcy wzięło się ot tak, bo pań-
stwo po prostu uznaliście, że tyle ma być, czy to zo-
stało poprzedzone jakąś analizą, z której wyszło, że 
jednak najtrudniejszy okres nie trwa rok, tylko te 
pierwsze 6 miesięcy? Interesuje mnie, skąd się wzięło 
te 6 miesięcy. Gdyby pan minister mógł powiedzieć…

I ostatnie pytanie, być może nie tak bezpośrednio 
związane z ustawą. Korzystając z obecność pana mi-
nistra, a słucham z przyjemnością pana argumentacji, 
chciałbym, żeby pan udzielił mi odpowiedzi – jeżeli 
pan byłby łaskaw, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to 
trudno – na następujące pytanie. Jak pan minister 
ocenia taki spadek chęci inwestowania u polskich 
przedsiębiorców?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj:
Dziękuję.
Kwestia tych 6 miesięcy. Patrzyliśmy na poziom 

przeżywalności firm i okazało się, że najtrudniejszy 
jest okres pierwszych 2, 3 lat. Te pół roku… Mówimy 
tu o pełnym zwolnieniu, ale to nie wyklucza tzw. 
małego ZUS przez 2 lata. Tak więc mamy łącznie 
2,5 roku. Mamy dodatkowo coś takiego jak działal-
ność nierejestrowa. Jeżeli ja jako Mariusz Haładyj 
chciałbym prowadzić działalność gospodarczą, ale 
boję się, czy znajdę kontrahentów, czy znajdę pienią-
dze na składki itd… Ten okres działalności niereje-
strowej – mówię w uproszczeniu – mogę wykorzystać 
na… Tak że nie wchodzę w reżim nawet tej półrocznej 
ulgi na start, tylko szukam klientów i zbieram sobie 
pierwsze zamówienia. Osiągam, tak jak mówiłem 
wcześniej, 300, 500, 700, 900, 1 tysiąc zł miesięcznie 
i dopiero wtedy, że tak powiem, wchodzę w ten pułap 
półroczny, półroczny ZUS zerowy, a potem ten mały 
ZUS. Tak więc ten okres 2, 3 lat, okres najtrudniej-
szy z punktu widzenia rozpoczynającego działalność 
przedsiębiorcy, w ten sposób jest, powiedziałbym, 
zabezpieczony. Musimy też pamiętać o kosztach, 
kosztach dla budżetu oczywiście. Ten balans między 
kosztami a potrzebami musi być brany pod uwagę.

Spadek inwestycji. Przed debatą sejmową spodzie-
waliśmy się takich pytań i popatrzyliśmy na dane. 
W ostatnim kwartale 2017 r. czy generalnie w 2017 r… 
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(senator W. Komarnicki) Dzisiaj przedsiębiorca zbyt dużo czasu traci na wy-
pełnianie papierów, zastanawianie się, czy ma odpo-
wiedzialność, czy nie. Przedsiębiorcy już dzisiaj zma-
gają się z nowym problemem na rynku, mianowicie 
z brakiem księgowych. Ja kiedyś jako przedsiębiorca 
zatrudniałem 2 księgowe, jedna księgowa opędzała 
kontrole, które dopadały nas z różnych instytucji, 
a druga księgowa normalnie prowadziła przedsię-
biorstwo. Dzisiaj już w ogóle nie ma księgowych, bo 
się boją, nie chcą tłumaczyć się przed urzędnikami 
i brać odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. Tak 
szczerze mówiąc, dzisiaj księgowe nie ogarniają też 
tego, co się dzieje w polskim ustawodawstwie doty-
czącym prawa gospodarczego. Mógłbym państwu 
z własnego doświadczenia godzinami opowiadać, 
co to znaczy dobry księgowy w dużej firmie i jak 
łatwo jest z powodu błędnej decyzji urzędniczej stra-
cić grunt pod nogami. Wiele razy dotykało to moich 
firm. Obecnie kraje europejskie zastanawiają się nad 
wprowadzeniem 1% lub 2% podatku obligatoryjnego 
bez kosztu uzyskania przychodu. Dlaczego my o tym 
zapominamy?

Szanowni Państwo, uważam się za reprezentanta 
środowisk przedsiębiorców oraz ludzi aktywnych, 
gdyż przez 25 lat działałem w samorządach gospodar-
czych. Ja zawsze będę popierał te rozwiązania, które 
ułatwiają życie przedsiębiorcom, i dlatego zawsze 
bardzo uważnie przyglądam się tego typu rozwiąza-
niom i tego typu aktom prawnym, nawet popierając 
je. Ale mam dużo wątpliwości co do tych ustaw. Życie 
pokaże, czy będą to dobre zmiany, które realnie po-
mogą polskim przedsiębiorcom.

Na zakończenie chciałbym podziękować dwóm 
naszym senackim legislatorom. Ja rozumiem pański 
pośpiech, Panie Ministrze, ale niech pan ich uwagi, 
jeżeli nie chce pan ich wdrożyć, to przynajmniej weź-
mie do serca. Bardzo dziękuję za uwagę.

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

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Ustawa ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

przedsiębiorców, ma realizować wsparcie dla roz-
woju przedsiębiorczości. Jest pytanie, czy to jest od-
powiedź pełna, czy to jest odpowiedź właściwa na te 
oczekiwania. Otóż ja powtórzę to, co mówiłem, to jest 
że ta ustawa nie niesie przełomu. Na pytanie, które 
zadawałem przedsiębiorcom, „Co się zmieni w wa-
szej działalności?”, odpowiadali „Niewiele, prawie 

cjonalny, mówię to szczerze. Jednak dzisiaj pytanie 
brzmi: czy te dość pospiesznie tworzone ustawy będą 
mogły faktycznie precyzować prawo i ułatwiać funk-
cjonowanie przedsiębiorcom? Panie Ministrze, mnie 
naprawdę bardzo zmartwiło odrzucenie wczoraj na 
posiedzeniu komisji gospodarki naszych poprawek. 
Pośpiech w pracy nad takimi ustawami nigdy nie był 
wskazany. Wiemy, jakie wrażliwe to są ustawy i jakie 
mogą być potem konsekwencje takich prac.

Mam wiele obaw, którymi dzisiaj chciałbym się 
z państwem podzielić. Jest np. kwestia rzecznika ma-
łych i średnich przedsiębiorców. Mówiłem o tym, 
zadając pytania panu ministrowi. Nie do końca mnie 
pan, Panie Ministrze, przekonał. Dlaczego rzecz-
nik tylko małych i średnich przedsiębiorców, a nie 
wszystkich przedsiębiorców? Dlaczego już na wstę-
pie dyskryminuje się dużych przedsiębiorców? Jeżeli 
prawdą jest to, że duży przedsiębiorca sam sobie ra-
dzi czy poradzi, to tym bardziej nie będzie obciążał 
rzecznika, ale jeśli pojawi się jakaś sprawa, w której 
chciałby uzyskać poparcie rzecznika, to dlaczego od-
mawiacie mu tego prawa? Trzeba również pamiętać, 
że duży przedsiębiorca w Polsce może już nie być taki 
duży na arenie międzynarodowej, a przecież powinno 
nam zależeć również na tym, aby nasze firmy działały 
na rynku międzynarodowym – mówimy o tym od 
dłuższego czasu – z sukcesami. One powinny czuć 
wsparcie naszego rządu.

Jeśli chodzi o poszczególne ustawy, jest kilka 
drobnych pozytywnych aspektów, np. uproszczenie 
definicji działalności gospodarczej. Bardzo mi się to 
podoba, Panie Ministrze, mówię szczerze, tylko że 
za tą uproszczoną definicją tak naprawdę niewiele 
idzie. Dobry pomysł, jeśli chodzi o działalność nie-
rejestrową, tylko szkoda, że jest taki niski próg – na 
poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia. To jest 
za niski poziom. Ja uważam, i nie tylko ja, uważa 
tak wielu przedsiębiorców, z którymi się spotykałem 
przed wyjazdem na naszą sesję Senatu, że to powinno 
być przynajmniej 100%. Być może, Panie Ministrze, 
wrócimy do tego.

Zasada odpowiedzialności urzędników, niestety, 
z przykrością muszę powiedzieć, nie wnosi niczego 
nowego do polskiego prawa. A dobrze by było, gdyby 
w przepisach konstytucji dla biznesu była ujęta także 
odpowiedzialność urzędników za wyrządzone szko-
dy, bo to najbardziej boli przedsiębiorców.

Ulga na start – ciekawy pomysł. Szkoda, że tak 
krótko.

Warto również zastanowić się nad tym, czy tego 
prawie 1 tysiąca stron, tych 5 ustaw, tak, prawie 
1 tysiąca stron, nie można byłoby uprościć, uspójnić, 
złączyć w jedno, abyśmy faktycznie mogli mówić 
o naszej wspaniałej konstytucji.
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(senator M. Augustyn) z panem senatorem Komarnickim, że te uprawnienia 
należą się wszystkim przedsiębiorcom. 

My rozmawiamy w bardzo szczególnym mo-
mencie, rozgrzebywane są sprawy dotyczące du-
żych firm, które wzięły udział w prywatyzacji. 
I można by powiedzieć tak: nigdy rzecznik praw 
obywatelskich nie był nam, obywatelom, tak po-
trzebny jak teraz. I wydaje mi się, że nadchodzi taki 
czas, w którym, jak nigdy, przedsiębiorcom – nie-
zależnie od tego, jakich są rozmiarów – potrzebny 
będzie rzecznik chroniący ich prawa. Jak powie-
dział pan senator Komarnicki – ja się zgadzam 
z jego argumentacją – jeśli będzie tak, że duzi sobie 
poradzą, to nie będą rzecznikowi głowy zawracać, 
a jeśli będzie tak, że sobie nie poradzą, to znaczy, 
że rzecznik jest im potrzebny. Dlatego wnosimy 
o to, żeby instytucja rzecznika objęła wszystkich 
przedsiębiorców, żeby nikogo z możliwości jego 
działania nie eliminować.

Rzecznik będzie tym efektywniejszy, im bardziej 
jednoznacznie będą sformułowane jego uprawnienia 
– jest ich tutaj sporo i są bardzo ważne, ale można tu 
zrobić trochę więcej – i będzie on efektywny przede 
wszystkim wtedy, kiedy jego pozycja będzie wystar-
czająco silna. Mają rację ci senatorowie, którzy mó-
wią, że mamy już bardzo wielu różnych rzeczników 
resortowych. I właśnie przez to, że oni są resortowi, 
to ci rzecznicy są bardziej urzędnikami aniżeli nie-
zależnymi instytucjami. Tak naprawdę mało o nich 
wiemy, a o rezultatach ich działań – jeszcze mniej.

Patrzę tutaj na pana ministra… Mamy też rzecz-
nika praw pacjentów. Co dzień dostaję do skrzynki 
informacje, że prawa pacjentów nie są w pełni gwa-
rantowane. Są to informacje głównie od tych, którzy 
stoją w SOR w jakichś koszmarnych kolejkach po naj-
prostsze badanie. Czy widzimy tutaj… To jest tylko 
jeden z przykładów. Nie jest tak, żebym tylko na tym 
chciał się skupiać. Czy istnienie rzecznika w sposób 
radykalny, widoczny zmienia naszą sytuację w tej 
dziedzinie?

Obawiam się, że jeżeli będą to osoby zależne od 
resortów, zależne od ministrów, to nie będą się one 
podejmowały pewnych spraw, zwłaszcza trudnych 
i niewygodnych, i że nie będą działały radykalnie 
wtedy, kiedy będzie im groziło narażenie się urzę-
dom, które podlegają temu samu mocodawcy.

Dlatego wydaje mi się, że jeżeli państwa inten-
cje są szczere, takie, by umocnić pozycję przedsię-
biorców wobec urzędów w sprawach spornych… 
W czymże może tu zaszkodzić nasza propozycja, 
Panie Ministrze? Można się z panem zgodzić lub nie 
zgodzić co do tego, że to wystarczy. Ja się nie zga-
dzam. I pytam: cóż to by szkodziło, gdyby rzecznik 
był umocowany inaczej, silniej, tak, jak proponujemy? 
Czy ktokolwiek mógłby ponieść z tego tytułu jakąś 
szkodę? Nie. Byłoby więcej korzyści, o które państwo 

nic”. Oczywiście ona nie szkodzi, ona niektóre spra-
wy uspójnia, ona niektóre sprawy objaśnia, ona daje 
niewiele większe, no ale nieco większe uprawnienia, 
daje pewną ulgę na start. W pytaniach starałem się 
pokazywać, że jak się patrzy na to, ile firm startuje, 
a ile upada, i to w ciągu roku, to można powiedzieć, 
że ta ustawa niekoniecznie będzie dawała silny impuls 
do rozwoju przedsiębiorczości, a na pewno nie będzie 
na tyle dużą ulgą, by pomogła na dłużej utrzymać się 
na rynku firm. Dlatego używanie w stosunku do tego 
pakietu ustaw słowa „konstytucja” jest absolutnie na 
wyrost, Panie Ministrze. 

Ale dobrze, może część tych przepisów gene-
ralnych warta jest zauważenia i docenienia. Jednak 
bardzo wiele spośród nich albo od dawna obo-
wiązuje w innych ustawach, albo jest zapisanych 
w konstytucji. No bo, proszę państwa, należało-
by zapytać, czy teraz przedsiębiorca może podej-
mować działania, które nie są zakazane prawem. 
Odpowiadamy: każdy obywatel może, przedsiębior-
ca także, bo ma to zagwarantowane w konstytucji. 
Jedyne uzasadnienie z tego zakresu, które mamy, 
ograniczające prawa obywatelskie w ten sposób, 
żeby stosować tylko to, co w prawie zapisane, do-
tyczy sektora publicznego. Jak wiemy, jest to skon-
sumowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 
nieszczęśliwie zresztą – tak uważam – bo prowadzi 
to do ogromnej kazuistyki w procesie stanowienia 
prawa. Inne uprawnienia, dotyczące np. kontroli 
czy koncesji, obwarowane są tak dużą liczbą za-
strzeżeń, odniesień do innych ustaw, w których te 
uprawnienia nie obowiązują, że tak naprawdę te 
różne „ale” zapisane w ustawie powodują, że znów 
to urzędnicy będą tak naprawdę górą i będą mogli 
zdecydować, jak będzie.

Poprawki, które chcemy zgłosić, mają tę ustawę 
ulepszyć i dać więcej praw, jednoznacznych zapisów 
przedsiębiorcom, których praca jest fundamentem 
rozwoju gospodarczego i jest fundamentem naszej 
pomyślności. 

Być może najciekawszym rozwiązaniem jest po-
wołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, 
bo ani ta ustawa, ani przepisy w niej zawarte – nie-
stety, Panie Ministrze – nie są na tyle jednoznaczne 
i nie czynią takiego postępu, by ten rzecznik nie był 
potrzebny. On będzie potrzebny, tak jak ten punkt 
informacyjny, ponieważ tak naprawdę jeden labirynt 
zastępujemy trochę innym. I poruszać się w tym tak, 
by nie narazić na szwank swojego biznesu, w dalszym 
ciągu w Polsce nie będzie łatwo. To nie jest moje zda-
nie, to jest zdanie przedsiębiorców. Rzecznik mógłby 
w tym pomóc, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do 
sytuacji spornych – i jak najbardziej należy tę insty-
tucję popierać – ale wydaje mi się, i zgodzę się tutaj 
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(senator M. Augustyn) przepisach obracać. Pan minister mówił tutaj, że 
były naciski, żeby jak najszybciej tę ustawę uchwa-
lić. W związku z tym ta propozycja nie idzie daleko. 
Wydaje mi się, że to jest minimum. Gdyby ta ustawa 
weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia, 
byłby to moim zdaniem absolutnie minimalny czas, 
ażeby można było do wdrożenia tych przepisów przy-
gotować taką masę firm, których ona dotyczy. Nie 
wszędzie przecież są odpowiednie służby. Mówiliśmy 
o tym, że dotyczy ona wielu małych i średnich firm, 
dlatego taki czas jest moim zdaniem absolutnie mi-
nimalny i niezbędny. Składam ten zestaw poprawek 
w nadziei, że znajdziemy jeszcze chwilę na to, żeby 
się im przyjrzeć.

Jeszcze tylko o jednej z nich chciałbym wspo-
mnieć, Panie Ministrze. Jednak do końca mnie nie 
przekonały pana odpowiedzi w sprawie ograniczenia 
prawa do dochodu minimalnego, jeśli idzie o byłych 
przedsiębiorców. Zgadzam się z panem – sam o to 
pytałem – że ustawa mogłaby być wykorzystywana 
w niedobrym celu, ale wydaje mi się, że ten przepis 
jest absolutnie za daleko idący. Mówi on przecież, 
Panie Ministrze, nie o tych, którzy prowadzą działal-
ność, tylko o tych, którzy kiedyś ją prowadzili. No, on 
się do takiej sytuacji odnosi, więc wydaje mi się, że to 
ograniczenie powinno zostać z art. 5 wyeliminowane. 
Na innym poziomie powinno się szukać zabezpieczeń 
przed ewentualnymi nadużyciami, tym bardziej że, 
tak jak mówił pan minister – wyjaśnialiśmy to sobie 
podczas posiedzenia komisji – przepisy, które dają 
szansę kontroli uzyskiwanych dochodów, istnieją 
w ustawie o VAT, a więc nie jest to, że tak powiem, 
puszczone ot tak sobie, po prostu. Jest obowiązek 
ewidencjonowania i jest obowiązek kontroli, wobec 
tego żadna grupa obywateli – niezależnie do tego, 
czym oni się wcześniej zajmowali – nie powinna być 
wyłączona z dobrodziejstw tego przepisu.

Panie Marszałku, składam te poprawki. Sekundę, 
bo chyba jeszcze muszę je podpisać. Dziękuję.

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

Radziwiłła.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Dla niektórych może być zaskakujące to, że po-

prosiłem o udzielenie mi głosu w tej dyskusji, ale tak 
jak pan senator Komarnicki, który mówił, że czuje 
się przedstawicielem przedsiębiorców, chciałbym 
powiedzieć, bo być może nie wszyscy o tym wie-
dzą, że ja także ponad 20 lat byłem przedsiębiorcą, 

podobno zabiegacie. Dlatego uważam, że poprawki, 
które tutaj składamy, są niesłychanie ważne.

Chcemy też wydłużenia pasa startowego, o któ-
rym pan mówi. Start w biznes jest trudny. Niestety 
wielu może nie dojechać nawet do końca pasa star-
towego. Dlatego wydaje mi się, że czas, w którym 
obowiązują ulgi, powinien być dłuższy i że zapisy 
powinny objąć też składkę zdrowotną. Te osoby będą 
ubezpieczone, a strata dla budżetu ochrony zdrowia 
jest… Tam liczy się każdy grosz, zgoda. Ale przypo-
mnę, że ta ustawa zmniejsza wpływy do FUS, gdzie 
jest dziura liczona w miliardach. O ile wiem, w NFZ 
takiej dziury nie ma.

Prosiłbym o życzliwe podejście do naszych popra-
wek. Część z nich dotyczy procesu stanowienia prawa. 
Platforma Obywatelska przygotowała kompleksowe 
rozwiązania. Przyjęlibyśmy państwa propozycje jako 
idące w sukurs naszym dążeniom, jednak wydaje 
mi się, że to, co my proponujemy, to są rozwiązania 
zdecydowanie bardziej klarowne.

Przede wszystkim proponujemy, ażeby wpływ 
dotyczył ustaw, które w sposób istotny mogą oddzia-
ływać na przedsiębiorców, a więc nie tylko tzw. ustaw 
gospodarczych. Znowu patrzę na pana ministra, bo mi 
się przygląda. Przychodzi mi teraz do głowy przykład 
prawa farmaceutycznego. Niedawno wielu przedsię-
biorców doznało szoku, bo prawo do prowadzenia 
aptek zostało ograniczone zupełnie inną ustawą.

My proponujemy trochę inne rozwiązanie. Idące 
w tym samym kierunku, ale trochę inne. Takie, ażeby 
w art. 66 pokazać, jakich spraw miałyby dotyczyć 
obowiązki wynikające z rozdziału 6 ustawy, a mia-
nowicie mające obligować do oceny wpływu i odpo-
wiednich konsultacji aktów prawnych. Tego rodzaju 
konstrukcja wydaje mi się szczęśliwsza, ponieważ 
ona zapobiega takim sytuacjom, w których można by, 
nazwijmy to, dotykać bez odpowiedniej oceny skut-
ków dużych grup przedsiębiorców tylko dlatego, że 
ktoś uznaje, że to nie jest ustawa stricte gospodarcza, 
tylko dotycząca innych kwestii. Wydaje mi się, że to 
nasze rozwiązanie jest lepsze.

Panie Ministrze, Panie Marszałku, składam cały 
pakiet poprawek, który kończy poprawka dotycząca 
vacatio legis. Pan minister sam przyznał, że w za-
kresie deregulacji rząd nie widzi pola do działa-
nia i się poddaje. No, tak ja bym to zinterpretował. 
Rzeczywiście, jak się patrzy na tę ustawę wprowa-
dzającą, to widać, że w niewielu miejscach uchyla się 
przepis taki i taki. Na ogół jest tak, że jeden przepis 
zastępuje się innym. Ponieważ ta ustawa dalej będzie 
skomplikowana i akty pochodne od niej również takie 
będą – a najlepszym dowodem jest ich obszerność 
– uważamy że przedsiębiorcy powinni mieć choć 
trochę dłuższy czas na to, żeby się nauczyć w tych 
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(senator K. Radziwiłł) cji w tym zakresie ze strony senatorów Platformy 
Obywatelskiej. Z całą pewnością, powiedziałbym, 
oszczędzenie składki zdrowotnej jest tutaj właści-
we. Należy mieć świadomość, czym jest składka 
zdrowotna. Składka zdrowotna to nie jakiś rodzaj 
podatku, tylko to jest, można powiedzieć, ryczał-
towa opłata za świadczenia, z jakich się korzysta, 
za świadczenia, które mają charakter rzeczowy. Tu 
jest zupełnie inaczej niż w przypadku składek na 
ubezpieczenia społeczne, to jest zupełnie inny rodzaj 
składki, więc wydaje się, że jest to logiczne rozwią-
zanie. A przy tym licytacja, kto jest na większym 
minusie, czy służba zdrowia, czy ubezpieczenia spo-
łeczne, to już chyba nie ma sensu. Ale jeszcze raz 
powtarzam: charakter składki zdrowotnej jest taki, 
że byłoby niesprawiedliwością, gdyby inni ubez-
pieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia ze swo-
ich składek na zdrowie finansowali ulgę na rozwój 
przedsiębiorczości tych, którzy startują w biznesie. 
A zatem to rozwiązanie, tak uważam, jest bardzo 
dobre.

I wreszcie kwestia czasu, kiedy te rozwiązania 
wchodzą. Wydaje się, że jesteśmy w momencie bar-
dzo szczególnym. Chcemy coś zrobić, a nie mówić 
o tym, że kiedyś to zostanie zrobione. W związ-
ku z tym wydaje się, że nie tylko prace nad całym 
pakietem, ale także moment wejścia w życie tych 
przepisów trzeba po prostu maksymalnie przyspie-
szyć. Dlatego jestem zdania, że nie należy odsu-
wać wejścia w życie tych przepisów, które, miejmy 
nadzieję, przynajmniej w jakimś zakresie pobudzą 
przedsiębiorczość, zwłaszcza tych, którzy startują 
w biznesie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie…
(Głos z sali: Tak, tak, tak.)
Tak? Dobrze.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jeszcze 

Rulewski.)
Pan senator Rulewski?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Tak.)
Do dyskusji?
(Senator Jan Rulewski: Tak, Panie Marszałku. Pan 

pyta czy pozwala?)
Pytam, bo nie widzę tutaj… Jest zapisany?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Ja się zgłosiłem.)
Dobrze. To wzywam pana senatora Rulewskiego 

do dyskusji.
(Senator Jan Rulewski: Wzywa mnie pan, Panie 

Marszałku? Tak, Panie Marszałku?)
Jak się pan zapisał, Panie Senatorze, to proszę 

zabrać głos.

prowadziłem swoją działalność gospodarczą i mam 
w tym zakresie dosyć dużo doświadczeń, niestety, 
często bardzo niedobrych doświadczeń, zwłaszcza 
jeśli chodzi o obszar różnego rodzaju utrudnień, które 
zupełnie nie służą… no, po prostu niczemu nie służą.

Dosyć ciekawe jest to, jak dużo w wypowiedziach 
i mojego przedmówcy, i kilku osób wcześniej zadają-
cych pytania było o tym, że pakiet, nad którym dzisiaj 
obradujemy, to nie konstytucja, bo to nie zasługuje na 
takie wysokie określenie, że nie ma w tym przełomu, 
jednocześnie jest wniosek o to, aby odłożyć w czasie 
wejście w życie tych przepisów, a to jedno z drugim 
troszkę się kłóci. Ale tutaj przecież nie chodzi o sło-
wa, nie chodzi o to, żeby coś było przełomem, tylko 
o to, żeby to posuwało nas w odpowiednim kierunku.

Myślę, że jeśli chodzi o regulacje dotyczące przed-
siębiorczości, to jest zupełnie oczywiste, że porusza-
my się pomiędzy dwiema skrajnościami: całkowitą 
regulacją i brakiem regulacji. Ani jedno, ani drugie 
rozwiązanie dobre nie jest. A zatem w pobudzaniu do 
przedsiębiorczości chodzi o to, aby ten suwak określa-
jący miejsce, w którym jesteśmy, po prostu przesunąć 
w odpowiednim kierunku. I wydaje się, że ten pakiet 
właśnie to robi. Jestem zdecydowanym zwolennikiem 
wielu rozwiązań, które proponuje się zarówno w usta-
wie głównej, jak i w tych dodatkowych.

Dużo było mowy na temat rzecznika małych 
przedsiębiorców. No, wydaje się, że to jest rozwią-
zanie, które jest po prostu światowe. I taka retoryka, 
mówienie o tym, że wszyscy przedsiębiorcy, w tym 
także ci najwięksi, potrzebują rzecznika, po prostu nie 
znajduje odzwierciedlenia w rozwiązaniach funkcjo-
nujących w takich krajach, w których przedsiębior-
czość rozwija się dobrze. Jeśli chodzi o kraj, na który 
pod względem przedsiębiorczości chyba najchętniej 
spoglądamy, czyli Stany Zjednoczone, to tam rzecz-
nik małej przedsiębiorczości, tak on się nazywa, jest 
elementem administracji, która też tak się nazywa, 
bo to jest Small Business Administration, można po-
wiedzieć, ministerstwo małego biznesu, bezpośred-
nio zależne od prezydenta. Przypomnę, że tam rząd 
kształtuje prezydent, a zatem w mianowaniu tego 
rzecznika uczestniczy tylko 1 pośrednik, tzn. prezy-
dent decyduje o tym, kto jest szefem administracji do 
spraw małej przedsiębiorczości, a ten administrator, 
szef tego ministerstwa, tak to nazwę, mianuje rzecz-
nika. I takie rozwiązanie jest dobre, ono dobrze dzia-
ła i jest naśladowane w różnych krajach, w których 
rzecznicy małej przedsiębiorczości funkcjonują. Więc 
wydaje się, że to rozwiązanie jest nie tylko poprawne, 
ale i logiczne, bo to właśnie mała przedsiębiorczość 
wymaga jakiegoś tam wsparcia.

Chciałbym się również bardzo krótko odnieść 
do pomysłu dotyczącego różnych ulg i do propozy-
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wiście jest bzdurą, bo taka instytucja, niezależnie 
od tego, jaki mamy stan prawa… Raczej to prawo 
poprawiajmy i jeszcze bardziej poprawiajmy jego 
respektowanie, żeby nie było takiej historii jak ta, 
która się ostatnio zdarzyła, z ławką i położoną na 
niej Ukrainką. Poprawiajmy, a nie twórzmy nowych 
instytucji, które będą państwo polskie kosztować.

Druga sprawa to jest tworzenie iluzji, takie myśle-
nie: jeśli coś jest źle, to stwórzmy urząd. I tworzenie 
iluzji w ramach środowiska małych i średnich przed-
siębiorców… Przecież oni mają prawa korporacyjne 
do tworzenia instytucji i tworzą te instytucje, i są 
w komisji trójstronnej, i występują na forum, mogą 
występować… Jeśli tego nie robią, to żaden urzędnik 
tego za nich nie zrobi, a jak zrobi, to nie najlepiej. 
Mimo że mój pogląd o pracy urzędników nie jest aż 
tak tragiczny, jak o pracy niektórych, powiedzmy, 
mediów. 

Trzecia sprawa. No, przyznajmy, proszę państwa, 
samokrytycznie – Panie Ministrze, patrzę na pana… 
Jakakolwiek by tu była dyskusja nad sprawozdaniami 
rzecznika czy nad jego budżetem, to co się dzieje? 
Zawsze się mówi, że on nie ma pieniędzy, nie może 
pełnić swojej funkcji, czyli praktycznie jest sparali-
żowany.

Co więcej, kolejna kwestia: jeśli już jest rzecznik 
– a to może jest najważniejsze – to zawsze to jest taka 
osoba, która broni jednostki. Mówimy o rzeczniku 
praw obywatelskich, który broni jednostki i jej praw, 
a nie praw korporacji, nie praw instytucji, nie praw 
przedsiębiorstwa. One mają obowiązek się bronić 
albo z mocy prawa, z mocy aktów prawnych, albo 
też korzystając z możliwości zrzeszania się. Zwykły 
obywatel, którego dotyka naruszanie jego praw, czy 
pacjent… Można by przyjąć, że on rzeczywiście ta-
kiego rzecznika powinien mieć.

Kolejna sprawa. Jak się czyta prasę… Obywatele, 
jak się skarżą, to, proszę zauważyć, piszą pisma tej 
samej treści, skargi na ogół, prośby o wystąpienia do 
aż kilku instytucji. A to do premiera, a to do mini-
stra, do Sejmu, do Senatu, do mediów, do prezydenta. 
I tworzy to właśnie takie rozprzężenie w zakresie, 
że tak powiem, adresata krzywdy. Jak rozumiem, 
również krzywdy, która może dotknąć przedsiębiorcę.

Poza tym przedsiębiorczość to nie jest skatalogowa-
na instytucja, w takim sensie jak prawa człowieka czy 
prawa pacjenta, precyzyjnie ujęte. Przedsiębiorczość 
to jest pewien rodzaj zachowania się, rodzaj działal-
ności o różnych formach i szerokości, która… Ale 
to tak nawiasem mówiąc, zapytam pana ministra. 
Tu się mówi o rzeczniku małych i średnich przed-
siębiorców. A kogo w tej chwili zamykacie? Dużych 
przedsiębiorców. To gdzie oni mają się zwrócić wobec 
faktu, że 20–30 lat temu… że rewindykujecie umowy 
prywatyzacyjne, skoro nie będą mieli dojścia do tego 
rzecznika?

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja ten drobniutki gest panu wybaczam, może dla-

tego, że żyjemy w atmosferze walentynek – i nie jest 
to bynajmniej tylko zwrot retoryczny, bo…

(Senator Dorota Czudowska: Jest środa popiel-
cowa.)

Przyjmuję to. Przyjmuję. I będę też mówił o śro-
dzie popielcowej, nie tylko żeby spełnić pani wyma-
gania, Pani Senator.

Otóż atmosfera walentynkowa udziela mi się 
w momencie, gdy czytam ustawę o Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców, czyli o takim prezenci-
ku dla małych i średnich przedsiębiorców z okazji 
walentynek. Zapowiedzi pana premiera, a wcześniej 
wicepremiera dotyczyły konieczności usprawnienia 
czy poprawienia ducha przedsiębiorczości i stwo-
rzenia konstytucji przedsiębiorców, a tu się okazuje, 
że tak naprawdę symbolem tego ma być utworzenie 
nowego urzędu. Wcześniej – nie bądźcie państwo na 
mnie oburzeni – przy okazji różnych wystąpień na 
temat tworzenia stanowisk rzeczników bądź ich pra-
cy, wyrażałem przekonanie, że jest to droga fałszywa. 
Powinniście sobie państwo posypać popiołem głowy, 
zanim taką ustawę zaproponujecie Sejmowi czy, tak 
jak teraz, co już uważam za bulwersujące, Wysokiej 
Izbie senackiej. Dlaczego? Otóż konstytucja i powoła-
ne w niej instytucje oraz pochodne konstytucji, czyli 
ustawy, w stopniu dostatecznym chronią lub powinny 
chronić drobną i małą przedsiębiorczość. Lekarstwem 
pozwalającym na ochronę interesów małych, średnich 
i dużych przedsiębiorców nie jest powoływanie ko-
lejnego urzędu, choćby z tego względu, że dublujemy 
administrację. Wprawdzie „rzecznik” brzmi ładnie, 
ale to w sumie jest administracja, bo on ma prawo do 
różnego rodzaju wystąpień i decyzji. 

My w Polsce mamy tych rzeczników, jak ja naliczy-
łem, już jedenastu. I można przyjąć… Wspomnijmy 
tutaj m.in. o rzeczniku praw obywatelskich, dziecka 
– zresztą zapisanych w konstytucji – pacjenta, praw 
ucznia. O rzeczniku rządu nie będę mówił, bo on sam 
się obroni. Dalej, w wojsku jest rzecznik, bo tam nie 
ma partii i związków zawodowych. Można by nawet 
parodiować w walentynkowym duchu. Jeśli ma być 
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, to ja się 
pytam: a gdzie jest rzecznik pracowników? A z pra-
wami pracowników od lat, jak w tej Izbie przebywam, 
Szanowni Państwo z prawej i lewej, nie jest najlepiej, 
o czym świadczą najnowsze informacje.

(Senator Jerzy Czerwiński: Związki zawodowe…)
Właśnie, właśnie, Panie… Właśnie widzę, że… 

Dziękuję panu za to, że razem nadajemy. Myślę, że 
będziemy tak samo głosować, czyli przeciwko tej 
ustawie, za oddaleniem tej ustawy w ogóle. Rzecznik 
pracownika czy też rzecznik praw pracownika oczy-
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(senator J. Rulewski) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia 
punktu siódmego oraz punktu ósmego porząd-
ku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej oraz 
ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 
Marszałkowskiej.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 720 i 721, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 720 A oraz 
721 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie ustawy o Straży Marszałkowskiej oraz usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 
Marszałkowskiej.

Widzę, że pan senator jest już na mównicy.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawozda-

nia z posiedzenia połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
sprawozdania dotyczącego 2 ustaw, ustawy o Straży 
Marszałkowskiej oraz ustawy – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Straży Marszałkowskiej.

Posiedzenie komisji odbyło się 6 lutego 2018 r. 
Ustawy na posiedzeniu połączonych komisji były roz-
patrywane łącznie. Została również przygotowana 
jedna opinia senackiego Biura Legislacyjnego doty-
cząca przedmiotowych ustaw.

Jeśli chodzi o cel ustawy o Straży Marszałkowskiej, 
to określa ona w sposób systemowy i komplekso-
wy pozycję ustrojową i zakres kompetencji Straży 
Marszałkowskiej jako wyspecjalizowanej, uzbrojonej 
i umundurowanej formacji zapewniającej ochronę 
Sejmu i Senatu. Zadania Straży Marszałkowskiej, 
uprawnienia pracowników, czyli strażników Straży 
Marszałkowskiej, w trakcie wykonywania tych zadań, 
podległość organizacyjna Straży Marszałkowskiej, 
a także wymogi kwalifikacyjne i zasady postępowa-
nia kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników 
Straży Marszałkowskiej dotychczas były określone 
przepisami ustawy o Biurze Ochrony Rządu i były 
umieszczone w rozdziale 11 tej ustawy „Ochrona 
Sejmu i Senatu”. Lata doświadczeń, 16 lat doświad-
czeń w okresie obowiązywania tej ustawy wykazało, 
że niezbędne jest wypracowanie nowoczesnych metod 

To nie tędy droga. Posypmy, tak jak pani sena-
tor tu do mnie apeluje, głowy popiołem i po prostu 
niech rząd wystąpi o odrzucenie tej ustawy w cało-
ści, dzięki czemu oszczędzi nam, jak to pan senator 
Czarnobaj powiedział, 18 milionów zł i tworzenia 
republiki rzeczników i rad radzieckich. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głos z sali: Do punktu trzeciego…)
Dla porządku informuję, że senator Kleina złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu…
(Głos z sali: To wniosek legislacyjny.)
Czy przemówienie do protokołu?
(Głos z sali: Wniosek legislacyjny.)
Przepraszam.
Czyli senator Kazimierz Kleina nie złożył swojego 

przemówienia do protokołu. Złożył wniosek legisla-
cyjny do punktu trzeciego, do ustawy o rzeczniku.

Kto jeszcze złożył?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Mieczysław 

Augustyn.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja.)
Pan senator Augustyn złożył cały szereg wnio-

sków do ustaw: do ustawy – Prawo przedsiębior-
ców, do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców i do ustawy – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

(Senator Jan Rulewski: Ja potwierdzam na piśmie 
to, o co wnosiłem ustnie, a wnosiłem o odrzucenie 
ustawy o rzeczniku.)

Pan senator Rulewski złożył wniosek o odrzucenie 
ustawy o rzeczniku.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Dziękuję, Panie Marszałku. Myślę, że dyskusja była 
obszerna.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym do ustawy – Prawo przedsię-
biorców, ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej, proszę 
Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przedstawienie sprawozdania.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) pisów ustawy o Straży Marszałkowskiej, a także prze-
pisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 
dotyczący wejścia w życie ustawy. Ustawa zawiera 
przepisy, które integrują z krajowym systemem pra-
wa wprowadzane ustawą o Straży Marszałkowskiej 
regulacje dotyczące uprawnień funkcjonariuszy i pra-
cowników Straży Marszałkowskiej.

(Głos z sali: Dzień dobry. No właśnie…)
Dzień dobry.
Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to za-

wiera ona opis przebiegu prac sejmowych nad oby-
dwiema tymi ustawami. Macie państwo senatorowie 
to w materiałach. Ja może pozwolę sobie tego nie 
przytaczać. Obydwie ustawy zostały przegłosowa-
ne na pięćdziesiątym siódmym posiedzeniu Sejmu 
26 stycznia 2018 r.

Jeśli chodzi o uwagi szczegółowe Biura 
Legislacyjnego do ustawy o Straży Marszałkowskiej, 
to w zasadzie 3 kwestie były podnoszone przez Biuro 
Legislacyjne. Kancelaria Senatu, co podnosiła pani le-
gislator prowadząca ustawę, uczestniczyła w pracach 
komisji sejmowej procedującej tę ustawę. W związ-
ku z tym tych poprawek jest tylko trzy, może raczej 
sugestii, nie poprawek, ponieważ pozostałe kwestie 
zostały uregulowane w trakcie prac sejmowych.

Uwagi Biura Legislacyjnego dotyczą art. 42 
oraz art. 60 ustawy o Straży Marszałkowskiej 
i podnoszą kwestię przyjęcia do służby w Straży 
Marszałkowskiej osób będących dotychczas funk-
cjonariuszami innych służb mundurowych, dokładnie 
chodzi tutaj o przepisy dotyczące funkcjonariuszy 
Służby Celnej. Już w trakcie posiedzenia komisji 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wskazał, że nie tylko Służba Celna 
jest w tej ustawie, że tak powiem, w jakiś tam sposób 
ograniczona. Tu chodzi głównie o przenoszenie stopni 
służbowych i uznawanie stopni służbowych funkcjo-
nariuszy Służby Celnej w przypadku przejścia do 
Straży Marszałkowskiej. Takie służby, które również 
nie są ujęte w tej ustawie, to jest m.in. Służba Ochrony 
Kolei i Służba Leśna. To też są służby mundurowe. 
Uzasadnieniem ze strony MSWiA tej kwestii było 
również to, że Straż Marszałkowska jest bardzo spe-
cyficzną służbą, bardzo, że tak powiem, niewielką, 
jeśli chodzi o liczebność funkcjonariuszy i w przy-
padku przejścia np. funkcjonariusza Służby Celnej, 
biorąc pod uwagę specyfikę pracy funkcjonariuszy 
Służby Celnej, do Straży Marszałkowskiej… To jest 
nie ta skala działalności. W takim przypadku ustawa 
co do zasady działa w dwie strony, czyli funkcjona-
riusz Służby Marszałkowskiej przenoszący się np. 
do Służby Celnej jako funkcjonariusz w przypadku 
kierowania kilkunastoosobowym zespołem musiałby 
pełnić np. funkcję naczelnika województwa w KAS, 
czyli w administracji skarbowej. Tutaj było takie uza-
sadnienie, że jest to celowy zapis. Ale wyjaśnienia 

i przepisów w randze ustawy, które kompleksowo 
uregulują status prawny Straży Marszałkowskiej.

Jak określono w uzasadnieniu załączonym do pro-
jektu, ustawa o Straży Marszałkowskiej wzorowana 
jest na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach za-
wartych w ustawie o Biurze Ochrony Rządu, ustawie 
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a także in-
nych ustawach regulujących stosunek służbowy funk-
cjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej 
Straży Pożarnej.

Jeśli chodzi o ustawę, to przyjęcie tej ustawy, 
a w zasadzie wzorców w niej wpisanych, z uwzględ-
nieniem specyfiki ochrony Sejmu i Senatu, wyłączy 
konieczność posiłkowania się rozwiązaniami usta-
wowymi dotyczącymi innych służb, w szczególności 
w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i ustania 
stosunku służbowego, a także w zakresie obowiązków 
i uprawnień funkcjonariuszy.

W stosunku do obecnych rozwiązań w związku 
z realnym wzrostem zagrożeń zakres zadań Straży 
Marszałkowskiej zostanie w istotny sposób posze-
rzony.

Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnego 
stanu prawnego dotyczą rozszerzenia kompetencji 
Straży Marszałkowskiej o zadania polegające na 
prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiolo-
gicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu 
i Senatu, podejmowaniu działań zmierzających do 
neutralizacji zagrożeń oraz wykrywaniu urządzeń 
podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urzą-
dzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu 
i w zarządzie Kancelarii Senatu.

Ustawa w szczególności określa: zadania i or-
ganizację Straży Marszałkowskiej jako formacji; 
uprawnienia funkcjonariuszy podczas wykonywania 
czynności służbowych; wymogi stawiane kandyda-
tom ubiegającym się o przyjęcie do pełnienia służby; 
postępowanie kwalifikacyjne; czas pełnienia służby 
oraz opiniowanie funkcjonariuszy, podstawy fakul-
tatywne i obligatoryjne zwolnienia ze służby; stopnie 
w Straży Marszałkowskiej, zasady mianowania na 
kolejne stopnie w straży, a także podstawy ich obni-
żania; prawa i obowiązki funkcjonariuszy; kwestie 
szczegółowe dotyczące uposażeń, innych świadczeń 
pieniężnych i pozapłacowych funkcjonariuszy; zasa-
dy odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariu-
szy Straży Marszałkowskiej.

Jeśli chodzi o ustawę – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Straży Marszałkowskiej, to jest ona bezpo-
średnio związana w uchwaleniem ustawy o Straży 
Marszałkowskiej. Ustawa składa się z 3 rozdziałów 
i 47 artykułów, zawiera przepisy o wejściu w życie 
ustawy o Straży Marszałkowskiej, przepisy zmienia-
jące 37 ustaw będące konsekwencją uchwalenia prze-
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) kres kompetencji Straży Marszałkowskiej. Chodzi 
o zbudowanie – wzorem innych parlamentów eu-
ropejskich, które samodzielnie zarządzają własną 
ochroną i bezpieczeństwem – takiej formacji, która 
będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo parlamen-
tarzystom i osobom, które, że tak powiem, są gość-
mi na terenie Sejmu i Senatu. Ta profesjonalizacja 
będzie polegała m.in. na wyposażeniu funkcjona-
riuszy Straży Marszałkowskiej w narzędzia nie-
zbędne do realizacji poszerzonych zadań. Chodzi 
o poszerzenie kompetencji m.in. o możliwość prze-
prowadzania kontroli pirotechnicznej, legitymowa-
nia osób, które wchodzą na teren Sejmu i Senatu, 
a nawet ich zatrzymania i dokonania kontroli oso-
bistej. Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, 
tak jak inni funkcjonariusze mundurowi, będzie 
uprawniony – oczywiście chodzi o teren Sejmu 
i Senatu – do wykorzystania środków przymusu 
bezpośredniego. Straż Marszałkowska na mocy tej 
ustawy nie będzie miała uprawnień do prowadzenia 
czynności operacyjnych i śledczych.

Postaram się przybliżyć dalsze kompetencje funk-
cjonariuszy Straży Marszałkowskiej… A, będzie im 
przysługiwało zaopatrzenie emerytalne funkcjona-
riuszy służby mundurowej. To będzie uposażenie 
emerytalne zgodne, że tak powiem, ze standardami, 
jakie dotyczą służb mundurowych typu Policja, straż 
pożarna.

W trakcie posiedzenia komisji padło wiele pytań. 
Postaram się kilka tych wątków państwu przybliżyć.

Senator Rulewski pytał, sugerował, że doszło 
do pewnego przeregulowania ustawowego doty-
czącego warunków pracy, ale i uposażenia, skład-
ników uposażenia Straży Marszałkowskiej. No, 
jeśli chodzi o tę ocenę senatora Rulewskiego, to nie 
zgodziło się z nią Biuro Legislacyjne ani przedsta-
wiciel MSWiA, którzy stwierdzili, że taka forma 
rozwiązania w tym zakresie, a nie ta proponowana 
przez senatora Rulewskiego – w postaci regula-
minu wynagradzania – jest formą zdecydowanie 
stabilniejszą i formą, która powinna być stosowana 
w przypadku funkcjonariuszy.

Senator Rulewski zwrócił również uwagę na 
art. 17 ustawy o Straży Marszałkowskiej. Artykuł 
ten… Ja w sumie dopytywałem również o możliwość 
wejścia… czy też wsparcia Straży Marszałkowskiej 
przez służby Policji i Służby Ochrony Państwa, czy-
li dawniejszego Biura Ochrony Rządu. Ten zapis 
ustawowy pozostał niezmieniony. MSWiA prze-
konująco to uzasadniało, że potrzeba chwili może 
być taka, że wąska grupa funkcjonariuszy – która 
i tak w ciągu najbliższych 2 lat docelowo zostanie 
zwiększona o około 100 osób, 100 etatów – może 
nie sprostać wyzwaniom. Mogą być takie sytuacje, 
w których nie sprostają wyzwaniom i po prostu nie 
będą w stanie ochraniać w jakichś ekstremalnych 

MSWiA były też takie, że tak naprawdę funkcjonariu-
sze Służby Celnej nie mają zamkniętych drzwi i oni 
również, jeśli spełnią kryteria naboru, które są dość 
szczegółowo wpisane w ustawie, będą mieli szansę 
przejścia do nowej służby, Straży Marszałkowskiej.

Jeśli chodzi o drugą uwagę, to dotyczy ona kwestii 
obniżenia, pozbawienia funkcjonariusza praw do na-
grody rocznej. Tutaj chodzi o sposób postępowania, 
procedowania w trakcie postępowania dyscyplinarne-
go. Ta uwaga również została wyjaśniona przez przed-
stawiciela MSWiA, mianowicie to jest kolejny akt 
prawny, który reguluje sytuację funkcjonariuszy służ-
by mundurowej, a rozwiązania zaproponowane w po-
przednich aktach prawnych, które były procedowane, 
zmierzają do tego, żeby to były rozwiązania w miarę 
zunifikowane, i one wyczerpują… Ta kara dyscy-
plinarna może być procedowana… Procedowanie, 
jeśli chodzi o system kar dyscyplinarnych, może być 
uregulowane w inny sposób. Tutaj przedstawiciele 
MSWiA zwrócili uwagę, że w trakcie pracy komi-
sji nad ustawą o Straży Marszałkowskiej w Sejmie 
była już nowelizacja ustawy o Policji i na tym etapie 
procedowania ustawy o Policji można wprowadzić 
takie rozwiązania.

Trzecia, ostatnia uwaga dotyczy kwestii wzno-
wienia postępowania dyscyplinarnego i sprzeczności 
związanych z dodanymi na etapie prac sejmowych 
ust. 5 i 6 w art. 138. Biuro Legislacyjne podniosło 
wątpliwość, że może to nie być rozpatrywane na ko-
rzyść funkcjonariuszy, z jednej strony, w przypadku 
wznowienia postępowania w każdym czasie, a po 
ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego by-
łoby na niekorzyść ukaranego… Ze strony MSWiA 
zostało to wyjaśnione tak, że są to rozwiązania, które 
funkcjonują w stosunku do innych służb i, że tak 
powiem, nie byłoby celowe, aby w tej ustawie regu-
lować to w sposób odmienny, niż jest uregulowane 
w pozostałych ustawach.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to 
padło na nim wiele pytań, ale tylko ich część, nie-
znaczna część, dotyczyła materii ustawy. Przebieg 
posiedzenia komisji został tak naprawdę zdominowa-
ny przez próby zmiany regulacji prawnych już istnie-
jących, dotyczących funkcjonariuszy Służby Celnej. 
Na posiedzeniu komisji był przedstawiciel związ-
ków zawodowych funkcjonariuszy Służby Celnej. 
Odpowiedzi ze strony przedstawiciela komisji – jest 
to projekt komisji sejmowej, Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych – były… Jej przedstawiciel, 
pan poseł Arkadiusz Czartoryski, oraz przedstawicie-
le Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
odpowiadali na te wątpliwości.

Pan minister pewnie będzie dość szeroko oma-
wiał, po co jest ta ustawa. Ona ma poszerzyć za-
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) to, że funkcjonariusze nie tylko Służby Celnej, ale 
również innych służb nie zostali wpisani wprost do 
katalogu, jeśli chodzi o przejęcie tych… o przecho-
dzenie ze służby do służby z zachowaniem stopnia 
służbowego. Jednak MSWiA zwracało też uwagę 
na to, że tego typu regulacje korespondują z innymi 
aktami prawnymi, z zasadami dotyczącymi innych 
formacji, np. Policji. Tam też nie ma Służby Celnej 
wpisanej do katalogu.

Senator Wcisła złożył na posiedzeniu komisji 2 po-
prawki dotyczące ustawy wprowadzającej… Poprawki 
te dotyczyły objęcia przywilejami emerytalnymi 
funkcjonariuszy Służby Celnej. Z uwagi na zakres 
proponowanych zmian oraz konieczność zmiany in-
nych aktów prawnych w opinii Biura Legislacyjnego, 
ale nie tylko, również w opinii MSWiA, te poprawki 
były niecelowe. 

Na posiedzeniu komisji zostały złożone 2 wnio-
ski do obu ustaw. Tak jak wspomniałem wcześniej, 
senator Wcisła zgłosił poprawki, które nie uzyskały 
akceptacji. Ja zgłosiłem 2 wnioski formalne o przy-
jęcie ustawy bez poprawek, które uzyskały akcepta-
cję połączonych komisji, 9:3 w głosowaniu, obydwie 
ustawy…

Jeszcze jedna kwestia, którą pominąłem, przepra-
szam. Senator Zbigniew Cichoń zwrócił uwagę na 
art. 122 ustawy. Tam jest termin na złożenie zaża-
lenia, o ile dobrze pamiętam. On jest zapisany w in-
nej formie, że tak powiem, niż ta, która występuje 
w prawie cywilnym. Jednak przedstawiciele MSWiA 
zwrócili też uwagę na to, że jest to przepis, który kore-
sponduje z innymi regulacjami dotyczącymi właśnie 
spraw dyscyplinarnych innych formacji munduro-
wych, służb mundurowych, w związku z czym jest 
to zabieg celowy.

Jak wspomniałem na początku, na posiedzeniu 
był obecny przedstawiciel związku zawodowego 
celników, który miał możliwość przekazania i wy-
powiedzenia się… Wypowiedź szefa związku za-
wodowego celników dotyczyła tylko i wyłącznie 
kwestii objęcia grupy celników takimi prawami 
emerytalnymi, jakie mają funkcjonariusze Policji 
i Straży Granicznej czy straży pożarnej. Jednak te 
regulacje są ujęte w ustawie o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy uchwa-
lonej 11 maja 2017 r. W związku z tym w ocenie 
i Biura Legislacyjnego, i MSWiA te poprawki nie 
są zasadne.

Jeśli będą pytania – a myślę, że pytania się pojawią 
– to rozwinę ten wątek dotyczący funkcjonariuszy 
Służby Celnej, którzy tak naprawdę nie są, że tak 
powiem… Celem tej ustawy nie jest regulacja praw 
emerytalnych tych funkcjonariuszy.

W związku z tym stanowisko komisji jest takie… 
Proszę o przyjęcie obu tych ustaw bez poprawek, jak 
we wniosku komisji. Dziękuję pięknie.

przypadkach… Poza tym uzasadnienie, argumenta-
cja ze strony MSWiA była taka, że tak naprawdę to 
ewentualne wejście służb dodatkowych, czyli Policji 
albo Służby Ochrony Państwa, w celu wspomożenia 
Straży Marszałkowskiej może nastąpić tylko i wy-
łącznie na wniosek marszałka Sejmu, a decyzję taką 
wydaje prezes Rady Ministrów. I jest to regulacja 
konieczna w zapisach ustawowych. 

Ja tylko postaram się państwu przybliżyć pewną 
informację. Brytyjski dziennik „The Telegraph” po-
informował o tajnym teście bezpieczeństwa gmachu 
parlamentu w Londynie, który wykazał, że posłowie 
są narażeni np. na ryzyko ataku terrorystycznego, 
łącznie z sytuacją, w której mogliby zostać zakład-
nikami. No, takie mamy czasy, że sytuacje zagro-
żenia są często bardzo nagłe i nieprzewidywalne. 
W związku z tym to ewentualne wsparcie Straży 
Marszałkowskiej przez inne służby musi być możliwe 
do wykonania.

Co do zasady cały teren Sejmu i Senatu, gma-
chy oraz tereny przyległe wchodzące w skład 
Kancelarii Sejmu i Senatu będą ochraniane wy-
łącznie przez Straż Marszałkowską. Jednak będzie 
to też – z uwagi na konieczność budowy tej służby, 
że tak powiem, zatrudnienia dodatkowych funkcjo-
nariuszy, przeszkolenia ich, wyposażenia w sprzęt 
– robione płynnie i w ciągu 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie ustawy funkcjonariusze Służby 
Ochrony Państwa będą wspomagać, będą dalej 
tutaj pracować. Te 12 miesięcy to będzie pewien 
okres przejściowy, kiedy funkcjonariusze Straży 
Marszałkowskiej będą nabywać kompetencji, szko-
lić się, a następnie przejmować już te zadania od 
Służby Ochrony Państwa.

Jeśli chodzi o dalsze pytania dotyczące przed-
miotu ustawy, to ja zadałem pytanie dotyczące 
środków na doposażenie funkcjonariuszy Straży 
Marszałkowskiej, środków na zwiększenie liczby 
etatów. I uzyskałem informację właśnie od MSWiA, 
że środki takie zostały już zabezpieczone. A jeśli 
chodzi o środki na wyposażenie – m.in. na broń, 
umundurowanie i wyposażenie – to jest to 1 mi-
lion zł. Przedstawiciel MSWiA zwracał też uwagę 
na to, że w porównaniu z innymi formacjami, np. 
z Policją, w przypadku Straży Marszałkowskiej zu-
życie tego typu sprzętu czy umundurowania jest 
zdecydowanie mniejsze z uwagi na inną specyfikę 
służby. Ten sprzęt musi być, jednak zostanie on za-
kupiony, że tak powiem, na wiele lat.

Jeśli chodzi o dalsze pytania, które padły na po-
siedzeniu komisji, to senator Wcisła pytał o Służbę 
Celną i właśnie o ten nabór, o możliwość naboru, 
art. 42 i art. 68 ustawy. I, jak już wcześniej wspo-
mniałem, przedstawiciel MSWiA zwracał uwagę na 
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opisane, jakie były poprawki, jakie poprawki uzyska-
ły akceptację na posiedzeniach komisji, a jakie nie. 
Tak że, jeżeli pan senator pozwoli, nie będę powtarzał 
tego, co jest już tam opisane. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja mam pytania do pana.
Jakie koszty, dodatkowe koszty, będzie generowa-

ła ta ustawa? To jest pierwsze moje pytanie.
Kto jest osobą ochranianą w świetle tej ustawy? 

W art. 3 ust. 2 mówi się o osobach ochranianych.
I trzecie pytanie do pana. Czy możliwość zbie-

rania i przetwarzania danych tej nowej Straży 
Marszałkowskiej jako instytucji policyjnej będzie 
dotyczyć także zbierania i gromadzenia danych o po-
słach i senatorach, czy to jest wyłączone spod kom-
petencji tej nowej Straży Marszałkowskiej?

Mam takie 3 pytania.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, jeśli chodzi o pierwsze pana 

pytanie, tj. o to, kto jest osobą…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 

pierwsze było o koszty. O ile będą…)
O koszty. Jeśli chodzi o koszty… No, jeśli chodzi 

o koszty, to ja osobiście też zadawałem to pytanie. 
Będzie to, że tak powiem, realizowane w ramach bu-
dżetu Kancelarii Sejmu. Nabór będzie trwał…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, ja py-
tałem, o ile…)

Ciężko jest …
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytałem, 

jaki będzie wzrost kosztów.)
Ciężko jest powiedzieć, jaki będzie model docelo-

wy. Na posiedzeniu komisji, Panie Marszałku, wska-
zano, że planuje się zatrudnienie… zwiększenie o ok. 
100 etatów w okresie 2 lat. A jaki będzie faktyczny 
przyrost zatrudnienia? Zapoznałem się dość szczegó-
łowo z tą ustawą i wiem, że procedury postępowania 
kwalifikacyjnego do służby są dość skomplikowane 
i pewnie dość długotrwałe. Że tak powiem, sito będzie 
dość duże, tak że nie wiem, ilu funkcjonariuszy spełni 
wymagania kwalifikacyjne i jaki będzie ten faktycz-
ny nabór. Na temat samych docelowych kosztów nie 
było mówione, ale myślę, że pan minister Jarosław 
Zieliński będzie tutaj w stanie odpowiedzieć panu 
na to pytanie, Panie Marszałku.

Jeśli chodzi o osobę ochranianą… Osobami ochra-
nianymi będą parlamentarzyści chronieni na tym te-
renie, ale również osoby z zewnątrz. No, taką funkcję 
spełnia obecnie Straż Marszałkowska. Nic większego 
tu się nie wydarzy poza zwiększeniem kompetencji 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Florek się zgłasza.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym, aby pan powie-

dział w kilku zdaniach, jak uzasadniano na posie-
dzeniu komisji powołanie tej nowej służby, Straży 
Marszałkowskiej o rozszerzonych przywilejach. Co 
takiego się wydarzyło w ostatnim czasie… Dlaczego 
takie działania zostały podjęte, że taką służbę z przy-
wilejami, które oczywiście ta służba będzie miała, 
teraz się powołuje? Jakby pan mógł powiedzieć kilka 
zdań o tym, jakie było konkretne uzasadnienie po-
wołania tej służby… Dziękuję.

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

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, no, przede wszystkim rys histo-

ryczny Straży Marszałkowskiej. Ona istnieje od XVI 
wieku i nieprzerwane jej funkcjonowanie, ochranianie 
budynków Sejmu i Senatu… O ile dobrze pamiętam, 
na posiedzeniu komisji przedstawiciel komisji sejmo-
wej, pan poseł Arkadiusz Czartoryski, zwracał uwagę 
na to, że są to rozwiązania, które funkcjonują w wielu 
krajach europejskich, w rozwiniętych demokracjach 
parlamentarnych. Tam właśnie wewnętrzne służby 
ochrony zabezpieczają całość terenów parlamentów 
europejskich. I to jest takie główne uzasadnienie. 
A poza tym jest jeszcze kwestia profesjonalizacji 
Straży Marszałkowskiej, czyli przejmowania tych 
zadań, tych kompetencji – oczywiście na terenie gma-
chów Sejmu i Senatu, na terenach Sejmu i Senatu – 
które wcześniej miał BOR, a obecnie realizuje Służba 
Ochrony Państwa. No, takie będzie uzasadnienie, 
jeżeli to wystarczy. Jeśli dobrze pamiętam, nie było 
to jakoś specjalnie uzasadniane. To projekt komisyj-
ny, sejmowy, wypracowany w drodze kompromisu, 
bo tych posiedzeń komisji, pośrednich, było dość 
dużo, a pewne, że tak powiem, uwagi, które zgła-
szała opozycja – większa część tych uwag – zostały 
uwzględnione, choć nie wszystkie. W szczegóły, tak 
jak mówiłem… W opinii Biura Legislacyjnego jest 
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(senator A. Grabowski) 15 latach służby, bo inni funkcjonariusze mundurowi 
takie uprawnienia posiadają. Proszę powiedzieć, czy 
na posiedzeniu komisji dyskutowano o tym, czy np. 
funkcjonariusz Straży Granicznej ma jakieś szczegól-
ne warunki pracy, ciężkie, stresujące, wyniszczają-
ce organizm, które uzasadniałyby zasady, na jakich 
taki funkcjonariusz uzyskuje szczególne uprawnienia 
emerytalne.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie 
Marszałku?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak jak i ja był pan na posie-

dzeniu komisji. O ile sobie przypominam, nie było 
mowy o specyficznych warunkach pracy funkcjo-
nariuszy Policji, Straży Marszałkowskiej, Straży 
Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej. Nie 
było na ten temat dyskusji, tak że myślę, że zna pan 
odpowiedź. Nie było to przedmiotem obrad. Takie 
pytanie nie padło.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rybicki.
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać, czy podczas posiedzenia 

komisji poruszany był temat delikatny, ale, według 
mnie, doniosły i ważny, mianowicie temat relacji 
i kompetencji Straży Marszałkowskiej wobec se-
natorów. Żyjemy w swoistej symbiozie, ale wiemy, 
że w przeszłości, w historii polskiego parlamentu 
doszło do sytuacji, w której Straż Marszałkowska 
podjęła interwencję i naruszyła zapisany w ustawie 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora przywilej 
nietykalności parlamentarnej, stosując przemoc bez-
pośrednią wobec posłów. Chciałbym zapytać, czy ta 
tematyka była przedmiotem rozważań komisji. Ona 
ma charakter również konstytucyjny, dotyczy nie tyl-
ko omawianej ustawy. Oczywiście w tej ustawie nie 
może być takich przepisów, bo nie byłoby to upraw-
nione. Ale czy tematyka, która dotyczy każdego z nas, 
była przedmiotem rozważań komisji?

dotyczących możliwości legitymowania, sprawdza-
nia – to jest to, co straż robi obecnie – sprawdzania 
bagaży… Jest to obwarowane oczywiście pewnymi 
regulacjami. Strażnik Straży Marszałkowskiej, tak 
samo jak funkcjonariusze Policji, musi podać stopień 
służbowy i podstawę prawną tego, dokonując prze-
szukania, a w skrajnym przypadku – zatrzymania 
osoby, która będzie, że tak powiem, stwarzała za-
grożenie. O ile pamiętam, tam jest jeszcze wpisane, 
że w przypadku zatrzymania ta osoba zatrzymana 
zostaje niezwłocznie przekazana do odpowiedniej 
lokalizacyjnie jednostki Policji.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie… Panie Marszałku, 
niech mi pan przypomni, czego ono dotyczyło.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zbierania 
danych.)

Nie było na ten temat mowy na posiedzeniu komi-
sji, ale nie sądzę, żeby była taka zgoda. Chodzi o ma-
teriały… Generalnie, Panie Marszałku, ciężko jest 
mi się do tego odnieść, bo jeżeli wśród materiałów… 
Wszyscy parlamentarzyści wiedzą, że non stop jest tu 
monitoring. Zapisy monitoringu są, że tak powiem, 
archiwizowane i pewnie przez jakiś czas przetrzymy-
wane. Na zapisach monitoringu są parlamentarzyści. 
To już jest przechowywanie danych, bo ten zapis to 
są dane, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak…)
Panu chodziło o dane zewnętrzne, pozyskiwane…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie. Chodzi 

mi o dane pozyskiwanie w oparciu o art. 4.)
Nie było takiego pytania na posiedzeniu komisji, 

Panie Marszałku. Była mowa o okresie przetrzymy-
wania, przechowywania…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 5 lat.)
Tak, to ma być 5 lat. To pamiętam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Będę zada-

wał tego typu pytania panu ministrowi.)
Myślę, że takie pytanie nie padło na posiedzeniu 

komisji. Nie było o tym mowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grodzki.
(Senator Sławomir Rybicki: Ja…)
To przepraszam.
Widzę, że pan senator Rybicki protestuje. Pierwszy 

był pan senator Wcisła, a potem senatorowie Rybicki, 
Grodzki i Florek.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu mówił 

pan o tym, że funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej 
będą mieli szczególne uprawnienia emerytalne po 
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riale, który pozwoliłem sobie przygotować, napisane, 
że o Straży Marszałkowskiej wspominał już Marcin 
Kromer w 1578 r. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na 
kompetencje Straży Marszałkowskiej. One były różne 
historycznie. I teraz panu senatorowi np. wskażę, że 
w XVII, XVIII stuleciu podstawowe zadanie Straży 
Marszałkowskiej, jakim było zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa w miejscu pobytu króla, zostało 
rozszerzone o sprawowanie władzy policyjnej w całej 
Warszawie: z powodu szybkiego rozwoju miasta dla 
objeżdżania w nocy obszernych przedmieść i opa-
trzenia wszelkiego o każdym czasie bezpieczeństwa 
komisyja wojskowa co pół roku dwie chorągwie lek-
kie pod dyspozycją laski marszałkowskiej ordynować 
i oddawać powinna będzie. To jest 1776 r.

Jeśli chodzi o chaos, to właśnie w trakcie spra-
wozdania wskazałem, że chaosu nie będzie z uwagi 
na to, że owszem, szkolenie Straży Marszałkowskiej 
będzie procesem długim… Jak pan, Panie Senatorze, 
zwrócił uwagę, kryteria naboru będą zupełnie, że 
tak powiem, zunifikowane z kryteriami naboru do 
służby w Policji, dajmy na to. To jest pierwszy ele-
ment, który spowoduje, że funkcjonariusze Straży 
Marszałkowskiej będą, że tak powiem, już na etapie 
przyjęcia do Straży Marszałkowskiej na odpowied-
nim poziomie, z odpowiednim poziomem wykształ-
cenia, kwalifikacji, stanu zdrowia, kondycji fizycznej. 
To pierwszy element.

Poza tym jest drugi element, o którym wspomina-
łem, czyli okres 12 miesięcy, kiedy w sposób płynny 
przedstawiciele czy funkcjonariusze dawniejszego 
BOR, a obecnego SOP będą jeszcze na terenie Sejmu 
pracować i będą niejako „przyuczać”, a funkcjonariu-
sze Straży Marszałkowskiej będą odbywać szkolenia. 
Będą to służby wspomagające i w związku z tym nie 
będzie dochodziło do sytuacji chaosu.

A kompetencje? Kompetencje są poszerzone. I to 
nie jest służba stricte policyjna, bo to jest służba, która 
będzie ochraniała, której zadaniem będzie ochro-
na i zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na 
terenach sejmowych. I tak jak wspomniałem wcze-
śniej, to są służby historyczne, które zawsze tutaj 
tę funkcję… Nie jestem w stanie powiedzieć panu, 
Panie Senatorze, teraz o czymś, o co pan nie pytał, 
odpowiedzieć na pytanie, od którego roku np. Biuro 
Ochrony Rządu wspomaga Straż Marszałkowską. 
Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Myślę, że pan 
minister będzie w stanie przybliżyć, od kiedy tak jest. 
Ale to jest taka sytuacja, że zawsze Sejm i Senat były 
ochraniane wyłącznie przez Straż Marszałkowską. 
Jednak okoliczności, które się zmieniają, wymagają… 
Doskonale wiemy, że takie reformy przeprowadza się 
raz na kilkadziesiąt lat. I to jest taki moment, w któ-
rym zmieniamy oblicze Straży Marszałkowskiej. 
Będziemy mieli niejako nową Straż Marszałkowską 
– o innych kompetencjach. Dziękuję.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nie było to przedmiotem ob-

rad komisji. Z materii ustawy wynika, że Straż 
Marszałkowska ma za zadanie m.in. dbać o bezpie-
czeństwo parlamentarzystów. W sytuacji – zacząłem 
się tak teraz zastanawiać – w której np. zachowanie 
któregoś z parlamentarzystów jest na tyle niestosow-
ne, że zagraża innym parlamentarzystom, ich zdro-
wiu, życiu czy bezpieczeństwu… Nie wiem, jakimi 
przepisami ma się w takiej sytuacji kierować Straż 
Marszałkowska. Czy ma chronić, że tak powiem, nie-
tykalność cielesną np. jednego z parlamentarzystów, 
naruszając nietykalność cielesną innego parlamenta-
rzysty? Może być teoretycznie taka sytuacja, prawda? 
Nie było to przedmiotem posiedzenia komisji. I kom-
petencje Straży Marszałkowskiej… Nie ma takich 
kompetencji Straż Marszałkowska, jeśli chodzi o na-
ruszanie nietykalności parlamentarzystów. Tak że…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Senatorze, 

Straż Marszałkowska ma tradycje nie tylko od 2001 r., 
od kiedy obowiązuje obecna ustawa, ale dużo, dużo 
dłuższe. I według mnie to się trochę kłóci, bo tworze-
nie tak jakby nowej specjalistycznej służby policyj-
nej czy służby specjalnej, a Straż Marszałkowska… 
To trochę tak, jakby papieżowi zabrać Gwardię 
Szwajcarską i wymieszać ją z policją państwa wło-
skiego. Dlatego mam pytanie, czy były poruszane 
szczegóły, kwestie detaliczne. Bo w tej chwili te zada-
nia są rozdzielone. Kto inny zajmuje się pirotechniką, 
kto inny zajmuje się kontrolą na bramkach itd. Czy 
szkolenie tej nowej formacji – bo nie łudźmy się, to 
jest utworzenie nowej służby specjalnej – było oma-
wiane? Bo ono będzie wymagało zupełnie innego po-
dejścia, zupełnie innych treningów, zupełnie innego 
algorytmu szkolenia. Czy to nie spowoduje chaosu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja pozwolę sobie… Bardzo się 

ciszę, że na wstępie pan wskazał ten rys historyczny, 
to, że ona istnieje nie od 2001 r. Ja tu mam w mate-
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jest Żandarmeria Wojskowa, jest Policja, jest Straż 
Graniczna. Myślę, że ciężko jest porównać ich zada-
nia, poziom zagrożenia życia strażaka i poziom za-
grożenia życia np. funkcjonariusza Straży Granicznej. 
Ja bym się tego nie podjął. Nie było to przedmiotem 
posiedzenia komisji.

Specsłużba, kolejna grupa uprawniona do emery-
tur mundurowych, wcześniejszych. No tak, tylko że to 
jest grupa 100-osobowa. Panie Senatorze, to jest gru-
pa 100-osobowa, która będzie miała na terenie Sejmu 
uprawnienia takie jak Policja. Oni de facto będą speł-
niać rolę takiej policji, będą mieć możliwość zatrzy-
mania itp. Z kontekstu… Użył pan sformułowania 
„uzbrojona”. Obecnie Straż Marszałkowska też jest 
uzbrojona. Jeśli chodzi o prawo do posiadania broni 
palnej, to funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej 
mają takie uprawnienia już teraz. One zostały, że tak 
powiem, ponowione w ustawie.

Pan się czuje bezpiecznie… No, wszyscy czujemy 
się bezpiecznie w Senacie i w Sejmie, w parlamencie. 
Ale to chyba nie jest tak, że czujemy się bezpiecznie, 
bo służby nie czuwają. No właśnie dlatego, że służby 
czuwają, że są przeprowadzane kontrole, że jest stały 
nadzór ze strony odpowiednich służb, monitoring, 
możemy się czuć bezpiecznie.

Na początku – nie wiem, czy pan był wtedy na 
sali – przywołałem przykład parlamentu brytyjskiego, 
który w tzw. stress testach, takich terrorystycznych, 
wypadł bardzo źle. Są różne zagrożenia i mogą być 
różne sytuacje. Tak jak mówiłem na początku, to jest 
ustawa nie na rok, nie na 2 lata, nie na 5 lat, tylko 
na kilkadziesiąt lat. Nie wiadomo, jakie zagrożenia 
będą czekać polski parlament za lat kilka, kilkana-
ście, kilkadziesiąt. Tak więc przekształcamy Straż 
Marszałkowską, profesjonalizujemy tę służbę. I tak, 
będą oni w grupie funkcjonariuszy uprawnionych do 
wcześniejszych emerytur, emerytur mundurowych. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym powiedzieć, że ja też niczego się nie 

obawiam. Trzecią kadencję jestem senatorem i na 
szczęście tylko raz się tutaj policja pojawiła. Mam 
nadzieję, że to był pierwszy i ostatni raz, bo ani nie 
był to obowiązek policji, ani też sytuacja tego nie 
wymagała. Ale do rzeczy.

Mówi się w pkt 7, że będzie możliwość kontroli 
osób wchodzących, kontroli manualnej lub… I tutaj, 
w lit. d, jest wymienione sprawdzanie z wykorzysta-
niem psów służbowych. Nie rozumiem. Czy jeszcze 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator chciałby dopytać?
To pan senator Florek, proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, przesłanki powołania Straży 

Marszałkowskiej… Pan tu już nawiązał do 1585 r…
(Senator Arkadiusz Grabowski: Ósmego.)
1588 r. nawet. Historię znamy i wiemy, jak 

to wyglądało. Nikt z nas nie podważa… Straż 
Marszałkowska była, jest i będzie – tu nie ma wąt-
pliwości. Mnie chodzi o te nowe zadania i przywi-
leje, które są z tym związane. Kolega przed chwilą 
poruszył kwestię rozpoznania pirotechniczno-ra-
diologicznego. No, to jest temat bardzo trudny. Do 
tego trzeba specjalistów, trzeba szkoleń itd. A tu się 
okazuje, że straż ma się na tyle doszkolić, by podjąć 
się takich działań. Z tej zmiany wynika też, że je-
śli chodzi o przywileje emerytalne, to straż będzie 
traktowana tak jak Policja, jak służby specjalne, 
jak straż pożarna. Straż będzie miała te przywileje, 
tak że kolejna grupa osób będzie je miała. Czy pań-
stwo porównaliście Policję, straż pożarną – to jest 
praca z zagrożeniem życia… Tu mówimy o Straży 
Marszałkowskiej, która w razie… Marszałek i tak, 
i tak będzie miał możliwość poproszenia o wsparcie 
policji. Chciałbym tutaj zauważyć, że powoływanie 
kolejnej służby o takich przywilejach… Ostatnio 
kilkuset strażaków i kilkuset policjantów w wieku 
50 lat odeszło na emerytury mundurowe, za które 
ktoś musi płacić. Tworzymy kolejną specsłużbę, która 
będzie miała takie przywileje. Nie wynika mi z tego, 
żeby akurat Straż Marszałkowska… Ja się nie czuję 
zagrożony. Od 2 lat jestem w Senacie i nie czuję się, 
jak chodzę po korytarzach, zagrożony. Nie wydaje mi 
się, że jest potrzeba, aby powoływać na tym terenie 
specjalną, uzbrojoną służbę marszałkowską.

Pytanie dotyczy tych zagrożeń. Czy państwo 
o nich dyskutowaliście, rozmawialiście? Czy brali-
ście pod uwagę kolejne przywileje, które z tego tytułu 
się pojawią? Czy to zagrożenie jest na tyle poważne, 
że powinniśmy taką Straż Marszałkowską powołać? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w dyskusji na posiedzeniu ko-

misji nie było próby porównywania poszczególnych 
służb mundurowych, funkcjonariuszy i ich pracy. No, 
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(senator G. Sztark) Straż Marszałkowską, jeśli nie jest ona w katalogu 
ujęta, tak że wydaje mi się, że to jest logiczny zapis. 
Niejednokrotnie widywaliśmy policję z psami służ-
bowymi. No, na terenie Sejmu i Senatu nie widziałem 
ich jeszcze, ale poza terenem bardzo często je widuję. 
Na lotniskach są chociażby. 

Jeśli chodzi o drugie pytanie… Nie wiem, czy 
to było drugie, czy trzecie pytanie. Kontrolę osobi-
stą będzie przeprowadzała Straż Marszałkowska, 
ale o ile się orientuję, taką kontrolę osobistą może 
przeprowadzić również dawniejszy BOR, czyli SOP. 
Nie dotyczy to parlamentarzystów, bo my nie jeste-
śmy kontrolowani, tak że proszę nie sugerować, że 
my też możemy być kontrolowani. Nie, my nie, ale 
osoby podejrzane mogą być kontrolowane. Ktoś np. 
przechodzi przez bramkę, rzekomo bez metalowych 
elementów, a bramka dalej wykrywa metal. No i co 
wtedy zrobić? Wpuścić taką osobę? Są różne meto-
dy, tak że myślę, że… Kontrola osobista jest obecnie 
w kompetencjach SOP, a będzie w kompetencjach 
Straży Marszałkowskiej. Ja nie wiem, jak się taka 
kontrola osobista na terenie Sejmu i Senatu przy wej-
ściu odbywa, czy w ogóle się takie kontrole odbywa-
ły, czy nie. Myślę, że pan minister będzie w stanie 
więcej powiedzieć. W każdym razie taka możliwość 
musi być, bo ja bym się nie czuł bezpiecznie, ma-
jąc świadomość, że wchodzi ktoś, kto nie został do 
końca skontrolowany i nie jest osobą pewną. Tak jak 
pani senator powiedziała, czujemy się bezpiecznie. 
Ja nadal chcę się czuć bezpiecznie. Myślę, że jeżeli 
nowa Straż Marszałkowska przejmie kompetencje od 
BOR i będzie je realizowała tak jak BOR, to nadal 
będziemy się czuli bezpiecznie.

I trzecie pytanie… Przepraszam, proszę mi przy-
pomnieć trzecie pytanie. Było o kontrolę, o psy, a trze-
cie…

(Senator Grażyna Sztark: Jak ujmować te osoby…)
Który to jest artykuł, jeśli mogę…
(Senator Grażyna Sztark: Która jednostka Policji 

jest właściwa? To jest…)
Tak, kwestia ujęcia osoby. No, nie sądzę, żeby Straż 

Marszałkowska czy marszałek Sejmu w porozumie-
niu z marszałkiem Senatu na terenie Sejmu i Senatu 
chcieli otwierać jakiś podręczny areszt. Przecież taką 
osobę zatrzymaną trzeba gdzieś przetrzymać, tak? 
No, nie można jej w kajdankach trzymać na kory-
tarzu sejmowym. A jak broń zostaje odebrana, to 
trzeba mieć warunki do złożenia, przechowania tej 
broni, bo broń nie może leżeć w szafce czy w szu-
fladzie u pani Zosi, tak to nazwę, tylko trzeba mieć 
odpowiednie sejfy, nie sejfy itd. Jednostką właściwą 
jest chyba… Nie wiem, czy ta jednostka Policji to się 
nazywa Warszawa Śródmieście, czy inaczej. Myślę, 
że któraś tu w naszym rejonie. Pan minister na pewno 
będzie wiedział, która jednostka Policji jest właściwa 
dla terenu Sejmu i Senatu.

psy służbowe państwo planujecie tutaj sprowadzić? 
Jeżeli pojawi się tu Straż Marszałkowska z psami, 
bynajmniej nie będę się czuła bezpieczniej.

I w ust. 5 jest mowa o tym, że osoby ujęte w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz odebra-
ne osobie ujętej broń i przedmioty, o których mowa 
w art. 15 pkt 2, są niezwłocznie przekazywane wła-
ściwej jednostce organizacyjnej Policji. Która jed-
nostka jest właściwa na tym terenie? To chyba łatwo 
rozstrzygnąć od razu.

I jeszcze à propos art. 12 tej ustawy proszę mi po-
wiedzieć, czy dokonywanie kontroli osobistej, a także 
kontroli zawartości bagażu… Kto będzie dokonywał 
tej kontroli osobistej? Jak to ma wyglądać? Jak bę-
dziemy tu wchodzili? Czy ktoś będzie przeprowa-
dzał kontrolę osobistą? Czy planujecie przeznaczyć 
jakieś osobne pomieszczenia na kontrolę osobistą? 
Nie mogę sobie po prostu tego wyobrazić. Proszę mi 
to rozjaśnić.

I teraz trzecia kwestia.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Czwarta.)
Odstąpiliście państwo od tych sygnalistów – my-

ślałam, że tak na stałe – ale trochę mnie zaintrygował 
art. 3 ust. 2 pkt 2: „ujawnia osoby i zdarzenia oraz 
rozpoznaje miejsca i zjawiska mogące mieć związek 
z zagrożeniem osób ochranianych oraz bezpieczeń-
stwa obiektów i urządzeń objętych ochroną”. Co ozna-
cza ujawnienie osoby?

Dziękuję bardzo, przynajmniej na razie, bo jeszcze 
będę miała pytania. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dotyczące psów 

służbowych, to jest tu wpisany art. 12 ust. 1 pkt 7 
umożliwiający sprawdzenie z wykorzystaniem psów 
służbowych. Teraz zadajmy pytanie, czy gdyby tego 
zapisu w ustawie nie było… Nie wiem, czy Straż 
Marszałkowska docelowo będzie wyposażona w psy 
służbowe, ale wiem o tym, że psy służbowe często 
wykrywają… No, mają one, że tak powiem, na tyle 
wrażliwy węch, że potrafią odnajdywać np. pewne 
rodzaje substancji wybuchowych. Prawda? Są tak 
wyszkolone. Nie wiem, czy będą tu psy służbowe, 
jednak możliwość ich wykorzystania ustawa daje. 
No, jest taka możliwość. Nie wiem, może w przy-
szłości będzie taka konieczność. Jeżeli będzie taka 
konieczność, to nie będziemy musieli wracać do tej 
ustawy i jej nowelizować. No, nie ma możliwości 
zastosowania jakiejś metody sprawdzenia kogoś przez 
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A co do parlamentarzystów, to myślę, że pan 
minister rozwieje pani wątpliwości. Ja tylko po-
wiem, że nigdzie w tej ustawie nie ma zagrożenia 
dla konstytucyjnych praw nietykalności osobistej 
parlamentarzystów, tak jak już odpowiedziałem 
senatorowi Rybickiemu. Ja tutaj nie znalazłem, 
a przeczytałem całą ustawę, niczego takiego, co 
sugerowałoby, że my jako parlamentarzyści bę-
dziemy w jakiś sposób inwigilowani czy będzie ja-
kaś możliwość przeszukania. Nie, nie ma takiej…

(Senator Grażyna Sztark: Ale możemy służyć za 
sygnalistów?)

(Senator Waldemar Bonkowski: Nie zawodo-
wo.)

A to nie wiem, to pani senator może pana ministra 
zapytać, czy może pani być sygnalistą. Pan minister 
pewnie pani odpowie. Na posiedzeniu komisji nie 
było na ten temat mowy.

(Senator Alicja Zając: Wiek ci nie pozwala…)
(Głos z sali: Ale można bez problemów…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku…
(Senator Grażyna Sztark: Gdyby tak przeszukać, 

to nie wiadomo…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę 

umożliwić zadanie pytania panu marszałkowi 
Borusewiczowi.)

Po pierwsze, środki przymusu. Straż 
Marszałkowska otrzymuje analogiczne środki przy-
musu jak Policja. W związku z tym pytanie: czy Straż 
Marszałkowska będzie wyposażona…

(Głos z sali: Paralizatory.)
Że w paralizatory, to jest jasne. Ale czy np. w psy 

służbowe?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Już było to pytanie. 

Było.)
Było, tak?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Było.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Było to pyta-

nie.)
Przepraszam.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Nie wiem, czy będzie, pewnie pan minister na to 

odpowie, ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
…jest taka ustawowa możliwość. Ustawa daje 

możliwość wykorzystania psów służbowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani marszałek jeszcze raz chciała zapytać.
Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:

Tak, jeszcze jedno. No, muszę powiedzieć, Panie 
Senatorze, że zaczynam się obawiać, bo jeszcze ścieżka 
zdrowia z policją, z psami… Kurczę, to nie brzmi faj-
nie. Ale jak to wejdzie w życie i zacznie pracować, to 
może w przyszłości może być to lepiej wykorzystane.

Ja jednak cały czas będę pytała o tych sygnalistów. 
W art. 4 w pkt 2 jest mowa o gromadzeniu i przetwa-
rzaniu informacji, w tym danych osobowych, mogą-
cych wpłynąć na realizację zadań. Czy naprawdę jest 
pan pewien, że to, o czym cały czas była mowa, że 
Straż Marszałkowska może pozyskiwać – ja nie wiem, 
jak to się nazywa, TW czy jak to tam się zwie teraz – 
tych sygnalistów… Czy wobec takiego kształtu tych 
zapisów na pewno nie będziemy mieli propozycji – 
my to może nie – np. współpracy?

Jeszcze jedno. W art. 15 czytamy, że przy wy-
konywaniu czynności, o których mowa w pkcie 12, 
funkcjonariusz jest obowiązany wydawać osobie 
ujętej polecenia. Czyli strażnicy otrzymują te spe-
cjalne uprawnienia. Proszę nas tak do końca upew-
nić: czy na pewno panowie i panie nie mają prawa 
zatrzymać parlamentarzystów na terenie parlamen-
tu? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Grażyna Sztark: Bo mnie się wydaje, 

że mogą.)
Art. 12 ust. 3: „ujmować osoby stwarzające w spo-

sób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osoby 
w sposób rażący naruszające porządek publiczny” 
– to jest nawiązanie do art. 15, o który pani pyta. 
I dalej: „wydawać osobie ujętej polecenia”. No, ja 
wiem, przynajmniej z mediów, nieraz w telewizji 
widziałem, jak wygląda ujęcie osoby, no i… To są 
polecenia, to są poszczególne procedury, gdy osoba 
jest zatrzymywana przez funkcjonariuszy. Prawda? 
Myślę, że o takie polecenia chodzi.

(Senator Grażyna Sztark: Czyli „gleba” itd., to 
wszystko?)

Myślę, że tak. Jeżeli osoba będzie w jakiś sposób 
zagrażała bezpieczeństwu otoczenia, to myślę, że taka 
właśnie będzie tego forma.
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mundury, bo to się na przestrzeni wieków zmieniało 
– i wyposażenie, i halabardy…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Kontusze.)
(Senator Małgorzata Kopiczko: Strój historycz-

ny.)
…i różne tego typu, że tak powiem, urządzenia 

starszej daty. Ale nie sądzę. Wydaje mi się, że umun-
durowanie pozostanie to samo. Wyposażenie będzie 
nowoczesne. Na posiedzeniu komisji pan dyrektor 
departamentu MSWiA wskazywał, że to będzie wy-
posażenie bardzo nowoczesne i na wiele lat. Broń 
już funkcjonariusze mają. Tak że służba będzie do-
posażona.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, 
to nie wiem…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 
ochrona. Ja pytałem, czy Straż Marszałkowska przej-
mie obowiązki ochrony.)

Nie. To znaczy, jeśli chodzi o… To mi umknęło. 
Nie, to znaczy, na mocy innych przepisów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo…)
…marszałek Sejmu, Senatu, prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej mają ochronę indywi-
dualną. Nie sądzę, żeby Straż Marszałkowska… 
Straż Marszałkowska dba, że tak powiem, o bez-
pieczeństwo parlamentu, jak również parlamenta-
rzystów, czyli nas. A takie osoby jak pan marszałek 
Sejmu, który jest drugą osobą w kraju, marszałek 
Senatu, który jest trzecią osobą w kraju, mają na 
podstawie odrębnych przepisów ochronę indy-
widualną. I dalej będą ją mieć. Co więcej, oni 
z tej ochrony, o ile pamiętam, nawet nie mogą 
zrezygnować, bo nie ma takiej możliwości. To jest 
obligo. Zresztą pan jako były marszałek Senatu 
również wie o tym, że to jest obligatoryjna ochro-
na, która jest i musi być.

A jeśli jeszcze chodzi o przetwarzanie danych 
i art. 4, to nie sądzę. Powiem tak: nie wiem, jakimi 
danymi w tym momencie dysponuje np. SOP, czy-
li dawniejszy BOR, która ochrania obiekty Sejmu 
i Senatu, czy jakie dane wrażliwe pozyskuje. Można 
sobie wyobrazić, że na teren Sejmu czy Senatu razem 
z wycieczką, nie wiem, emerytów chce wejść osoba, 
która jest… No, ja nie wiem, z jakich baz danych to się 
pozyskuje, bo to pewnie są przepływy danych, które 
mogą być pozyskiwane on-line z różnych źródeł…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, nie 
chodzi mi o emerytów, którzy przychodzą zwiedzać 
parlament. Ja pytam pana…)

O parlamentarzystów.
(Senator Bogdan Borusewicz: …czy parlamenta-

rzyści są z tego wyłączeni.)
Parlamentarzyści są konstytucyjnie wyłączeni, 

jeśli chodzi o zakres immunitetu w pracy. No, nie 
wiem, jakie… Myślę, że pan minister odpowie, jakie 
to będą dane, jakie dane będą zbierane.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ponieważ zadałem panu pyta-
nie, ale może ono było niejasne, chcę zapytać, czy 
po wprowadzeniu tej ustawy osoby ochraniane, czyli 
marszałek Sejmu i Senatu, będą ochraniane przez 
Straż Marszałkowską, czy nie. Czy nadal będzie to…

(Senator Grażyna Sztark: W gestii kogo?)
…w gestii…
(Senator Grażyna Sztark: W gestii SOP.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: SOP.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: SOP.)
…SOP?
(Senator Grażyna Sztark: SOP.)
SOP. Tak, SOP. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie: czy Straż Marszałkowska 

w związku ze swoimi obowiązkami reprezentacyjny-
mi będzie inaczej umundurowana? Czy to, co można 
było usłyszeć i przeczytać, czyli historyczne mundu-
ry, szable, halabardy, jest przewidywane?

(Senator Alicja Zając: Żarty.)
(Wesołość na sali)
To jest drugie pytanie.
I trzecie pytanie…
(Senator Waldemar Bonkowski: Dyby. Dyby.)
Czy art. 4… To jest bardzo ważne. W art. 4 prze-

widuje się, że Straż Marszałkowska będzie zbierała 
i przetwarzała dane o osobach i zagrożeniach we 
współpracy z innymi służbami – ABW itd. Czy z tego 
przetwarzania i zbierania danych będą wyłączeni po-
słowie i senatorowie, czy nie ma takiego wyłączenia?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Panie Marszałku, 
niech pan jeszcze powtórzy pierwsze pytanie, bo nie 
zdążyłem go zapisać. Pan tak długo zadaje pytanie.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Na pierwsze już pan 
odpowiedział. O psach pan nie wie.)

(Senator Arkadiusz Grabowski: Nie wiem. Tak, 
tak. Dobra.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Paralizatory.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Wiem, że będą pa-

ralizatory.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie 

Marszałku?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Tak, proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Marszałku, jeśli chodzi o rys historyczny 
i to umundurowanie, to trzeba by się jeszcze zasta-
nowić, jakie musiałaby Straż Marszałkowska nosić 
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(senator A. Grabowski) Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak jak pan już sobie odpowiedział… W związku 

z tym, że pytanie, które zadał pan jako pierwsze, już 
padło, pozwolę sobie nie odpowiadać na nie.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, którą pan poru-
szył, to nie była ona przedmiotem posiedzenia ko-
misji. No, to są kwestie organizacyjne. Są 2 osobne 
podmioty – Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu. 
Zwierzchnikiem Straży Marszałkowskiej jest mar-
szałek Sejmu. Straż Marszałkowska, straż marszał-
ka Sejmu… Straż Marszałkowska ochrania również 
Senat. Ochrona Senatu, na mocy tej ustawy, przebiega 
w porozumieniu z marszałkiem Senatu. Ja sobie nie 
wyobrażam, żeby było, że tak powiem, rozdwojenie 
jaźni i żeby komendant Straży Marszałkowskiej miał 
otrzymywać dyspozycje czy polecenia z 2 różnych 
ośrodków kierowania. Tak że… Wiem, że kiedy były 
próby wtargnięcia przez demonstrantów na teren 
Senatu – Sejm akurat wtedy nie obradował – to szef 
Kancelarii Senatu był w stałym kontakcie ze Strażą 
Marszałkowską, ale również z Policją, ze służbami, 
które wtedy zostały ściągnięte w trosce o nasze bez-
pieczeństwo. Panie Marszałku, no tak, tak było. Może 
panu nic nie groziło, ale np. ja, wychodząc, czułem się 
zagrożony. Tak jak na terenie Sejmu i Senatu nie czuję 
się zagrożony, tak poza terenem gmachu w tych trud-
nych dniach czułem się zagrożony. No i były przy-
padki prawie że naruszenia nietykalności osobistej 
parlamentarzystów. I to jest haniebne, przynajmniej 
w mojej ocenie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ustawa dotyczy 
terenu parlamentu?)

Tak, no tak. A jeżeli parlamentarzysta zostanie, nie 
wiem, zahaczony czy poszturchany za furtką Senatu, 
na chodniku… No, jest to już poza terenem Senatu, 
to wiadomo, tylko pytanie, czy służby mają wtedy 
interweniować, czy nie.

(Głos z sali: Policja wynosi…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator skończył odpowiadać?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Tak, tak.)
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, wrócę do wcześniej zadanego py-

tania. Jestem senatorem, przechodzę przez korytarz, 
podchodzi do mnie strażnik, już po wprowadzeniu 
tych przepisów, i mówi: proszę pana, niech pan się 
uda ze mną, bo chcę pana przeszukać. Czy on może 
dokonać takiej czynności? Czy będzie musiał mieć na 
to zgodę marszałka? A jeżeli nie marszałka, to kogo? 

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, zadam to 
pytanie panu ministrowi.)

Na posiedzeniu komisji to nie padło. Jednak nie 
sądzę, żeby bez jakichś uzasadnionych przyczyn…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan marszałek ma dalsze pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Jeżeli nikt się 

nie zgłasza, to ja zadam jeszcze kilka pytań.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Straż Marszałkowska, która będzie służbą 

policyjną, bo ta ustawa to wprowadza, będzie miała 
możliwość dokonywania zatrzymań. Czy w związku 
z tym przewidywana jest izba zatrzymań?

(Senator Alicja Zając: Było takie pytanie.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie 

Marszałku?)
Rozumiem, ale…
(Senator Arkadiusz Grabowski: To pytanie już 

było, Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę, 

chwileczkę, Panie Senatorze…)
Czyli jeszcze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …poczeka-

my, bo może pan marszałek ma jeszcze dalsze py-
tania.)

Dziękuję serdecznie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę dalej.)
Panie Senatorze Sprawozdawco, ustawa w zasa-

dzie powtarza to, że zakres i sposób wykonywania 
zadań, o których mowa w ust. 1, w zakresie ochrony 
Senatu, uzgadnia marszałek Sejmu z marszałkiem 
Senatu. Czy nie uważa pan, że także jeżeli chodzi 
o zakres ochrony Senatu i obowiązki szefa… Szef 
Kancelarii Sejmu określa zadania i obowiązki ko-
mendanta Straży Marszałkowskiej. Czy analogicz-
nie, jeżeli chodzi o Senat, nie powinien określać tych 
obowiązków marszałek… To znaczy, nie marsza-
łek, tylko szef Kancelarii Senatu w porozumieniu 
z szefem Kancelarii… Inaczej: szef Kancelarii Sejmu 
w porozumieniu z szefem Kancelarii Senatu. Czy to 
nie powinno być analogiczne rozwiązanie?

(Głos z sali: To jest podobno zaproponowane.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan marszałek wyczerpał swoje pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak. Ale sam się 

nie wyczerpałem i mogę to…)
I teraz proszę o odpowiedzi.
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(senator P. Florek) (Wesołość na sali)
Pan marszałek pytał, ale pan mu nie odpowiedział. 

Czy będzie jakieś miejsce odosobnienia wykorzy-
stywane w takich właśnie przypadkach, dla zbiegów 
i klaunów?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę sformułować swoje pytanie.)

No właśnie pytam. Czy będą miejsca odosobnienia 
i środki przymusu bezpośredniego, takie jak kaftany 
bezpieczeństwa dla klaunów czy zbiegów w dreli-
chach więziennych, którzy się tu czasami pojawiają?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chce odpowiedzieć na to pytanie?

Senator Arkadiusz Grabowski:
Tak, Panie Marszałku.
Krótko. Ja już mówiłem, Panie Senatorze, że zgod-

nie z przedłożeniem ustawowym w przypadku zatrzy-
mania kogoś na podstawie określonych przesłanek 
osoba zatrzymana zostaje przekazana najbliższej wła-
ściwej jednostce Policji. Tak samo jest w przypadku 
zabezpieczonego mienia niebezpiecznego typu broń. 
Nie spodziewam się, żeby planowano otworzenie tutaj 
jakiegoś podręcznego aresztu. Tak jak mówię, ustawa 
z góry przewiduje przekazanie osoby zatrzymanej do 
odpowiedniej jednostki Policji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są kolejne pytania?
Pan senator Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Nawiążę do pytania pana senatora Waldemara 

Bonkowskiego. Jak rozumiem, słowa o klaunach 
i idiotach, którzy tutaj występowali, dotyczą sena-
torów. Nie widziałem nikogo innego, kto występo-
wałby w Senacie w stroju więziennym. Czy Straż 
Marszałkowska w takich sytuacjach może takiego 
klauna, w rozumieniu senatora Bonkowskiego, za-
trzymać, unieszkodliwić i umieścić w klatce?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ja myślę, że pan senator za daleko idzie w swoich 

supozycjach, ale jeżeli pan senator sprawozdawca 
chce, to może odpowiedzieć na to pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
To, co pan powiedział, Panie Senatorze, wydaje 

mi się, że tak powiem, niestosowne. Nie będę się do 

Czy to w ogóle jest dopuszczalne? Wiemy, jaka dzisiaj 
jest sytuacja. Czy zmiana spowoduje, że będziemy 
inaczej traktowani? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Powiem tak, Panie Senatorze. Do tej pory nie był 

pan kontrolowany przez Straż Marszałkowską. Nie 
był pan również kontrolowany przez Biuro Ochrony 
Rządu, obecnie Służbę Ochrony Państwa. I tu kom-
petencje się nie zmienią. Czytałem ustawę i nie widzę 
tam zapisu, który, tak jak powiedziałem, pozwoliłby 
Straży Marszałkowskiej na przeszukiwanie czy kon-
trolę parlamentarzystów. O ile wiem, nie ma w kraju 
takiej służby. Owszem, w trakcie wizyty prezydenta 
Trumpa byliśmy kontrolowani przez Secret Service, 
ale to były wymogi związane z ustaleniami między-
narodowymi. Co do zasady na terenie państwa pol-
skiego nie jesteśmy i nie będziemy kontrolowani przez 
polskie służby. Chcę pana o tym zapewnić.

Jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy czytając 
ustawę, zwrócił pan uwagę na to, że funkcjonariusz 
Straży Marszałkowskiej przed dokonaniem poszcze-
gólnych czynności będzie musiał, Panie Senatorze, 
po pierwsze, się przedstawić i podać stopień służ-
bowy oraz imię i nazwisko, a po drugie, wskazać 
podstawę prawną swoich działań. Jeżeli okaże się, 
że w podanym akcie prawnym którykolwiek z arty-
kułów pozwala strażnikowi Straży Marszałkowskiej 
na przeszukanie pana, to wtedy będzie pan mógł być 
kontrolowany. Ja w ustawie nie znalazłem takiego 
zapisu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Bonkowski.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja się temu 

wszystkiemu przysłuchiwałem i w pierwszym mo-
mencie pomyślałem sobie, że koledzy z opozycji 
ironizują. Ale po chwili stwierdziłem, że czasami 
zadają pytania słuszne. Pan marszałek Borusewicz 
zadał pytanie, ale pan mu nie odpowiedział. Ja bym 
chciał dopytać, czy rzeczywiście będzie tu przewi-
dziana jakaś klatka. Mieliśmy już tutaj zbiega w stroju 
więziennym. Czy będą jeszcze jakieś kaftany bezpie-
czeństwa? Mieliśmy też klaunów na sali.
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(senator A. Grabowski) Marszałkowska może wykonywać przez wiele, wiele 
lat. W związku z tym pytanie: czy to oznacza, że Straż 
Marszałkowska będzie mogła zbierać, przechowywać 
i przetwarzać dane o posłach i senatorach? To pytanie 
dla mnie podstawowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, najpierw 

chciałbym wyjaśnić, dlaczego, kiedy pan marszałek 
pytał, czy chcę zabrać głos, powiedziałem, że nieko-
niecznie. Otóż dlatego, że to nie był projekt rządowy, 
to był projekt komisyjny, ten projekt ustawy został 
przygotowany przez Komisję Administracji i Spraw 
Wewnętrznych Sejmu, to komisja ukształtowała prze-
pisy tego projektu, udział… Jeszcze inaczej powiem: 
stanowiska rządu, sformalizowanego w postaci do-
kumentu przyjętego przez rząd, w tej sprawie nie 
ma. Czasem się coś takiego praktykuje, tak się zda-
rza. W tym przypadku nie ma takiego stanowiska. 
A udział MSWiA w pracach nad tym dokumentem 
był, powiedziałbym, ograniczony, bo uznaliśmy – 
chyba słusznie, mam nadzieję, że państwo to potwier-
dzicie – że parlament, Sejm i Senat, ma prawo sam, 
bez narzucania wizji przez rząd, ukształtować kwestie 
związane z bezpieczeństwem tych niezwykle waż-
nych miejsc, obiektów, instytucji, jakimi są siedziby 
Sejmu i Senatu, obu izb polskiego parlamentu. Tak 
więc nasz udział w tych pracach był dyskretny, raczej 
doradczy, a nie kształtujący przepisy. To chcę bardzo 
wyraźnie zaznaczyć, bo myślę, że na początku trzeba 
to wyjaśnić.

Z tego też względu być może ja nie będę w stanie 
na wszystkie pytania, które państwo senatorowie za-
dacie, udzielić precyzyjnych odpowiedzi, zwłaszcza 
co do intencji, które legły u podstaw pewnych sfor-
mułowań, ale oczywiście będę starał się ich udzielić 
w miarę możliwości i wiedzy, także tej, która wynika 
z kontekstu, jeżeli chodzi o doświadczenie innych 
służb.

Sejm, Senat to są szczególne miejsca nie tylko 
ze względu na ich wagę i znaczenie dla państwa, ale 
także dlatego, że mamy do czynienia z konstytucyj-
nym podziałem ról w państwie pomiędzy władzę 
ustawodawczą i wykonawczą. To wbrew pozorom… 
Ktoś może sądzić, że to nie ma znaczenia dla tej spra-
wy. Ma znaczenie. Dlatego też – jeszcze raz powtó-
rzę – wydaje mi się, że władcze wkraczanie rządu 
w sprawę tych rozstrzygnięć dotyczących sposobu, 

tego odnosił. Nie będę wchodził w dyskusję. Jestem 
senatorem sprawozdawcą, a nie rzecznikiem czy po-
średnikiem.

Straż Marszałkowska ma dbać o prządek. Jeżeli 
dojdzie do zakłócenia porządku, do sytuacji zagro-
żenia bezpieczeństwa, Straż Marszałkowska będzie 
mogła interweniować.

Jeśli chodzi o czynności wykonywane przez Straż 
Marszałkowską, to decyduje o tym marszałek Sejmu, 
a na terenie Senatu – marszałek Senatu. Tutaj nie 
doszło… Ta sytuacja, którą pan senator Bonkowski 
przywołał, to po prostu była sytuacja komiczna jak na 
izbę wyższą polskiego parlamentu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nikt się nie zgłasza. 

Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez ko-

misję sejmową.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanych ustaw?
Pan Jarosław Zieliński, sekretarz sta-

nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji… Pan minister w tej chwili nie chce 
zabrać głosu. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianymi punktami 
porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pra-
gnie zadać takie pytanie?

Zgłosił się pan marszałek Borusewicz. Proszę 
bardzo.

Panie Ministrze, proszę pana na mównicę, będą 
pytania do przedstawiciela rządu.

Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo ważny jest tutaj art. 4, 

w związku z tym ja będę teraz pytał o ten arty-
kuł, o dookreślenie zawartych w nim przepisów. 
Szczególnie art. 4 ust. 4 – dane osobowe itd. W tym 
artykule jest mowa o zbieraniu i przetwarzaniu przez 
Straż Marszałkowską danych udostępnianych przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 
Policję itd., itd. Te służby zbierają różnego typu dane, 
także dane wrażliwe, o stanie zdrowia, ale nie tylko. 
A jeżeli chodzi o przechowywanie danych… Czas 
przechowywania tych danych to czas niezbędny do 
wykonywania zadań przez Straż Marszałkowską. 
Czyli nie ma określonego czasu. Te zadania Straż 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) lowanej eksplozji, wnieśli ten materiał do budynku, 
do gmachu parlamentu, i to w niemałej wcale ilości. 
Ówczesna pani marszałek Sejmu Ewa Kopacz stwier-
dziła wtedy – cytuję – „to wstrząsające i oburzające”. 

Tak, to prawda, ja podzielam ten pogląd. Tylko 
że ówczesna pani marszałek wraz z większością par-
lamentarną nie zrobiła nic, żeby do takiej sytuacji 
nie mogło dojść. Nie tylko prowokacji… Prowokacje 
też nie powinny mieć miejsca, nie byłyby możliwe, 
gdyby parlament był dobrze chroniony. Ale przecież 
skoro mogło dojść do prowokacji tego typu i można 
było wnieść ładunek wybuchowy, to ktoś mógłby to 
zrobić również w celach naprawdę złych, w celach 
związanych z rzeczywistym zamiarem wyrządzenia 
komuś krzywdy, zamiarem zdetonowania ładunku 
wybuchowego. Proszę, Szanowni Państwo, jednak 
tego nie lekceważyć, bo to może przynieść naprawdę 
złe efekty. Z zagrożeniami nie wolno igrać. 

Mieli tego świadomość posłowie w podkomisji 
i komisji sejmowej. Posłowie wszystkich klubów po-
parli ten projekt i nie było ani jednego głosu sprzeci-
wu. Ja nie uczestniczyłem we wszystkich posiedze-
niach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele MSWiA 
na szczeblu dyrektorów departamentu, żeby służyć 
radą i pomocą merytoryczną – i to było realizowa-
ne – ale wiem z ich relacji, ze sprawozdań, a także 
z tych spotkań, w których sam uczestniczyłem, że 
nie było co do tego wątpliwości. Wszyscy w sposób 
bardzo dojrzały poparli tę inicjatywę. Zresztą była 
to inicjatywa komisyjna, jeszcze raz to powtarzam 
i podkreślam.

Co się stało na plenarnym posiedzeniu Sejmu, że 
nagle opozycja – nie cała na szczęście – zaczęła ten 
projekt krytykować? No, państwo możecie sobie sami 
z łatwością odpowiedzieć. Państwo wiecie równie 
dobrze jak ja, a ja wiem równie dobrze jak państwo, 
że weszła w to polityka, źle pojęta polityka polegająca 
na tym, żeby kwestionować wszystko, co większość 
parlamentarna może uchwalić.

To jest zła zabawa, naprawdę. Proszę państwa o to, 
żebyście się jednak nad tym zastanowili. To jest gorą-
ca prośba obywatela, a nie tylko przedstawiciela rządu 
czy posła, którym przecież też jestem. To jest taka 
obywatelska prośba, żeby nie robić z zagrożeń, które 
mogą być bardzo realne, politycznego użytku i nie 
kwestionować wszystkiego niezależnie od tego, czy to 
jest słuszne, czy nie. Wasi przedstawiciele, posłowie 
waszych klubów parlamentarnych, uznali, że to jest 
słuszne rozwiązanie, i poparli je, ale tylko na pozio-
mie prac komisyjnych, gdzie nie było mediów. Kiedy 
pojawiły się media, natychmiast zaczęło się kwestio-
nowanie tych rozwiązań. Proszę państwa, myślę, że 
taką ustawę należałoby przyjmować w atmosferze 
konsensusu politycznego, bo władze się zmieniają, 
kluby się zmieniają, większości parlamentarne się 
zmieniają, rządy się zmieniają, a bezpieczeństwo jest 

w jaki parlament chce zapewnić tym instytucjom 
bezpieczeństwo, byłoby niewłaściwe. To jest pierwsza 
sprawa, pierwsze ważne – jak myślę – wyjaśnienie.

Drugie wyjaśnienie, moim zdaniem także ważne, 
jest takie, że Straż Marszałkowska przecież funk-
cjonuje, to nie jest nowa instytucja. Teraz stanie się 
służbą w znaczeniu, które jest nadawane temu pojęciu 
w ustawach. Ale cały szereg zadań, uprawnień także, 
w znacznej części tych, o które państwo senatorowie 
pytacie, Straż Marszałkowska ma dzisiaj. To nie są 
w całej rozciągłości nowe zadania i kompetencje.

Po trzecie, jestem przekonany – i sądzę, że nie 
będę w tym przekonaniu odosobniony – że trzeba 
uczynić wszystko, żeby w dobie różnych zagrożeń, 
z którymi mamy do czynienia, zapewnić bezpieczeń-
stwo Sejmowi i Senatowi, gmachom, instytucjom, 
osobom tu przebywającym, tzn. posłom, senatorom, 
pracownikom Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu 
i wszystkim osobom przebywającym na tym tere-
nie, a takich osób w ciągu roku przewija się przez 
parlament dużo. Są to delegacje zagraniczne, głowy 
państw, wycieczki szkolne – żeby tak trochę to poka-
zać w wymiarze zróżnicowanym – dzieci i młodzież 
podczas posiedzenia parlamentu dziecięcego 1 czerw-
ca. Ale i na co dzień cały szereg pojedynczych i gru-
powych wizyt w Sejmie i w Senacie ma miejsce. Więc 
trzeba w dobie tych zagrożeń, które dzisiaj istnieją… 
Niezależnie od tego, czy pan senator, pan marszałek, 
pani senator czują się bezpiecznie w Senacie, czy nie 
czują się bezpiecznie, to zagrożenia są i trzeba wpro-
wadzić takie rozwiązania, które będą gwarantowały 
bezpieczeństwo. 

A przecież – szkoda, że państwo tego nie przywo-
łujecie – miały miejsce już wydarzenia, i to w nieda-
lekiej przeszłości, które pokazały, że trzeba napraw-
dę chronić, i to bardzo skutecznie, polski parlament. 
Przypomnę 2012 r. Krakowski pracownik naukowy, 
Brunon K., został oskarżony o przygotowywanie 
w okresie od lipca do listopada 2012 r. zamachu, 
który miał zostać dokonany podczas posiedzenia 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Rady 
Ministrów. Sąd orzekł wobec wymienionego Brunona 
K. wyrok 9 lat pozbawienia wolności. A więc nie jest 
to sprawa, którą można by zlekceważyć. Jeszcze raz 
powtarzam, to nie jest tylko potencjalne wyobrażenie 
tego, że mogą pojawić się zagrożenia, bo one już się 
pojawiały.

Drugim przykładem może być sprawa prowokacji 
dziennikarskiej – miała ona miejsce niedługo po tym 
wydarzeniu – którą przeprowadzili dziennikarze po 
zatrzymaniu wspomnianego Brunona K. Otóż dzien-
nikarze wtedy, po zakupie składników do produkcji 
materiałów wybuchowych i przeprowadzeniu kontro-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) otrzymuje Straż Marszałkowska uprawnień operacyj-
no-rozpoznawczych, nie otrzymuje tych uprawnień. 
I nie otrzymuje uprawnień do korzystania z osobo-
wych źródeł informacji. Je, zdaje się, pani senator 
nazywała…

(Senator Grażyna Sztark: Tak, sygnalistami.)
…sygnalistami. To jest zupełnie inna sprawa. 

Zapewniam panią senator, że nie ma żadnych sygna-
listów w tej ustawie.

(Senator Grażyna Sztark: Nie ma sygnalistów? 
Szkoda.)

Powtarzam: choć nie rząd jest autorem tej ustawy, 
to zapewniam panią, że nie ma żadnych sygnalistów 
w tej ustawie i nie są przyznane prawa…

(Senator Waldemar Bonkowski: Trzeba przyznać? 
Będzie donosić?)

(Senator Grażyna Sztark: Tak, na ciebie.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Z przyzwycza-

jenia.)
(Rozmowy na sali)
Nie jest przyznane Straży Marszałkowskiej prawo 

do korzystania z osobowych źródeł informacji. Tak 
że nie, to nie dotyczy tego i proszę przyjąć to do ak-
ceptującej wiadomości, mam nadzieję, bo po prostu 
tekst ustawy o tym przesądza.

Proszę państwa, co jeszcze z tych ważnych spraw 
należałoby tu przywołać? Nie jest to służba specjalna, 
jeszcze raz powtarzam. A było pytanie… Nie jest to 
służba specjalna. Proszę naprawdę tego nie mylić. 
Służby specjalne to są służby specjalne, są zdefinio-
wane, mają swój status, swoje ustawy, swój nadzór. 
Żadna z tych służb, które są omawiane i w sprawie 
których do państwa do Senatu ja przychodzę jako 
przedstawiciel resortu spraw wewnętrznych i admi-
nistracji, nie jest służbą specjalną. Służby specjal-
ne nadzoruje minister koordynator do spraw służb 
specjalnych, minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji nadzoruje 4 służby mundurowe. Tej nie nad-
zoruje i nie będzie nadzorował. Przecież minister 
spraw wewnętrznych nie będzie nadzorował Straży 
Marszałkowskiej. Będzie ją nadzorował oczywiście 
marszałek Sejmu, bo ona będzie jemu podlegała, 
poprzez komendanta Straży Marszałkowskiej, szefa 
Kancelarii Sejmu. Ale to jest właśnie to autonomiczne 
jakby rządzenie, zrządzanie bezpieczeństwem – chy-
ba niezłe sformułowanie mi wyszło – autonomiczne 
zarządzanie bezpieczeństwem właśnie przez sam par-
lament. A przecież Straż Marszałkowska – ustawa 
o tym przesądza – w art. 7 jest zdefiniowana jako 
komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu, nie jako 
służba specjalna i nie jako policja. Jest to komórka 
organizacyjna Kancelarii Sejmu.

Nawiasem mówiąc, tu były pytania o to, co mar-
szałek Sejmu, co marszałek Senatu będzie mógł 
czynić w tym zakresie. Art. 1 ust. 3 o tym mówi: 
zakres i sposób wykonywania zadań, o których mowa 

jedną z najważniejszych wartości, które trzeba zapew-
nić zawsze i wszędzie. To jest bardzo ważny element 
bezpieczeństwa państwa.

Cały szereg zadawanych tutaj pytań, których słu-
chałem… One nie były kierowane do mnie na tam-
tym etapie, tylko do pana senatora sprawozdawcy, ale 
wiedziałem, że będą powtarzane także w stosunku do 
mnie. Nie obraźcie się państwo, ale to brzmiało tak, 
jakby te pytania wynikały, po pierwsze, z niedoczy-
tania tej ustawy. Te przepisy, które zostały jednak 
ukształtowane nie przez rząd, tylko przez komisje 
i ostatecznie przez Sejm, przynoszą odpowiedzi na 
większość z tych pytań, tylko trzeba je po prostu prze-
czytać. One są w tych przepisach zawarte.

Po drugie, chyba wynikały one w znacznej mierze 
ze złej woli, która polega na przypisywaniu tej usta-
wie czegoś, czego tutaj nie ma, i na przypisywaniu 
tej służbie cech, jakich działająca według tych prze-
pisów Straż Marszałkowska nie będzie miała. No, 
przede wszystkim nie jest to służba specjalna. Proszę 
państwa, padały tu takie zarzuty, a ja na nie odpo-
wiadałem z tej mównicy. Służbą specjalną nie jest 
i nigdy nie było Biuro Ochrony Rządu, podobnie jak 
nie jest nią Służba Ochrony Państwa, którą ostatnio 
utworzyliśmy. Ta ustawa weszła w życie niedawno. 
To jest służba ochronna. Służba Ochrony Państwa 
jest służbą ochronną, nie jest służbą specjalną. Jest 
to nowoczesna służba ochronna i wiążemy z nią duże 
nadzieje.

I tutaj od razu chcę odpowiedzieć na jedno z py-
tań. Stosowny przepis tej ustawy – nie pamiętam w tej 
chwili numeru artykułu, ale można do niej sięgnąć 
i sprawdzić – mówi o tym, że Straż Marszałkowska 
wykonuje na terenie Sejmu i Senatu zadania nie-
zastrzeżone dla Służby Ochrony Państwa. No, np. 
ochrona osób wymienionych w ustawie o Służbie 
Ochrony Państwa bądź innych osób, którym przy-
dzielono taką ochronę osobistą ze względu na do-
bro państwa, będzie oczywiście nadal sprawowana 
przez Służbę Ochrony Państwa, a nie przez Straż 
Marszałkowską.

Straż Marszałkowska – i przepisy tej ustawy wy-
raźnie o tym mówią – ma zapewnić bezpieczeństwo 
gmachom i osobom przebywającym na terenie Sejmu 
i Senatu, ale to nie będzie służba zajmująca się np. 
ochroną osobistą. Był na początku taki pomysł, żeby 
można było przydzielać ochronę na wniosek posła 
czy na podstawie decyzji marszałka Sejmu posłom 
i senatorom także poza gmachem parlamentu, ale 
on został odrzucony. On upadł, tego tutaj nie ma. 
Nie ma tego przepisu. Podobnie jak nie ma przepisu, 
a też były pytania o to, tylko różnie formułowane, 
miałem wrażenie, że jakby z nieznajomością tego, 
czego te pytania dotyczą… Nie ma absolutnie… nie 
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(sekretarz stanu J. Zieliński) No, dobrze, to wszystko wiemy. Znamy różnice 
między nami. Nie ma sensu, szkoda czasu… Wiemy, 
nie pierwszy raz to było opisywane.

(Senator Grażyna Sztark: Czasy się zmieniają, 
a pozy zostają te same.)

Proszę państwa, posła czy senatora Straż 
Marszałkowska na pewno nie będzie mogła zatrzy-
mać, bo w ogóle nie ma takich uprawnień. Nie bę-
dzie mogła go też ująć, do czego ma uprawnienia 
wobec innych osób, jeżeliby nastąpiła taka sytuacja, 
która wyczerpie warunki konieczności. Pamiętajmy, 
że funkcjonuje – i nikt jej nie zniósł – ustawa o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora, ona definiuje 
prawa posłów i senatorów, również w tym zakresie. 
Nie można podciągnąć do odpowiedzialności karnej 
posła czy senatora bez zgody Sejmu. A więc czyn-
ności procesowych też w zasadzie nie można wyko-
nać. I w związku z tym czego się państwo boicie? 
Ja nie wiem. No, mówicie, że jesteście bezpieczni… 
Będziecie bardzo bezpieczni pod rządami tej ustawy. 
Choć, powtarzam, nie rząd jest jej autorem. Ale na-
prawdę, proszę się nie obawiać. Ustawa o wykonywa-
niu mandatu posła i senatora dalej funkcjonuje, nikt 
jej nie znosi. Obowiązuje konstytucja. Chyba że… 
Proszę państwa, jest jedna okoliczność: jeżeli poseł 
czy senator zostanie zatrzymany – ale to wszędzie 
tak się może zdarzyć – na gorącym uczynku popeł-
niania przestępstwa. Ale wtedy też zatrzymania nie 
dokona Straż Marszałkowska, bo ona nie ma prawa do 
zatrzymywania. Dokona tego inna służba. Ale mam 
nadzieję, że nikomu to się nigdy nie zdarzy.

Posłowie, senatorowie nie są rewidowani, kiedy 
wchodzą do gmachu Sejmu. Ich dane osobowe są 
znane. Były pytania o to, czy Straż Marszałkowska 
będzie miała dane osobowe posłów, senatorów. A czy 
my wszyscy nie udostępniliśmy swoich danych oso-
bowych? One przecież są, nimi dysponują marszałek 
Sejmu i marszałek Senatu. Straż Marszałkowska musi 
wiedzieć, kto jest posłem, kto jest senatorem, bo ina-
czej może się pomylić i np. poprowadzić kogoś do 
sprawdzenia pirotechnicznego. A posła czy senatora 
się nie sprawdza. Chociaż są takie sytuacje, że się 
sprawdza. Ja przez pewien czas byłem członkiem, 
nawet przewodniczącym sejmowej Komisji do Spraw 
Służb Specjalnych i tam wszyscy, wchodząc na posie-
dzenia tej komisji, byliśmy sprawdzani przez Biuro 
Ochrony Rządu. I tak jest chyba i teraz. Mnie też się 
wtedy wydawało, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. 
Bo właśnie ta swoista eksterytorialność parlamentu, 
przy trójpodziale władzy w Polsce, tutaj mi się wy-
dawała trochę wątpliwa.

(Głos z sali: No właśnie.)
(Głos z sali: Byliśmy sprawdzani na niejawnym 

posiedzeniu…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Byliśmy…)
(Senator Grażyna Sztark: Byliśmy.)

w ust. 1, w zakresie ochrony Senatu określi marsza-
łek Sejmu w uzgodnieniu z marszałkiem… przepra-
szam, marszałek Sejmu w uzgodnieniu z marszał-
kiem Sejmu, oczywiście z zachowaniem przepisów 
o ochronie informacji niejawnych…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Senatu. 
W uzgodnieniu z marszałkiem Senatu.)

Marszałek Sejmu w uzgodnieniu z marszałkiem 
Senatu. Przepraszam, tak.

A więc jest w tym rola marszałka Senatu.
Było pytanie – żebyście państwo nie powtarza-

li, to może na te, które zapamiętałem, chociaż one 
nie były do mnie, odpowiem od razu – dotyczące 
tego, czy można posła, senatora zatrzymać, czy 
Straż Marszałkowska może go zatrzymać. Przede 
wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że Straż 
Marszałkowska nie otrzymuje prawa do zatrzymy-
wania kogokolwiek. Ustawodawca, Sejm w tym 
przypadku, no bo jesteśmy po etapie sejmowym, 
przyjął, że Straż Marszałkowska może dokonać 
ujęcia. To jest inne pojęcie. Zatrzymanie jest poję-
ciem procesowym. Straż Marszałkowska nie ma do 
tego uprawnień. Może dokonać ujęcia. I oczywi-
ście to oznacza przekazanie jak najszybsze policji 
takiej osoby ujętej. W związku z tym żadnych izb 
zatrzymań nikt nie będzie budował w parlamencie. 
Przekaże ona po prostu osobę ujętą Policji, a ta bę-
dzie podejmowała dalsze czynności, do których jest 
uprawniona.

Padało pytanie, jakiej jednostce Policji. No, 
najbliższej jednostce, wyobrażam sobie, że w tym 
przypadku będzie to Komenda Rejonowa Policji nr 1, 
czyli ta, która na ulicy Wilczej w Warszawie póki co 
funkcjonuje.

(Senator Bogdan Borusewicz: Znana, znana.)
(Senator Grażyna Sztark: W razie czego trzeba 

załatwiać pełnomocnictwo.)
Słucham?
(Senator Bogdan Borusewicz: Znana.)
No, nie wiem, komu znana i w związku z jakimi 

doświadczeniami…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Ministrze, proszę kontynuować.)
Może i znana. Mnie znana, bo nadzoruję Policję. 

A panu marszałkowi nie wiem, skąd znana.
(Senator Grażyna Sztark: Trzeba pełnomocnic-

twa…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Z tego samego. Też 

nadzorowałem Policję.)
A, no właśnie, skoro tak, to oczywiście, zgoda. 

Jeżeli tamten czas pan sobie przypomina, to świetnie 
panu też jest znana…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale z innej sytuacji 
też.)
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(sekretarz stanu J. Zieliński) Bezpieczeństwo. My tego bezpieczeństwa chcemy, 
pragniemy, musimy je mieć. Wszyscy, którzy tu przy-
chodzą, muszą mieć to bezpieczeństwo. Co to by było 
za państwo? Co to by było za państwo, które by nie 
zapewniło bezpieczeństwa w najważniejszym miej-
scu tak naprawdę albo w jednym z najważniejszych 
miejsc – na pewno w jednym z najważniejszych, może 
najważniejszym, bo tu tworzy się ustawy, prawodaw-
stwo – tym instytucjom i osobom tu przebywającym? 
Chyba nikt by nie chciał takiego państwa?

(Senator Waldemar Bonkowski: Takie miało być.)
I dlatego resort, który reprezentuję, po analizie 

tych przepisów poparł je, uważając, że zakres zadań 
i sposób ich wykonywania, który został sformułowa-
ny przez komisję, a następnie przez Sejm, gwarantują 
to bezpieczeństwo. Gwarantują to bezpieczeństwo.

Było też pytanie o ewentualne wsparcie w sytu-
acjach, kiedy siły i środki Straży Marszałkowskiej 
okażą się niewystarczające, ze strony innych służb. 
To, w jakim trybie się to dzieje, jest zdefiniowane, ale 
oczywiście jest to też znane rozwiązanie, bo tak było 
w przypadku Biura Ochrony Rządu i tak jest w przy-
padku Służby Ochrony Państwa. Są inne formacje, 
zwłaszcza Policja, które muszą udzielić wsparcia na 
wniosek odpowiednio przeprowadzony, zgodnie z za-
pisami ustawy, jeśli siły i środki tej niewielkiej for-
macji okazałyby się niewystarczające. W normalnych 
warunkach one się powinny okazać wystarczające, 
i mam nadzieję, że się okażą wystarczające, ale można 
też przewidywać sytuacje nadzwyczajne, kryzyso-
we. Wtedy być może Straż Marszałkowska uzna, że 
jej siły i środki nie są wystarczające. Ale myślę, że 
wszystkie sytuacje, o których państwo możecie teraz 
pomyśleć, bo były tu one przywoływane, to nie są te 
sytuacje. Myślę, że Straż Marszałkowska tej wielko-
ści, którą ma dzisiaj, przy ograniczonych środkach 
jednak starała się to zapewnić, a przy wzmocnionych 
na pewno sobie poradzi – w warunkach nie nadzwy-
czajnych, ale tak naprawdę o większym wymiarze. 
Gdyby doszło do jakiejś próby zamachu terrorystycz-
nego choćby – że skieruję państwa myśli na takie zda-
rzenia – do zagrożenia zamachem terrorystycznym, to 
wtedy może być potrzeba wsparcia ze strony innych 
służb. Tego nie można wykluczyć. I dlatego taki zapis 
w ustawie został przewidziany.

Panie Marszałku, ja może bym na tym skończył, 
bo nie pamiętam wszystkich pytań. Starałem się 
odpowiedzieć na część pytań, które wcześniej były 
formułowane. Jeżeli będą do mnie jeszcze pytania…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję. Są 
dalsze pytania.)

…to się postaram. Bardzo proszę przyjąć może 
też takie wyjaśnienie… Miałbym taką prośbę: jeżeli 
będą padały bardzo szczegółowe pytania dotyczące 
tego, co jest intencją, co ukształtowało te przepisy 
w sensie filozofii prawa, które tutaj zaproponowano, 

(Głos z sali: I przez Straż Marszałkowską byli-
śmy…)

Tak, no tak. Ale mówię właśnie o takim przykła-
dzie, że… Teraz, jak rozumiem, to będzie w kompe-
tencjach Straży Marszałkowskiej, czyli tej własnej 
służby parlamentu, a nie rządowej służby, jaką jest 
w tej chwili Służba Ochrony Państwa, a przedtem 
Biuro Ochrony Rządu.

Pan marszałek Borusewicz przed chwilą znowu 
pytał – najpierw pana senatora sprawozdawcę ćwi-
czył tymi pytaniami, a teraz mnie – o te informacje 
o osobach, art. 4.

(Senator Bogdan Borusewicz: Art. 4 to jest klu-
czowy artykuł…)

Tak, proszę zauważyć…
(Senator Bogdan Borusewicz: …Panie Ministrze, 

kluczowy artykuł.)
Ale niech pan się wczyta, Panie Marszałku. Ja 

chcę zwrócić pana uwagę na następujący zapis. „Straż 
Marszałkowska może – to jest napisane w pkcie 1 
– korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach 
udostępnianych przez”… I tu są wymienione służ-
by: ABW, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego itd. Straż Marszałkowska nie będzie 
miała dostępu do wszystkich danych, tylko do tych 
udostępnionych przez wspomniane służby i do któ-
rych dostęp będzie uzasadniony potrzebą związaną 
z rozpoznanymi zagrożeniami. Tak że to nie jest tak, 
że Straż Marszałkowska w całym możliwym zakresie 
będzie miała dostęp do informacji o osobach. Ale 
tego, że może gromadzić i przetwarzać te informacje, 
w tym dane osobowe, mogące wpłynąć na realizację 
jej zadań, to chyba nie należy, Szanowni Państwo, 
kwestionować. Bo żeby mogła skutecznie wykonywać 
swoje zadania, musi mieć dostęp do takich informa-
cji. No, bo to się wiąże właśnie z rozpoznawaniem 
zagrożeń. Ale tylko w takim zakresie, w jakim są 
zdefiniowane jej zadania w ustawie, nie większym, 
nie szerszym. Gdybyśmy straż tego pozbawili, to po-
zbawilibyśmy ją istotnego instrumentu w działaniach 
profilaktycznych. Bo takie działania są przypisane 
– nie operacyjno-rozpoznawcze i nie śledcze, tylko 
profilaktyczne – tej służbie po to, żeby właśnie mo-
gła rozpoznawać w tym wymiarze profilaktycznym 
zagrożenia i im przeciwdziałać, zapewniając bezpie-
czeństwo Sejmowi, Senatowi i przebywającym tutaj 
osobom. To będzie służba ochronna. Dzisiaj jest to 
służba ochronna wobec obiektów Sejmu i Senatu, ale 
wobec osób w takim znaczeniu, w jakim się definiuje 
to szczegółowo przy ochronie osobistej, to nie – ja już 
to wyjaśniałem. Oczywiście ma zapewnić… Też jest 
zapis w którymś z artykułów, że ma właśnie zapew-
nić bezpieczeństwo. Nie ochronę, a bezpieczeństwo 
osobom przebywającym na terenie Sejmu i Senatu. 



64
56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktu 7. oraz punktu 8. porządku obrad Senatu

(sekretarz stanu J. Zieliński) niu uczestniczyłem, tak że proszę nie żądać, żebym 
odpowiedział od razu bardzo precyzyjnie. Padało 
już w rozmowach z panią legislator, że jest właśnie 
taki problem, więc może trzeba będzie rzeczywiście 
to rozważyć, rozpatrzyć. Ale to jest kwestia dla pań-
stwa, bo jesteśmy na etapie senackich prac. Ale jeżeli 
trzeba, to trzeba, tak bym powiedział. Jeżeli trzeba, 
to trzeba.

A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to mogę z całą 
pewnością, z całą mocą zapewnić państwa, że dostęp-
ność Sejmu i Senatu dla posłów, dla senatorów, dla 
wszystkich nie zmieni się w związku z przyjęciem 
tej ustawy, tylko zwiększone będzie bezpieczeństwo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, senatorowie mają podsta-

wy do tego, żeby pytać o zakres uprawnień Straży 
Marszałkowskiej wobec senatorów, bo prawdą jest, że 
zdarzało się w historii parlamentu, o czym już wspo-
minałem, używanie w stosunku do parlamentarzystów 
idących za daleko działań, naruszających bez wątpie-
nia immunitet. Ja też byłem świadkiem takich działań 
Straży Marszałkowskiej przed posiedzeniem komisji 
regulaminowej, która działała w trybie niejawnym. 
Straż Marszałkowska użyła wtedy wobec senatorów 
działań, które się nie mieszczą w katalogu uprawnień, 
mianowicie poddała senatorów przeszukaniu. To jest 
oczywiste naruszenie immunitetu formalnego, czyli 
nietykalności osobistej parlamentarzysty. I pytania 
w tym zakresie są słuszne. Ja to rozwinę w swoim wy-
stąpieniu w debacie. W kontekście tej sytuacji chciał-
bym zapytać, czy znana jest panu ministrowi przy-
czyna odejścia ze służby poprzedniego szefa Straży 
Marszałkowskiej, który, jak mówią na korytarzu znaw-
cy tematu, odszedł, ponieważ nie wykonał – słusznie 
zresztą – polecenia użycia przemocy wobec posłów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Pan senator źle zaadresował to drugie pytanie. Ono 

nie jest do mnie. Rząd, minister spraw wewnętrznych 
i administracji nie nadzoruje Straży Marszałkowskiej. 
To nie są ani moje, ani nasze kompetencje, a więc 
proszę zaadresować to pytanie tam, gdzie trzeba. Ja 

to z uwagi na to, że to jest jednak projekt sejmowy, 
poselski, komisyjny, a nie rządowy, być może trzeba 
będzie na nie odpowiedzieć na piśmie. Też jestem 
gotowy się tego podjąć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

Po pierwsze, prosiłbym o oczywistą odpowiedź na 
następujące pytanie. Wiemy, że nie zmienią się 
uprawnienia posłów ani senatorów, że nie zmienią 
się zasady dostępu do budynków, czyli że nowe prze-
pisy proponowane w tej ustawie nie zmienią naszego 
kontaktu ze społeczeństwem. Prosiłbym o zapewnie-
nie… Bo być może opozycja ma po prostu problem 
z tym, że, nie wiem, będziemy się jakoś odgradzać 
poprzez Straż Marszałkowską. Uważam, że nie. Ta 
ustawa jest jak najbardziej potrzebna. To jest pierwsze 
pytanie, a właściwie sugestia.

I drugie. Ono ma troszeczkę inną naturę. 
Mianowicie dotyczy tekstu przepisów wprowadza-
jących ustawę o Straży Marszałkowskiej. Tam w jed-
nym z artykułów, a konkretnie w art. 1, wprowadzamy 
jeden z artykułów tej głównej ustawy, to znaczy usta-
wy o Straży Marszałkowskiej, z datą wcześniejszą, 
niż wchodzi w życie sama ustawa – Przepisy wpro-
wadzające. To znaczy art. 1 pkt 1 wprowadza art. 18 
ustawy o Straży Marszałkowskiej 14 dni od dnia ogło-
szenia, zaś sama ustawa – Przepisy wprowadzające 
wchodzi w życie 20 maja. No więc są to… Oczywiście 
trzeba wcześniej wprowadzić ten art. 1 pkt 1 i taka 
możliwość istnieje, dlatego będę składał poprawkę, 
żeby po prostu daty wprowadzenia tych poszczegól-
nych przepisów były, że tak powiem, zdrowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, być może w tej drugiej sprawie 

pan ma rację. To jest sprawa legislacyjna; zapewne 
komisja to rozpatrzy. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, 
to trzeba to poprawić, oczywiście, ale ja się nie chcę 
do tego odnosić wprost, ponieważ nie analizowałem 
tej sprawy. To nie jest przepis, w którego kształtowa-
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(sekretarz stanu J. Zieliński) że znam, tak jak pan zna i jak wszyscy znamy, przepis 
– oczywiście musimy go przestrzegać; on jest i będzie 
przestrzegany – mówiący o tym, że poseł lub senator 
nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgo-
dy Sejmu lub Senatu. Ja ten przepis już cytowałem. 
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
jasno to w art. 10 rozstrzyga. Jeżeli pan twierdzi, że 
ktoś do tego przepisu się nie zastosował, to proszę 
sformułować – już dawno trzeba to było zrobić – ja-
kieś oskarżenie wobec niego. No, ja nie mogę się od-
nieść do sytuacji teoretycznej opisywanej przez pana, 
której nie znam. Była czy jej nie było… Przepisy są 
jasne. Senator podlega tym samym ograniczeniom 
w tym zakresie co poseł. Jeżeli pan chce porównać 
posła i senatora… Przepis jest znany i nikt nie ma 
prawa tego przepisu łamać. To wszystko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Rybicki ma dalsze, kolejne…

Senator Sławomir Rybicki:
Ja w ramach sprostowania. Ja nie mówiłem o za-

trzymaniu i aresztowaniu, chociaż także do tych 
kwestii odnosi się immunitet, tylko o ograniczeniu 
wolności parlamentarnej i o tym, że senatorowie 
byli przeszukiwani. To jest pytanie o to, czy senator 
może być przeszukany przez Straż Marszałkowską, 
czy może być wylegitymowany przez Straż 
Marszałkowską. To jest bardzo oczywiste i w naszym 
kontekście istotne pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Oczywiście, że może być wylegitymowany.
(Senator Waldemar Bonkowski: Może być wyle-

gitymowany.)
(Senator Janina Sagatowska: Ja zawsze pokazu-

ję…)
Zapewniam pana, że jako poseł… Jestem 15 lat 

posłem. W pierwszych latach pracy byłem dość czę-
sto legitymowany przez Straż Marszałkowską. Do 
głowy mi nie przyszło, żeby protestować. Posłowie 
i senatorowie znani…

(Senator Waldemar Bonkowski: Dzisiaj okazywa-
łem legitymację.)

…funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej – 
teraz to będą funkcjonariusze – są po prostu rozpo-
znawani bez legitymowania. Ale i ci strażnicy się 
zmieniają, przychodzą nowi. Mają prawo nie znać…

(Senator Janina Sagatowska: Pokazać legitymację.)
Co to jest za obraza, Panie Senatorze, że strażnik 

Straży Marszałkowskiej – pod rządami tej ustawy: 

nie mogę potwierdzić tego, co pan powiedział, bo to 
są panu znane i przez pana senatora interpretowane 
zdarzenia. Jednak chcę się podzielić jedną oczywistą 
refleksją. Nas wszystkich, posłów, senatorów, obowią-
zuje przestrzeganie prawa. My prawo tworzymy, ale 
sami musimy prawa przestrzegać…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 

chce jeszcze dopytać, tak?)
…czy może nawet dawać wzór przestrzegania 

prawa. Tak bym powiedział. Wzór.
(Senator Sławomir Rybicki: Tak, chcę dopytać.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Czy według pana ministra wynikające z konsty-

tucji uprawnienie każdego posła i senatora do tego, 
że bez zgody Sejmu czy Senatu nie podlega zatrzy-
maniu, aresztowaniu i nie podlega innym ograni-
czeniom wolności i ingerencji w jego wolność jako 
parlamentarzysty, jest przepisem, który znają nie tyl-
ko posłowie? Czy nie powinien go też znać minister 
w jakimkolwiek rządzie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Ale co pan sugeruje? To, że…)

(Senator Waldemar Bonkowski: On nie zna…)
No, Panie Ministrze, ja właśnie powiedziałem 

o konkretnym przypadku, który miał miejsce…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ja poproszę 

o konkretne pytanie. Tak będzie łatwiej.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Nie wiem, o co panu chodzi, Panie Senatorze.)

Chodzi o to, że słuszne są…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Ktoś, kto nie zna tego przepisu…)

…obawy senatorów, ponieważ sami byli podmio-
tem działań, które wykraczały poza kompetencje wy-
nikające z ustawy o Straży Marszałkowskiej. I pytam 
pana ministra, czy takie działania wobec senatorów 
według pana ministra są legalne, czy nielegalne.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Ja nie wiem, o jakich działaniach pan mówi – to 

pan je zna i pan je interpretuje. Ja mogę powiedzieć, 
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Pani jeszcze o to nie pytała…)

Ja wiem, ale myślałam, że pan już tutaj, odpo-
wiadając na nasze pytania, ogólnie również poin-
formuje… Ale chodzi mi właśnie o te psy. Bo nie 
wyobrażam sobie, żeby tutaj ewentualnie stały ścieżki 
zdrowia z psami.

(Senator Waldemar Bonkowski: Jakie ścieżki zdro-
wia?)

I następna sprawa. Powiedział pan, i oczywi-
ście to jest zapisane, że w dalszym ciągu Straż 
Marszałkowska podlega tylko i wyłącznie jurys-
dykcji pana marszałka Sejmu. Ale w związku 
z tym chciałabym dopytać o ten punkt, w którym 
mowa o planowaniu wspólnie ze Służbą Ochrony 
Państwa, Żandarmerią Wojskową oraz Policją 
sposobów i metod współdziałania w sytuacjach 
potencjalnych zagrożeń. I dalej jest zapis: „Straż 
Marszałkowska w zakresie działań, o których mowa 
w ust. 1”… Chodzi o to, że mając jakby nadzór nad 
tym… Pkt 2: „ujawnia osoby i zdarzenia oraz roz-
poznaje miejsca i zjawiska mogące mieć związek 
z zagrożeniem osób ochranianych oraz bezpieczeń-
stwa obiektów i urządzeń objętych ochroną”. Ja 
rozumiem, że w stanach zagrożenia – tak jak pan 
wymienił: Sejm Dzieci i Młodzieży, wizyty gości 
zagranicznych itd., itd. – pan marszałek współpra-
cuje i współdziała z tymi służbami. Ale nie chciała-
bym, żeby poza tymi wypadkami, na co dzień pan 
marszałek współpracował przy rozpracowywaniu 
np. poszczególnych parlamentarzystów. I to jest 
taka obawa. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Pani Senator, to jest obawa nie wiem, skąd wzięta. 

No, proszę jednak studiować te przepisy, zachęcam 
do tego. Bo żaden przepis…

(Senator Grażyna Sztark: Studiuję właśnie.)
…nie upoważnia do takich obaw, nie uzasadnia 

ich. Ja w każdym razie nie dostrzegam takich zapisów, 
które by mogły budzić wątpliwości w tym zakresie.

Oczywiście mam nadzieję, że pani senator się tro-
chę przejęzyczyła, bo Sejm Dzieci i Młodzieży nie 
stanowi żadnego zagrożenia…

(Senator Grażyna Sztark: Nie, to pan powie-
dział…)

Nie, ja mówiłem o tym, że wiele osób…
(Senator Grażyna Sztark: Ale ostatnio…)
…przebywa w Sejmie i w Senacie, m.in. wymie-

niałem właśnie…
(Senator Grażyna Sztark: Ale…)

funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej – zwłaszcza 
nowy, którego niedawno przyjęto do służby, który 
odbył odpowiednie przeszkolenie, ale jeszcze wszyst-
kich nie zna, poprosi pana o wylegitymowanie się? No 
cóż to za obraza jest? Ja wtedy pokazuję legitymację 
poselską, uśmiecham się i to wszystko.

(Senator Sławomir Rybicki: Mnie nie chodzi 
o grzeczność, tylko o przepisy.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy pan se-
nator ma dalsze pytania? Proszę dokończyć.)

Tak, Straż Marszałkowska pod rządami tej ustawy 
będzie miała prawo legitymować. Nic w tym złego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałabym 2 sprawy wyjaśnić. 

Jeżeli chodzi o Senat, to my wiele, za przeproszeniem, 
głupstw czy pomyłek sejmowych – pomyłek komisji 
sejmowych naprawdę bardzo wiele – już prostowali-
śmy. Dzięki izbie wyższej, izbie rozsądku i rozwagi, 
można uniknąć naprawdę… Choćby ostatnim razem, 
gdybyście państwo przyjęli nasze poprawki…

Jeśli chodzi o sprawę Brunona K., to wydaje mi 
się, że to nie są te służby, które wykryły ewentual-
ne przestępstwo. Wskazywanie w związku z tym na 
konieczność zmian, wprowadzenia ustawy o Straży 
Marszałkowskiej jest chyba niewłaściwe. Według 
mnie… Ja jestem za przyjęciem tej ustawy, będę 
głosowała za, ale pod warunkiem, że ta ustawa nie 
zagraża wolnościom zapisanym w ustawie konstytu-
cyjnej i w naszym regulaminie. I o to właśnie pytamy, 
stąd te zasadnicze pytania, które zadaje pan senator 
Rybicki. One są naprawdę bardzo ważne i ważkie 
i należałoby z nich nie kpić, tylko naprawdę sprawę 
rozważyć, zanim podejmiemy decyzję.

I pytania. W ustawie w art. 12 mamy zapisy o uj-
mowaniu osób. Pan mówi, że ujęcie nie jest tożsame 
z zatrzymaniem. Proszę mi powiedzieć, czym to się 
różni.

Następna kwestia: jeżeli chodzi o tę kontrolę… Bo 
ja cały czas czekam na to, że pan powie o tej kontroli 
manualnej lub sprawdzaniu z wykorzystaniem psów 
służbowych. Bo co jak co, ale nie wyobrażam sobie, 
żeby…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 
Pani senator o to nie pytała.)

Proszę?

(sekretarz stanu J. Zieliński)
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(Senator Grażyna Sztark: Policja już tu weszła…)
No, nie weszła z psami służbowymi do pani sena-

tor, niech pani nie przesadza.
Mówiłem już o współdziałaniu służb.
Przepraszam, na początku pani powiedziała takie 

zdanie, którego nie zanotowałem, to był pierwszy 
punkt pani wypowiedzi. Przepraszam bardzo, nie 
zdążyłem zapisać.

(Senator Grażyna Sztark: To było to ujęcie czy 
zatrzymanie, drugie pytanie było o psy i trzecie…)

Wiążą się z tym środki przymusu bezpośredniego, 
tak że zostały one zdefiniowane…

(Senator Grażyna Sztark: …Współpraca, ale to 
też pan…)

Nie wszystkie środki przymusu bezpośred-
niego, nie cały zestaw tych środków przymusu 
bezpośredniego otrzymuje w tej ustawie Straż 
Marszałkowska, tylko niektóre, te, które są nie-
zbędne do wykonywania nałożonych na nią zadań, 
więc np. konia służbowego nie otrzymuje. Nie ma 
tu konia służbowego.

(Senator Grażyna Sztark: Ja wiem, może…)
Chce pani konia służbowego, to możemy wnieść 

poprawkę.
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale psy się przy-

dadzą, jak ktoś naćpany przychodzi…)
(Senator Grażyna Sztark: Kiedyś to były, i to 

w Senacie…)
Nie ma. Pies służbowy jest. Powiedziałem, po co, 

prawda? Kajdanki – tak. Ale kajdanki to i teraz Straż 
Marszałkowska posiada.

(Senator Grażyna Sztark: Ale ręce do tyłu…)
Zgodnie z przepisami ustawy o broni i środkach 

przymusu bezpośredniego, Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Bez paralizatorów.)
Paralizatorów nie ma w tym wykazie.
O właśnie, Pani Senator, wiem, co chciałem po-

wiedzieć. Chciałem pani podziękować serdecznie za 
to, że pani uzasadniła istnienie Senatu.

(Senator Grażyna Sztark: Tak?)
Pani jest z PO?
(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście.)
Przecież Platforma Obywatelska przynosiła całe 

kartony podpisów, żeby Senat zlikwidować, żeby pań-
stwa zlikwidować.

(Senator Grażyna Sztark: Ale ja byłam prze-
ciwna.)

Nie zrobiła tego. Senat jest potrzebny. My jako 
Prawo i Sprawiedliwość byliśmy przeciwni likwidacji 
Senatu. I cieszę się jako przedstawiciel tego ugrupo-
wania, że jest Senat i że poprawia ustawy. Bardzo za 
to dziękuję.

(Senator Waldemar Bonkowski: Psy są potrzebne, 
żeby w kartonach…)

A pani partia chciała zlikwidować Senat.
(Senator Grażyna Sztark: Tak jak mówiłam…)

Ale to nie jest zagrożenie. To jest szczęście, że 
mamy dzieci i młodzież, które chcą przyjeżdżać do 
Sejmu i obradować w sali obrad Sejmu, że uczą się 
parlamentaryzmu, to jest dobra sprawa, bardzo po-
zytywna, nie żadne zagrożenie.

Niemniej jednak w sytuacjach zagrożeń bezpie-
czeństwa musi być to współdziałanie. One oczywi-
ście mogą być bardzo różne, ja podałem tylko przy-
kład zagrożeń terrorystycznych, bardzo groźnych, 
ale mogą być też inne zagrożenia, innego rodzaju. 
I wtedy musi być współdziałanie wspomnianych 
służb. A zresztą nawet fakt, że ustawa odsyła do 
danych, do informacji, jakimi dysponują inne służby, 
w zakresie, w którym udostępnią je – cytowałem już 
ten przepis – Straży Marszałkowskiej… Tu też ry-
suje się od razu oczywista płaszczyzna współpracy, 
nawet właśnie bez jakiejś nadzwyczajnej sytuacji, 
tylko w codziennym wykonywaniu obowiązków, 
kiedy jest taka potrzeba i kiedy jest rozpoznawane 
zagrożenie.

Ujęcie nie jest pojęciem procesowym. Zatrzymanie 
jest pojęciem procesowym. I w związku z tym jest po 
prostu tym uprawnieniem, którego ustawodawca tu nie 
przyznaje. No tak, znamy nawet ujęcie obywatelskie. 
Kiedy widzimy kogoś, kto zagraża bezpieczeństwu, 
nawet obywatele powinni ująć taką osobę, przekazać 
natychmiast w ręce organów uprawnionych, czyli 
Policji. To możemy sobie tak porównać. Ale zatrzy-
manie to jest pojęcie procesowe, zdefiniowane w prze-
pisach, i tego uprawnienia Straż Marszałkowska nie 
otrzymuje. Musi natychmiast przekazać daną osobę 
policji do dalszych czynności.

Psy służbowe… Aż nie wiem, jak to komentować. 
No, bo to są jakieś takie strachy wymyślane na sa-
mych siebie. Po co to? Psy służbowe są po to, żeby 
rozpoznawać zagrożenia związane przede wszyst-
kim z obecnością materiałów wybuchowych. Np. 
przed posiedzeniem Sejmu czy Senatu pomieszcze-
nia powinny być sprawdzone, właśnie w taki sposób, 
w jaki można to zrobić profesjonalnie. Psy służbowe 
też temu służą. Ale nie będzie psów służbowych 
podczas posiedzeń Sejmu i Senatu na korytarzu. 
Pani Senator, strażnik ze Straży Marszałkowskiej 
nie będzie chodził za panią z psem służbowym. No, 
proszę nie…

(Senator Grażyna Sztark: …jeszcze się przestra-
szy…)

Proszę nie przywoływać sytuacji…
(Senator Grażyna Sztark: …Przestraszy się…)
Proszę nie przywoływać… Mogę? Bo mówimy 

równocześnie. Proszę nie przywoływać sytuacji 
kabaretowych. No, proszę nie przeradzać tej naszej 
dyskusji w kabaret, naprawdę. Pani Senator, proszę 
bardzo, nikt tu…

(sekretarz stanu J. Zieliński)
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nie przywoływać wątków, które nie są związane z tą 
ustawą…

(Senator Waldemar Bonkowski: Został ujęty na 
chwilę.)

…bo będziemy prowadzili zbyt szeroką dyskusję. 
Można ją podjąć, ale nie w tym momencie.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: W Moskwie 
była 8.00.)

W Moskwie w tym czasie była 8.00, jak mówi pan 
marszałek. Ale, proszę państwa, zostawmy to.

Przepisów prawa trzeba przestrzegać. Żaden sta-
tus – może jeszcze tak bym odpowiedział, w takiej 
obywatelskiej dyskusji z panem senatorem – żadne-
go obywatela, ktokolwiek by nim był, nie immuni-
zuje w sytuacji, w której nie przestrzega on prawa. 
Państwo musi jednakowo traktować wszystkich 
swoich obywateli, a jeżeli ktoś uchyla się od od-
powiedzialności, to są na to środki przewidziane 
prawem. Pan to wie i ja to wiem. Wszyscy musimy 
się zgodzić z tym, że zorganizowane państwo, które 
dba o bezpieczeństwo i o równość wobec prawa, 
musi tak funkcjonować.

Nie chcę tutaj dywagować, ale pan senator za-
dał pytanie, które wymagałoby jakichś dywagacji. 
Podywagujmy więc przez chwilę. Wydaje mi się, że 
gdyby przywołać to, co wcześniej powiedziałem, że 
nie można zatrzymać bez zgody Sejmu, Senatu… Jest 
tu jeden wyjątek – gorący uczynek. A więc gdyby 
to była sytuacja przyłapania na gorącym uczynku, 
to funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej mogli-
by podjąć działania, czyli ująć i przekazać Policji. 
To byłoby ujęcie, o potem zatrzymanie na gorącym 
uczynku dopuszczalne w przepisach. Takie wyjaśnie-
nie mi się tu nasuwa.

Cały czas obracamy się wokół tego samego – zde-
finiowanych praw posła i senatora. Ta ustawa w żaden 
sposób ich nie narusza i w żadnym wymiarze nie 
zmienia. To, do czego pan zmierza swoimi pytaniami, 
czyli sytuacja zatrzymania na gorącym uczynku… 
No, Straż Marszałkowska nie może zatrzymać na 
gorącym uczynku. Może tylko ująć i przekazać innej 
służbie, Policji.

(Senator Piotr Florek: Ale mnie chodziło o zgodę 
na zatrzymanie w Sejmie, a nie…)

Panie Senatorze, to się na szczęście nie zdarzyło 
przez ponad ćwierćwiecze ułomnej, bo ułomnej, ale 
jednak demokracji parlamentarnej, i mam nadzieję, 
że się nigdy nie zdarzy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nikt się 

nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan minister odpowiedział.
Przejdziemy do następnego pytania. Pytanie za-

daje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
No, Panie Ministrze, ja jestem trochę odmiennego 

zdania od pana odnośnie do tego, czy Senat jest po-
trzebny, czy nie. Pan mówi, że Senat poprawia ustawy. 
Tak, tyle że poprawia tylko w zakresie tego, co jest 
zgłoszone przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. 
Tak do tej pory było. Wprawdzie moja poprawka raz 
przeszła, tak, przeszła w Senacie, ale potem w Sejmie 
się okazało, że została odrzucona. Tak że takich przy-
padków nie ma.

Panie Ministrze, dzisiaj otrzymaliśmy kolejny 
jasny sygnał, że każdy, cokolwiek w życiu robił, je-
śli podejmował jakiekolwiek decyzje, musi uważać, 
szczególnie musi uważać o godzinie 6.00 rano, bo 
może zostać przeszukany, może zostać zatrzymany. 
W przypadku posłów i senatorów, tak jak pan po-
wiedział, sytuacja jest odmienna, bo nas zatrzymać 
nie można.

Ale teraz wrócę… Mieliśmy ostatnio w Senacie 
taki przypadek, podam jakiś przykład, przypadkowe 
inicjały, S.K., jakiś tam senator, pani senator czy pan 
senator, była dyskusja i okazało się, że Senat pod-
jął decyzję o zatrzymaniu. W związku z tym mam 
pytanie, Panie Ministrze, bo pan tu takiej ładnej 
terminologii użył, powiedział o ujęciu i zatrzyma-
niu. Gdyby taka decyzja zapadła, a należy się spo-
dziewać, że takie decyzje zapadać będą, czy w tym 
przypadku Straż Marszałkowska będzie mogła ująć 
tego senatora…

(Senator Alicja Zając: Za zgodą marszałka.)
…i doprowadzić… Teraz pytanie: gdzie? Senator 

Grabowski, senator sprawozdawca mówił o tej gra-
nicy, o tym, że bał się wyjść poza teren Sejmu. Czy 
w takim razie straż będzie mogła doprowadzić tę 
osobę do granicy – bo Straż Marszałkowska chodziła 
tylko po terenie Senatu – nie wiem, do ogrodzenia 
i przekazać Policji, czy będzie mogła tę ujętą oso-
bę dowieźć na komisariat Policji? Panie Ministrze, 
jak to będzie wyglądało po zmianie tych przepisów? 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Panie Senatorze, zacznę od tego, że jeśli chodzi 

o tę 6.00 rano, to proszę pamiętać, że wszyscy muszą 
przestrzegać prawa. I jeszcze raz powiem: proszę tutaj 
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(wicemarszałek M. Seweryński) czuł na siłach do dalszej służby. Ale przyznanie ta-
kich uprawnień np. Straży Marszałkowskiej i innym 
funkcjonariuszom, a odebranie ich funkcjonariuszom 
celnym oznacza, że uznajemy to uzasadnienie za 
słuszne w przypadku jednych funkcjonariuszy, a za 
nieuzasadnione w przypadku drugich.

I tak np. funkcjonariusz na granicy polsko-rosyj-
skiej, przez którą przemyca się alkohol, papierosy, 
czasami ludzi, gdzie jeden przemytnik nosi niekiedy 
towar o wartości setek milionów złotych i dla ochrony 
tego towaru jest w stanie zrobić różne rzeczy celniko-
wi, gdzie anonimowe groźby pod adresem celników 
są na porządku dziennym, zdaniem ustawodawcy 
nie zasługuje na wcześniejszą emeryturę, bo według 
ustawodawcy – jak rozumiem – to żaden stres otrzy-
mać list lub SMS, z którego celnik dowiaduje się, 
że jeżeli jeszcze raz zatrzyma danego przewoźnika, 
czytaj: przemytnika, to musi liczyć się z tym, że jego 
dziecko lub żona… Zapisane są jej imię i nazwisko, 
którędy chodzi do pracy. 

Wysoki Senacie, mieszkam 40 km od granicy 
polsko-rosyjskiej, znam celników i takich opowieści 
mógłbym przytoczyć mnóstwo. Ale ustawodawcy 
uznali, że bardziej stresująca, niebezpieczna i bar-
dziej generująca napięcia jest praca funkcjonariusza 
Straży Marszałkowskiej, bo było jedno wtargnię-
cie obywatela RP. I dlatego funkcjonariusz Straży 
Marszałkowskiej będzie miał większe uprawnienia 
emerytalne niż celnik. Ja, Szanowni Państwo, nie 
mam nic do strażników Straży Marszałkowskiej, 
ale, Panie Senator i Panowie Senatorowie, nie ośmie-
szajmy się, wprowadzając wymóg osiągnięcia 55 lat 
w przypadku celników i zwalniając z tego wymogu 
funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Wysoki Senacie, zgłaszane przeze mnie popraw-
ki nie zmieniają niczego w statusie i uprawnieniach 
Straży Marszałkowskiej, jedynie zrównują z nimi 
także uprawnienia celników. Dwie ze zgłaszanych 
poprawek dotyczą ustawy – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę o Straży Marszałkowskiej, a kolejne dwie 
ustawy o Straży Marszałkowskiej. Te drugie doty-
czą zaliczenia do wysokości uposażenia służby we 
wszystkich formacjach mundurowych. W tej chwili 
wyjęta jest z tego katalogu jedynie Służba Celna. 
Naprawdę nie wiem, czym celnicy zasłużyli sobie na 
taką dyskredytację. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wpro-
wadzenie tych poprawek będzie wymagało zmian 
w kilku innych rozwiązaniach prawnych, ale to nie 
nasz, senatorów, powinien być problem. Gdy wprowa-
dzano ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 
senatorowie Platformy Obywatelskiej ostrzegali o wa-
dach tej ustawy. Kto więc dopuścił do tej alogiczności 
w prawie, niech je teraz naprawia.

Mam nadzieję, Wysoki Senacie, że wszyscy se-
natorowie poprą zgłoszone przeze mnie poprawki, 

Jestem państwu bardzo zobowiązany, że to już koniec. 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram łączną dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Mamątowa.
(Głos z sali: Nie…)
To pierwszy będzie pan senator Jerzy Wcisła. 

Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Procedowanie ustaw o Straży Marszałkowskiej, 

mimo wątpliwości części senatorów, jest dobrą okazją 
do dyskusji nad statusem funkcjonariusza służb mun-
durowych w Polsce. Otóż logika prawna sugeruje, by 
te służby traktować w systemie prawnym tak samo – 
strażaków, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, 
Straży Granicznej, służb więziennych, wywiadu, 
funkcjonariuszy mundurowych ochrony państwa 
i innych służb, w tym Służby Celnej. Taką logikę 
potwierdza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
w art. 32. Konstytucyjną zasadę równości należy 
odczytać jako obowiązek zagwarantowania takich 
samych uprawnień wszystkim osobom, które charak-
teryzuje taka sama istotna cecha z punktu widzenia 
danej regulacji prawnej. W tym przypadku wspólne 
jest to, że mówimy o funkcjonariuszach służb mun-
durowych.

Niestety podczas tworzenia Krajowej Administracji 
Skarbowej przyjęto nowe rozwiązania dotyczące 
funkcjonariuszy Służby Celnej. Teraz są oni trakto-
wani inaczej niż pozostali funkcjonariusze mundu-
rowi. O tym, że podczas tworzenia KAS popełniono 
błędy, świadczą wyroki sądów, które często przy-
znają rację skarżącym się celnikom. Dzisiaj mamy 
świetną okazję, by te błędy naprawić. Procedujemy 
bowiem przepisy, które dotyczą zarówno Straży 
Marszałkowskiej, jak i Służby Celnej czy Służby 
Celno-Skarbowej. Myślę tu m.in. o przywróceniu sto-
sowania zasad dotyczących uprawnień emerytalnych 
dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-
Skarbowej. W efekcie przyjęcia poprawek, o których 
będę mówił, wszyscy funkcjonariusze mundurowi 
będą objęci takimi samymi zasadami.

Wysoki Senacie, funkcjonariusze celni są jedy-
nymi funkcjonariuszami w Polsce, którzy muszą 
osiągnąć wiek 55 lat, by otrzymać emeryturę. Brak 
tego wymogu wobec innych funkcjonariuszy mun-
durowych wynika z przekonania, że praca w mun-
durze niesie ze sobą tyle stresów, napięć i zagrożeń, 
że należy umożliwić funkcjonariuszowi pójście na 
emeryturę, gdy po 15 latach pracy nie będzie się on 
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(senator J. Wcisła) można z tego wywieść, że ma prawo polecić Straży 
Marszałkowskiej, aby podjęła ona działania, które 
naruszają immunitet parlamentarny.

Mówimy o tym dlatego, że po pierwsze, takie wy-
darzenia miały już w parlamencie miejsce, a po dru-
gie, żywo interesuje to senatorów. I słusznie, bo jak 
już wspominałem, Panie Ministrze, podczas niedaw-
nego posiedzenia komisji regulaminowej, która po 
części obradowała w trybie tajnym, służby marszał-
kowskie według mnie poddały senatorów pewnym 
zbyt daleko idącym działaniom. Mogło to naruszać 
ich nietykalność osobistą, bo zbyt daleko wchodzo-
no z tą, że tak powiem, władczością w uprawnienia 
parlamentarzystów.

I tu nawiążę do tego legitymowania, bo pan mini-
ster powiedział twardo, że można nas legitymować. 
No, są oczywiście pewne przyjęte obyczaje. Kultura 
parlamentarna określa relacje między parlamenta-
rzystami a Strażą Marszałkowską. Oczywiste jest, 
że gdy ktoś się zwraca do parlamentarzysty, który 
jest po raz pierwszy w Sejmie czy Senacie… Straż 
Marszałkowska, chociaż powinna, nie zawsze każdą 
osobę pamięta. W takiej sytuacji należy się wykazać 
kulturą osobistą i tę legitymację okazać, ale to wcale 
nie wynika z przepisów, bo przepisy… Odnoszę się do 
komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora, w którym prof. Krzysztof Grajewski, nie-
kwestionowany autorytet i chyba najwybitniejszy… 
a przynajmniej jeden z najwybitniejszych znawców 
problematyki związanej z ustawą o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora, odnosząc się do zakresu 
ochrony parlamentarnej, mówi wprost, że od zatrzy-
mania porządkowego, o którym wspominał pan mi-
nister, czyli zatrzymania w sytuacji, w której poseł 
lub senator narusza ważne przepisy w sposób, który 
wymaga interwencji, należy odróżnić legitymowanie, 
które polega na czasowym ograniczeniu swobody 
osoby fizycznej przez uprawniony organ domagający 
się od niej okazania dokumentu tożsamości. 

Pan profesor odnosi się jeszcze do instytucji, któ-
re istniały kiedyś, pisząc, że prawo do legitymowa-
nia mają przede wszystkim Policja, Urząd Ochrony 
Państwa – chodzi o przepisy z okresu, kiedy te insty-
tucje jeszcze funkcjonowały – czy Straż Graniczna. 
Biorąc pod uwagę szerokie rozumienie nietykalności 
parlamentarnej obejmujące każdą formę pozbawienia 
lub ograniczenia wolności parlamentarzysty – mowa 
o przepisach ustawy o wykonywaniu mandatu – musi-
my stwierdzić, że legitymowanie jest niedopuszczalne 
w stosunku do deputowanego posiadającego nietykal-
ność parlamentarną. I to jest wykładnia naukowca, 
który uważa, że jest to forma represji, przynajmniej 
wtedy, kiedy legitymowanie jest nieuprawnione. Ja 
już wspomniałem o tym, że jeżeli ktoś nie rozpo-
znaje parlamentarzysty, no to oczywiście ma prawo 
zapytać, a my mamy obowiązek wynikający z kultury 

bo one są logiczne. Uprawnia mnie do takiego prze-
konania także fakt, że podczas procedowania nad 
ustawami o Straży Marszałkowskiej – potwierdził to 
dzisiaj senator sprawozdawca – senatorowie a priori 
uznali, że funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej 
należą się takie same przywileje jak wszystkim służ-
bom mundurowym, także – jak rozumiem – służbom 
celnym. I bądźmy konsekwentni. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Chciałbym trochę rozwinąć tę myśl, którą próbo-

wałem zawrzeć m.in. w pytaniach do pana ministra, 
bo dotyczy ona bardzo istotnych kwestii związanych 
z immunitetem formalnym, który mają parlamenta-
rzyści, w tym tak istotnej kwestii jak nietykalność 
osobista parlamentarzysty, na którą składa się bardzo 
wiele uprawnień. I może bym nie występował, gdyby 
nie pamięć o historii i wydarzeniach mających miej-
sce w Sejmie przed wielu laty. Już nie chcę wchodzić 
w rozważania o tym, kto był marszałkiem, kto miał 
większość, a kto był w mniejszości, bo przecież nie 
o to chodzi w istocie, a przynajmniej nie powinno 
o to chodzić. Tu się buduje przepisy prawa, które mają 
obowiązywać niezależnie od tego, kto rządzi, i które 
powinny dzięki swojej jakości służyć wszystkim, któ-
rzy z tego prawa będą korzystać. Mianowicie chodzi 
o sytuację, w której Straż Marszałkowska użyła prze-
mocy wobec osób, które blokowały mównicę sejmo-
wą. Żeby było jasne: to nie jest moja bajka polityczna. 
Te osoby nie należały do mojego obozu politycznego 
i nie było to w żaden sposób związane z moimi sym-
patiami czy antypatiami, no ale takie wydarzenia 
miały kiedyś w Sejmie miejsce. Na podstawie jakich 
przepisów to się mogło zdarzyć? Ustawa o wykony-
waniu mandatu posła i senatora w art. 10, w szcze-
gólności ust. 1 i 2… Zresztą jest to właściwie wprost 
przepisane z konstytucji, z art. 105 konstytucji, który 
mówi o immunitecie formalnym parlamentarzysty. 
Kto mógł wydać takie zalecenie, rozporządzenie? 
Nie chcę powiedzieć, że był to rozkaz. 

No, marszałek Sejmu czy Senatu takich upraw-
nień nie ma, chociaż Regulamin Senatu mówi, że 
marszałek w toku obrad czuwa nad przestrzeganiem 
Regulaminu Senatu, pilnuje powagi i porządku na sali 
posiedzeń, przywołuje do porządku etc. Ma on jakieś 
uprawnienia porządkowe, ale w żadnym razie nie 
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ubiegłego roku. Państwo nieraz mówicie, że to pucz 
nastąpił. No, gdyby sprawdzić, co to jest pucz – to 
jest zamach stanu, przede wszystkim zbrojny zamach 
itd… Nadużywanie terminologii tego typu jest nie-
wskazane.

(Głos z sali: To pani poseł Mucha…)
Odnośnie do tego puczu, to ja bym powiedział, 

że ten pucz to raczej polegał na tym, że przeniesio-
no obrady do Sali Kolumnowej, co było niezgodne 
z zasadami. Zresztą rozstrzygnięcia w tej sprawie 
jeszcze nie ma, tak więc poczekamy i zobaczymy, jak 
to będzie wyglądało. No ale to są takie słowa, których 
się nie powinno używać.

Co się takiego w takim razie wydarzyło, że należy 
w tej chwili powołać nową służbę umundurowaną, 
odpowiednio wyposażoną, w broń – o tym pan mi-
nister mówił – w kajdanki itd.? To, co mnie bardzo 
niepokoi, to jest umożliwienie prowadzenia tego roz-
poznania pirotechniczno-radiologicznego. Ta służba 
ma być rozszerzona o 120 etatów – w sumie to będzie 
około 280 pracowników – no i będzie miała takie 
konkretne zadania związane z bezpieczeństwem. 
No, to rozpoznanie pirotechniczne… Do tego trze-
ba, jak rozumiem, wielu lat doświadczenia. Mieliśmy 
BOR, a teraz mamy Służbę Ochrony Państwa. Tam 
mamy ludzi, którzy są doświadczeni. Zagrożenia się 
zmieniają, techniki pracy się zmieniają, w związ-
ku z czym trzeba mieć wyspecjalizowane służby. 
My taką małą służbę chcemy wyspecjalizować. Ona 
przecież musi zdobyć doświadczenie, muszą być tam 
ludzie, którzy będą odpowiednio przygotowani na 
wszelkiego rodzaju zagrożenia… Ja sobie tego za 
bardzo nie wyobrażam, żeby taka mała służba była 
w stanie to wszystko opanować. Kontrole, które do tej 
pory były robione przez specjalistów, moim zdaniem 
były pewniejsze i w znacznie lepszy sposób zabez-
pieczały teren Sejmu i Senatu. I co ta służba da? Co 
ewentualnie się zmieni? Nie za bardzo widać, ale na 
pewno istotną sprawą są przywileje emerytalne. Czyli 
dodatkowo wzrośnie liczba etatów, o 120 osób. Ja 
rozumiem, że jeżeli będzie nabór, to etaty będą miały 
głównie osoby z innych służb, bo one mają większe 
doświadczenie. A więc moim zdaniem będzie to taka 
troszeczkę przechowalnia, bo przywileje zostaną te 
same, ale warto będzie do Straży Marszałkowskiej 
przyjść do pracy.

A jeżeli chodzi o przywileje emerytalne… Proszę 
państwa, ja tylko sobie, że tak powiem, tak odejdę 
z terminem ze 2 lata do tyłu, kiedy nastąpiła zmiana 
rządu po wyborach. Jak to było? Jak to przeważnie 
bywa, w moim województwie akurat chyba wszyscy 
komendanci powiatowi i komendanci straży pożarnej 
zostali wymienieni, ale prawie wszyscy skorzystali 
z przywileju i poszli na emeryturę. Osoby w wieku 
od 48 do 50 czy 52 lat. Z racji służby mają emeryturę 
na poziomie – tak jak rozmawiałem… Te osoby, które 

życia politycznego, żeby tę legitymację okazać. Ale to 
jest takie szczegółowe rozważanie dotyczące tej insty-
tucji legitymowania. Rzecz dotyczy poważniejszych 
kwestii, takich jak możliwe działania porządkowe, 
które zdarzały się w przeszłości wobec nas senatorów.

Chcę oświadczyć, że zgodnie z wykładnią tych 
przepisów gdybym teraz zaczął okupację tej mównicy, 
to marszałek tutaj siedzący czy też marszałek Senatu 
nie ma prawa spowodować, aby Straż Marszałkowska 
siłą mnie z tej mównicy ściągnęła. To byłoby prze-
stępstwo wynikające z przepisów, które wprost są 
w konstytucji i w ustawie o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora. Mówię o tym tylko dlatego, że hi-
storia takie przypadki już zna, a ponieważ czasy są 
ciężkie, trudne i ryzykowne, taka pokusa – odpukać 
– może się zdarzyć. Oby się nie zdarzyła nigdy. To nie 
dotyczy tylko obecnego składu parlamentu i obecne-
go marszałka, ale wszystkich składów i wszystkich 
marszałków w przyszłości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kolejnym mówcą jest pan senator Rulewski. 

Nieobecny… Pan marszałek Borusewicz też jest 
nieobecny.

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Też nieobecny…
Pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jakie pojawiły się w ostatnim czasie przesłan-

ki, że trzeba powołać nową służbę policyjną – Straż 
Marszałkowską? Co się takiego wydarzyło? Była 
mowa o historii, o tym, że Straż Marszałkowska od 
wielu, wielu lat istnieje. Teraz ma być doposażona, 
ma mieć poszerzone kompetencje, jak również ma 
być wyposażona w pewne przywileje. No i pytanie, 
co się takiego wydarzyło, co się zmieniło, że teraz 
takie decyzje trzeba podejmować.

Pan minister tu wspominał o 2 wydarzeniach, któ-
re miały miejsce chyba w 2014 r. Takich przykładów 
wybiórczych, pojedynczych… Pamiętam, że ostatnio 
na billboardach było pokazywane, że któryś tam sę-
dzia coś tam ukradł. Takie wybiórcze, pojedyncze 
przykłady łatwo możemy znaleźć. I to jest normalna 
rzecz, że takie rzeczy się zdarzają. Ale co takiego 
się tutaj wydarzyło, jakie jest zagrożenie? Z infor-
macji, jakie w Sejmie słyszałem, wynika, że przede 
wszystkim chodzi o to, co miało miejsce w grudniu 

(senator S. Rybicki)



72
56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktu 7. oraz punktu 8. porządku obrad Senatu

(senator P. Florek) Pozwoliłem sobie zabrać głos, ponieważ w trak-
cie sprawozdawania z posiedzenia komisji wątek, 
w przypadku którego byłem przygotowany, żeby go 
omówić, i który był podnoszony na posiedzeniu ko-
misji przez senatora Wcisłę, nie został tak naprawdę 
dokładnie omówiony. Chodzi o zaproponowane przez 
senatora Wcisłę poprawki.

Szanowni Państwo, poprawki te mają na celu uchy-
lenie przepisów określających dodatkowe warunki 
uzyskania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy 
Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w zakresie 
wieku, tj. ukończenia 55 lat, oraz wykonywania przez 
co najmniej 5 lat tzw. zadań policyjnych określonych 
w art. 2 ust. 1 pktach 4–6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o Służbie Celnej, tj. zadań polegających na rozpo-
znawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu 
przestępstw i wykroczeń wskazanych w przepisach 
ustawy o Służbie Celnej. Drugi aspekt – przyznanie 
prawa do emerytury mundurowej funkcjonariuszom 
Służby Celnej za okres pracy w administracji celnej 
przed rokiem 1999.

Otóż całą sprawę zainicjował wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. o sygnaturze 
K 39/13, w którym trybunał orzekł, że art. 1, art. 18a 
ust. 1 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w jakim 
wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytal-
nych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy 
wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pktach 
4–6 ustawy o Służbie Celnej, są niezgodne z art. 32 
konstytucji, czyli z zasadą równości.

Poprawki, o których wprowadzenie wnosi se-
nator Wcisła, tak naprawdę będą niezgodne z tym 
wyrokiem, ponieważ właśnie w nim Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, że okres wykonywania przez 
5 lat zadań policyjnych… Z sentencji wyroku wynika, 
że w ocenie Trybunału Konstytucyjnego jest to jedno 
z kryteriów. 

W związku z tym wyrokiem do Sejmu wniesiony 
został obywatelski projekt ustawy, w którym zapro-
ponowano wprowadzenie do ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy uprawnień emerytal-
nych dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej 
bez względu na rodzaj wykonywanych zadań, tak 
jak w Policji. No, tylko że w przypadku Policji są to 
prawa nabyte. W przypadku Służby Celnej tych praw 
nigdy nie było, funkcjonariusze Służby Celnej nigdy 
nie mieli takich praw.

W trakcie prac sejmowych uwzględniono po-
prawki rządowe, które wprowadziły szereg zmian 

znam, mają ok. 5 tysięcy zł emerytury w wieku ok. 
50 lat. Oczywiście, możemy te przywileje rozdawać 
dalej, tylko pytanie, kto na to wszystko zapracuje. Bo 
przecież jeżeli komuś się daje pieniądze, to komuś 
trzeba zabrać.

I pozostaje pytanie, czy taka służba akurat musi 
być. Ona do tej pory funkcjonowała. Można ją popra-
wić, można poprawić działania, ale trzeba ją wyposa-
żyć w szersze kompetencje i przywileje. Oczywiście 
trzeba będzie szkolić, bo nie ulega żadnej wątpliwości, 
że szkolenie takiej służby jest konieczne, jeżeli to jest 
takie małe grono. Pewnie trudno będzie zdobyć do-
świadczenie, ale można liczyć na to, że przyjdą oso-
by, które są doświadczone. Ale czy one będą w stanie 
zagwarantować bezpieczeństwo na takim poziomie, 
jakiego my byśmy oczekiwali w związku z tą zmia-
ną, to zdecydowanie mam wątpliwości. Uważam po 
przeanalizowaniu całej ustawy itd., że rzeczywiście 
są to zmiany, które niczego specjalnego nie wnoszą, 
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Zresztą dyskusja tutaj 
też to dzisiaj wykazała. Ale nie ulega wątpliwości, że 
będziemy mieli kolejną, nie chcę używać terminologii, 
specsłużbę, bo to nie o to chodzi. Będą to funkcjonariu-
sze wyposażeni w dodatkowe przywileje z tego tytułu.

Nie ma takich zagrożeń, nie ma takiego niebez-
pieczeństwa, żebyśmy musieli się bać. Przeżyliśmy 
grudzień ubiegłego roku. Było więcej policjantów i sa-
mochodów wokół niż nas wewnątrz Sejmu i Senatu, 
bo siły i środki, które zostały użyte w tym czasie, przy 
takim enigmatycznym zagrożeniu, co nie ulega wąt-
pliwości, były bardzo duże. A więc jest Policja, która 
i tak ewentualnie w przypadku, gdy jakieś działania zo-
staną podjęte na terenie parlamentu… Marszałek i tak 
w ostateczności będzie mógł zwrócić się do Policji, 
a ona i tak tu wejdzie i będzie podejmowała działania.

Moim zdaniem te działania, te zmiany, które nastą-
pią, nawet nie poprawią bezpieczeństwa, nie będziemy 
się czuli lepiej, a w przypadku zagrożeń, np. tych pi-
rotechnicznych, o których mówiłem, obawiam się, że 
zdecydowanie będzie jeszcze gorzej niż było, bo nie 
mamy żadnej pewności, że służby sobie z tym poradzą.

Reasumując: w takim razie złożę też wniosek 
o odrzucenie jednej i drugiej, czyli zarówno ustawy 
o Straży Marszałkowskiej, jak i przepisów wprowa-
dzających, bo moim zdaniem nie tędy droga. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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(senator A. Grabowski) art. 15d, art. 15e, art. 18 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy; art. 111 ust. 1 pkt 1 
lit. b ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakre-
sie, w jakim odsyła do art. 15e ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy; art. 85 ust. 6, art. 95 
ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w za-
kresie, w jakim odnoszą się one do art. 15d ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Zaproponowane zmiany, z wyjątkiem dotyczącej 
art. 12, oraz ich konieczne konsekwencje dotyczą tych 
przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, które 
nie są nowelizowane przepisami ustawy wprowadzają-
cej ustawę o Straży Marszałkowskiej. Zgodnie z linią 
orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego odnoszącą 
się do art. 121 ust. 2 konstytucji, uchwalenie poprawek 
przez Senat ograniczone jest ramami przedmiotowy-
mi określanymi przez ustawę uchwaloną przez Sejm. 
Poza tym podczas rozpatrywania projektu ustawy Sejm 
dysponuje szerokimi możliwościami jego modyfikacji, 
a Senat może wnosić poprawki jedynie do treści uchwa-
lonej przez Sejm. Prace Senatu ponadto mogą toczyć 
się tylko nad ustawą o takiej treści, kształcie i roz-
miarze, jaka została uchwalona – i są wyroki w tych 
sprawach. Ponadto obejmowanie przy okazji zmiany 
ustawy nowelizowanej poprawkami uchwalonymi 
przez Senat materii niewyrażonych wprost w treści 
ustawy nowelizującej stanowi obejście art. 118 ust. 1, 
art. 119 oraz art. 121 konstytucji. Przekroczenie w ten 
sposób przez Senat dopuszczalnego zakresu poprawek 
należy kwalifikować jako naruszenie art. 121 konstytu-
cji – wyrok w sprawie K 5/07. Tak więc propozycje tych 
poprawek, które zostały złożone, to jest przekroczenie, 
które należy kwalifikować jako naruszenie konstytucji. 
Jeżeli proponowane poprawki wykraczają poza zakres 
ustawy, nabierają charakteru samoistnych przedłożeń 
legislacyjnych, czyli odrębnej inicjatywy. Nie tędy dro-
ga, Szanowny Panie Senatorze. Intencje może dobre, 
do dyskusji, ale nie w takiej formie.

Ponadto ograniczenie prawa do wnoszenia popra-
wek wynika z art. 118 ust. 3 konstytucji i wiąże się 
z ramami finansowymi przyjętej przez Sejm ustawy. 
I ta propozycja, Panie Senatorze, pana poprawek, któ-
re pan wnosi… Ja bym chciał się zorientować, jakie 
źródła finansowania w związku z tymi poprawkami 
pan proponuje, tak żeby sfinansować, że tak powiem, 
skutki wprowadzenia takich poprawek, które są de 
facto niekompletne. Jeżeli przyjęte przez Senat po-
prawki miałyby prowadzić do przekroczenia ram 
finansowych, co spowodować może istotny wzrost 
kosztów wykonania ustawy, uznać należy, że taka 
propozycja nie ma charakteru jedynie poprawki, ale 
jest to propozycja mająca charakter nowej inicjaty-
wy ustawodawczej – i tu też są wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego K 37/03 oraz K 40/05.

w stosunku do propozycji wskazanych w projekcie 
obywatelskim. Zgodnie z zaproponowanym przez 
rząd przepisem art. 1 ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy o emeryturę mundu-
rową mogą starać się funkcjonariusze Służby Celnej, 
Służby Celno-Skarbowej mianowani do służby po 
14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został 
przekształcony w stosunek służbowy na podstawie 
art. 22b ustawy o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy 
o Służbie Celnej.

Szczególne warunki uzyskania przez tych funk-
cjonariuszy praw określają przepisy art. 12 ust. 2 i 3 
oraz art. 15d i art. 15e ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy. Strona rządowa, wskazując 
na słuszność przyjęcia w przypadku celników innych 
rozwiązań niż w przypadku funkcjonariuszy pozosta-
łych służb, podniosła następujące argumenty… I tu 
była sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
który uznał za uprawnionych jedynie funkcjonariuszy 
Służby Celnej wykonujących tzw. zadania policyjne, 
czyli zwalczanie przestępczości. Druga możliwość 
to różnicowanie sytuacji prawnej służb munduro-
wych ze względu na specyfikę służby, co Trybunał 
Konstytucyjny wykazał w orzeczeniu dotyczącym 
Służby Celnej z 19 października 2004 r.

Ustawa uwzględniająca propozycje rządowe zosta-
ła uchwalona 11 maja 2017 r. Poprawki, które obec-
nie zostały zaproponowane, mają na celu powrót do 
propozycji ujętej w projekcie obywatelskim. W ta-
kim przypadku nie byłoby żadnych odrębności, jeśli 
chodzi o system emerytalny funkcjonariuszy Służby 
Celnej, wynikających ze specyfiki służby i celnicy 
mogliby mieć emerytury obliczane na takich samych 
zasadach jak inne służby mundurowe objęte ustawą 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Proponowane poprawki dotyczą zmiany art. 9 
przepisów wprowadzających ustawę o Straży 
Marszałkowskiej, w którym zmieniana jest usta-
wa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. 
Podlegają tam zmianie pkt 7, w zakresie art. 12 usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, 
z którego usuwa się ust. 2 i 3 dotyczące Służby Celnej. 
Dodaje się też pkt 7a dotyczący nadania nowego 
brzmienia art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy, zgodnie z którym zali-
cza się do wysługi lat na potrzeby wyliczania emery-
tury mundurowej okres pracy funkcjonariusza Służby 
Celnej lub Służby Celno-Skarbowej w administracji 
celnej przed 1999 r.

Wprowadzenie takich poprawek pociąga za sobą 
konieczność wprowadzenia do ustawy innych popra-
wek. Wprowadzenie zaproponowanych poprawek nie 
rozwiązuje problemu, ponieważ należałoby zmianami 
objąć następujące przepisy: art. 1 ust. 2, art. 14 ust. 1, 
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(senator A. Grabowski) Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To jest poważna zmiana ustawy, poważna zmiana 

formacji, która nazywa się „Straż Marszałkowska” 
i która dotychczas była formacją porządkową, ale 
formacją cywilną. To jest zmiana, która nadaje tej 
formacji uprawnienia policyjne. Nikt nie mówi, że 
uprawnienia służby specjalnej. We wstępnej dyskusji, 
jak rozumiem, były różne propozycje, ale dobrze, że 
rząd akurat z tego się wycofał, bo to wywoływało 
największe zastrzeżenia. Ale to nie oznacza, że ta 
ustawa jest pozbawiona pewnych niebezpieczeństw, 
o których będę mówił.

Panie Ministrze, po raz kolejny tutaj, w Senacie 
wiceminister rządu stwierdza: ponieważ to nie jest 
ustawa rządowa, ja nie biorę za nią odpowiedzial-
ności. Poprzednio powiedział to pan minister Jaki 
o zmianie ustawy o IPN – akurat przyszedł, to się 
z tego cieszę. Kiedy zapytałem, dlaczego w ustawie 
jest penalizacja zbrodni nacjonalizmu ukraińskie-
go w latach 1925–1950, odpowiedział: to dopisali 
posłowie, ja nie wiem. No ale panowie, Panowie 
Ministrowie, przychodzicie tutaj z ustawą i to wy 
odpowiadacie jako specjaliści. Bo rozumiem, że pan 
minister przyszedł jako specjalista od Policji, od służb 
policyjnych. Zadajemy panu pytanie, a pan mówi: nie, 
to nie jest moja ustawa, nie rządowa, jacyś posłowie 
w Sejmie – gdzie może przypadkowo większość ma 
pana partia – uchwalili tę ustawę w komisji, a po-
tem na posiedzeniu Sejmu. To jest nowy zwyczaj, 
tak powiem, realizowany tu, w Senacie, że minister 
przychodzi i uprawia taką spychotechnikę: nie, to nie 
ja, to koledzy.

Dla mnie najistotniejsza sprawa to jest art. 4, art. 4, 
który mówi o możliwości zbierania i przetwarzania 
danych przez Straż Marszałkowską, nową Straż 
Marszałkowską, dotyczących różnego typu zagrożeń, 
a informacje, z których będzie Straż Marszałkowska 
korzystała, informacje o zagrożeniach i o oso-
bach – o osobach, nie tylko o zagrożeniach – będą 
jej udostępniane, czyli będzie czerpała z zasobów 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego itd., itd., oprócz tego 
z zasobów Policji, Straży Granicznej i innych służb 
policyjnych.

No, to mogą być różnego typu informacje, można 
sobie takie informacje wyobrazić. To nie jest czy-
sta teoria. Te informacje będą gromadzone – w po-
rządku. Jeżeli chodzi o ochronę bezpieczeństwa nas 
wszystkich, to niech one będą gromadzone. Ale, po 
pierwsze, musi być określony czas, a tu nie określono 
czasu przetrzymywania tych informacji. Jest tutaj 
wskazane, że co 5 lat będzie to sprawdzane, będzie 
weryfikacja danych, ale weryfikacja to nie jest okres 

I tak na koniec. Ukształtowanie na nowo materii 
regulującej zasady przyznawania emerytur mundu-
rowych funkcjonariuszom Służby Celnej, określonej 
w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-
riuszy, w drodze poprawek do ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 
wykracza merytorycznie i formalnie, legislacyjnie 
poza treść ustawy uchwalonej przez Sejm. Wykracza 
również poza jej ramy finansowe. Materia ta może 
być elementem odrębnej inicjatywy ustawodawczej.

Tak że niestety, Panie Senatorze, poprawki, które 
pan zgłosił, nie mogą być przyjęte, w ocenie praw-
ników, wraz z tą ustawą. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Mogę? W formie repliki 

chciałbym…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Myślałem, że teraz 

ja.)
Proszę, w formie repliki. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Ja ubolewam nad tym, że wnioski, które złoży-

łem na posiedzeniu komisji bodajże 6 albo 7 lutego… 
Ubolewam nad tym, że w dniu 14 lutego komentarz 
czy ustosunkowanie się do tych wniosków trafia do se-
natora sprawozdawcy, a żadna informacja nie trafia do 
mnie. Wnioski zostały odrzucone, nie było nad nimi 
dyskusji, właśnie na wniosek senatora Grabowskiego 
tak się stało, a dzisiaj senator Grabowski zna nega-
tywne uzasadnienie tych wniosków, zaś ja, który je 
składałem, nie znam tego uzasadnienia. To jest nowa 
jakość w pracy Senatu, nad którą ubolewam.

Jeżeli chodzi o finansowanie, to myślę, że można 
by sfinansować realizację tych wniosków z rezerwy 
budżetowej. Nie uważam, aby w trakcie procedowa-
nia ustaw wprowadzających czy ustawy o Straży 
Marszałkowskiej nie można było zmienić tych arty-
kułów, które w tych dokumentach, w tych ustawach 
się znajdują i o których zmianę wnosiłem. Dlatego 
podtrzymuję moje wnioski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.
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(senator B. Borusewicz) Tak jest już od roku. Na początku ubiegłego roku 
mieszkańcy Warszawy i przyjezdni mogli swobod-
nie przemieszczać się, przechodzić przed gmachem 
Sejmu i Senatu. Od roku nie można już tego robić.

(Wicemarszałek Maria Koc: Minęło 10 minut.)
Teraz trzeba mieć przepustki. Zamknęliście się. 

Nie wiem dlaczego.
Ostatnia kwestia. Muszę tu pochwalić, oczywiście 

jeżeli okaże się to prawdą, bo nie wiem do końca, jakie 
będą rozstrzygnięcia… Jeżeli pomysły przebrania 
funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej w jakieś 
uniformy z XVI czy XVIII w., zaopatrzenia ich w ha-
labardy i szable odeszły do lamusa, to ja się z tego 
cieszę. Obawiałbym się, że to po prostu ośmieszałoby 
Izbę.

Rozumiem wzór węgierski. W Budapeszcie, 
w parlamencie, są strażnicy czy wojskowi z szablami 
i w uniformach. My nie musimy się tak dowartościo-
wywać jak Węgry. Węgry są małym państwem. My 
nie jesteśmy Węgrami. Dlatego cieszę się, że mar-
szałek Sejmu zrezygnował z pomysłu dotyczącego 
przebierańców. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan prof. Kazimierz Wiatr.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Pan marszałek w ostatnim akapicie poruszył nowe 
wątki, ale ja może przejdę do istoty sprawy. Przed 
chwilą panowie senatorowie odbyli tutaj polemikę 
na temat poprawek dotyczących emerytur innych 
służb. Otóż sprawa jest od dawna znana. Są wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego stanowczo ograniczające 
zakres poprawek wnoszonych przez Senat w przy-
padku zmian ustaw dokonywanych przez Sejm. Są 
to wyroki ograniczające zakres poprawek jedynie do 
treści zmienianych przez Sejm lub w sposób bezpo-
średnio z nimi związanych. Taki przypadek ma tu 
miejsce, tzn. zgłoszone poprawki nie dotyczą materii 
zmienianej przez Sejm ani nie są z nią w jakikolwiek 
sposób związane.

Osobna sprawa to pewne nadużycia słowne, które 
są spowodowane tym, że każdy wypowiada treści, nie 
zwracając uwagi na to, co powiedzieli przedmówcy. 
Np. przed chwilą jeden z państwa senatorów zabie-
rający głos z tej mównicy mówił o tym, że się wpro-
wadza kajdanki dla Straży Marszałkowskiej, podczas 
gdy kilkanaście minut wcześniej pan minister mówił, 
że Straż Marszałkowska te kajdanki ma już teraz. 

przetrzymywania. Po drugie, Straż Marszałkowska 
może przetwarzać te różne dane bez wiedzy i zgody 
osoby, której one dotyczą. Otóż, Panie Ministrze, ja 
uważam, że takie informacje mogą być gromadzone 
także o posłach i senatorach, jeżeli zagrażają bez-
pieczeństwu, ale musi być przy tym jednorazowo, 
każdorazowo wydawana zgoda marszałka Sejmu albo 
Senatu. On musi brać za to odpowiedzialność. Panie 
Ministrze, tu nie ma wyłączenia, wskazania, że ta-
kie informacje nie mogą być gromadzone o posłach 
i o senatorach, o parlamentarzystach. Mówi pan, że to 
wynika z innych przepisów. To nie wynika z innych 
przepisów, nie, to nie wynika z innych przepisów. 
Trzeba to wprowadzić do tej ustawy.

Jest tak, że nie ma także zakazu poddawania po-
słów i senatorów przeszukaniom. Jest art. 12, który 
stanowi, że straż może dokonywać kontroli osobistej, 
a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ła-
dunki itd. Kwestia kontroli osobistej. Nie ma wyłą-
czenia spod tej kontroli posłów i senatorów. Powinien 
tu być zapis stanowiący, że można, ale w sytuacjach 
wyjątkowych, a w zasadzie nie można. Bo tutaj to 
jest… Jeśli chodzi o zakaz przeszukania, to każdego 
z nas chroni akurat immunitet. To, co mamy poza 
sobą, to tak, teczka itd., ale jeżeli np. telefon wło-
żymy do wewnętrznej kieszeni, to żadna policja ani 
inna służba nie może dokonać takiego przeszukania 
i zabrać nam tego telefonu.

Zatem co do pierwszego zastrzeżenia, jeżeli pan 
nie uważa, że z gromadzenia danych i agregowania 
tych danych należy wyłączyć posłów i senatorów, to 
przynajmniej musi się to odbywać za zgodą marszał-
ka Sejmu w przypadku posłów i marszałka Senatu 
w przypadku senatorów. I to nie chodzi tylko o in-
formację, ale marszałek Senatu czy marszałek Sejmu 
powinien wiedzieć, o co chodzi, i brać odpowiedzial-
ność za to, że pozwala na tego typu działania. To są 
zasadnicze sprawy, które powodują, że ja nie będę 
głosował za tą ustawą, jeżeli zastrzeżenia, o których 
mówię, nie zostaną tu uwzględnione.

Inna, ale istotna sprawa. Jest pewna nierówno-
mierność, jeżeli chodzi o Sejm i Senat. Co prawda 
marszałek Sejmu musi uzgadniać z marszałkiem 
Senatu zakres i sposób wykonywania zadań, ale 
w pozostałych przepisach… Kompetencje, które szef 
Kancelarii Sejmu… Nie ma żadnych propozycji, żeby 
szef Kancelarii Sejmu także dokonywał czynności 
ustalających zakres zadań w porozumieniu z mar-
szałkiem Senatu. Ta ustawa powoduje, że nierówno-
mierność między Senatem a Sejmem się pogłębia. To 
jest moje drugie zastrzeżenie do ustawy.

Były tu głosy, że obawiamy się odgrodzenia par-
lamentu, Sejmu i Senatu, od wyborców, od społecz-
ności, od publiczności. My się tego nie obawiamy. 
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(senator K. Wiatr) Po pierwsze, chciałbym bardzo wyraźnie po-
wiedzieć, że moje słowa – nie ma pana marszałka 
Borusewicza, a on o tym mówił – zostały przez pana 
marszałka przeinaczone, zostały przedstawione w fał-
szywym świetle, z fałszywą interpretacją i z fałszywą 
semantyką. Ja nie mówiłem tego, co mi przypisał pan 
marszałek Borusewicz. Mianowicie nie mówiłem, że 
to nie ja, a koledzy, nie mówiłem, że ktoś inny pisał, 
więc nie biorę odpowiedzialności. Ja mówiłem tylko 
o tym, że ten projekt ustawy jest projektem poselskim, 
komisyjnym, nie rządowym, ale mówiłem także, za-
znaczając, że nie ma stanowiska rządu jako Rady 
Ministrów, że towarzyszyliśmy jako resort spraw we-
wnętrznych i administracji przychylnie pracom nad tą 
ustawą i że tę ustawę popieramy, że ona jest ustawą, 
która wzmacnia bezpieczeństwo parlamentu, Sejmu 
i Senatu. I taki był sens mojej wypowiedzi. Jeżeli 
ktoś ma wątpliwości, proszę ją odsłuchać, odczytać 
w stenogramie, bo tak właśnie mówiłem i taka była 
moja intencja. To po pierwsze.

Po drugie, nie pamiętam, który z panów senatorów 
mówił tak kpiąco, że używamy słowa „pucz”… Nie 
wiem, czy to pan senator Florek, jeżeli tak, to…

(Senator Piotr Florek: Tak, to ja.)
(Senator Janina Sagatowska: Tak.)
Przyznał się pan senator do tego, świetnie, to mam 

adresata bezpośredniego.
…I że „pucz” ma swoją definicję, to musi być 

zbrojny zamach stanu itd. Ja chciałbym przypomnieć 
panu, Panie Senatorze, że pana lider, pana szef partii 
Grzegorz Schetyna powiedział właśnie, że to był pucz. 
To on to zdefiniował. My…

(Senator Piotr Florek: Jako pierwszy powiedział?)
Nie widział pan tego? Wszystkie telewizje 

to zarejestrowały, to było sformułowanie pana 
Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Platformy 
Obywatelskiej. My o tym też mówiliśmy oczywiście, 
ale on do tego się przyznał. Czyli to jest bardzo waż-
na deklaracja, ważne oświadczenie. Wszyscy, cała 
Polska to usłyszała i widziała. On się przyznał do 
tego, że była to próba puczu. Może, Panie Senatorze, 
pucz dzisiaj trochę inaczej wygląda niż te historyczne, 
może nie jest zbrojny, ale innymi metodami dążono 
do tego samego. Do czego dążono 16 grudnia? Do 
obalenia demokratycznie wybranej władzy, do za-
kwestionowania demokracji w Polsce właśnie meto-
dami niedemokratycznymi. 

Nie mogliście przegłosować w Sejmie tego, co 
chcieliście, nie mogliście zablokować ustawy dezube-
kizacyjnej przede wszystkim – widzieliśmy, kto pod 
Sejmem protestował wraz z posłami i senatorami opo-
zycji – no to okupowaliście… tzn. nie pan oczywiście, 
tylko posłowie, pańscy koledzy partyjni okupowali 
mównicę. Oczywiście wywiązała się dyskusja wokół 
tego, co w takiej sytuacji zrobić. No, immunitet… 
Oczywiście, że immunitet. Straż Marszałkowska nic 

Więc jednak bym namawiał, żeby trochę w tych spra-
wach się ograniczać.

Myślę, że ten ostatni akapit pana marszałka 
Borusewicza, mówiący o tym, że Węgry są małym kra-
jem i w związku z tym muszą sobie budować dodatkowe 
atrybuty swojego parlamentaryzmu, jest dalece niezręcz-
ny i namawiałbym, żeby w przyszłości takich argumen-
tów mimo wszystko nie używać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Robert Mamątow i Czesław Ryszka złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli pan senator Jerzy Czerwiński, 
pan senator Piotr Florek, pan senator Jerzy Wcisła, 
pan marszałek Bogdan Borusewicz, pan senator Jan 
Rulewski i… Arkadiusz Grabowski też, tak?

(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie, nie.)
Nie? Dobrze. To bez pana senatora Grabowskiego.
Zamykam łączną dyskusję.
(Senator Marek Martynowski: Pani Marszałek, 

chciałbym zgłosić wniosek.)
Tak?
(Senator Marek Martynowski: Chcę zgłosić 

wniosek formalny. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 
Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie uczczenia 80. rocznicy śmierci księdza 
Stanisława Streicha…)

Ale to za sekundkę.
(Senator Marek Martynowski: …i rozpatrzenie…)
Ja skończę ten punkt. Dobrze, Panie Senatorze?
(Senator Marek Martynowski: Aha, myślałem, że 

już pani skończyła.)
Proszę chwilę poczekać. Myślałam, że pan chce 

zgłosić jakiś wniosek dotyczący tego punktu porząd-
ku obrad. Zamkniemy ten punkt i dopiero wtedy po-
proszę pana o ten wniosek.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków?

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jarosław Zieliński:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Bardzo krótko.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



77
56. posiedzenie Senatu w dniu 14 lutego 2018 r.

Łączne rozpatrzenie punktu 7. oraz punktu 8. porządku obrad Senatu

nie mogła zrobić. Przenieśliśmy obrady do innej sali 
sejmowej, do sali, która była dostępna. Uchwaliliśmy 
te ustawy. Wielki wrzask przez wiele miesięcy się 
roznosił po kraju i po Europie, po świecie, że niele-
galnie… No to wy legalnie okupowaliście mówni-
cę, a my nielegalnie uchwalaliśmy ustawę w innym 
miejscu, które było dostępne. No, bójcie się państwo 
Boga. Naprawdę już przestańmy wracać do tego, bo to 
była haniebna sytuacja dla Platformy Obywatelskiej 
i opozycji.

(Senator Piotr Florek: Sąd się zajmuje sprawą.)
I po prostu… Tak.
I teraz jeszcze pan marszałek Borusewicz – szko-

da, że wyszedł znowu – mówi, że Sejm jest trudno 
dostępny, że Policja, że barierki, że gorsza dostępność. 

No, przestańcie organizować te demonstracje, któ-
re zagrażają bezpieczeństwu nie tylko Sejmu i Senatu, 
ale tych, którzy tam są obok, którzy demonstrują, 
którzy przechodzą obok. Państwo musi zapewnić 
wszystkim bezpieczeństwo. My za to odpowiadamy 
od wyborów parlamentarnych, od utworzenia rządu 
i będziemy robić wszystko, żeby było bezpiecznie. 
To jest nasz, jako władzy publicznej, obowiązek. I od 
tego są odpowiednie służby, żeby to wykonać. 

Bardzo chętnie bym widział taką sytuację, Panie 
Senatorze, Panie Marszałku, nieobecny, Borusewicz, 
w której Policja naprawdę zostałaby odciążona od 
tych wszystkich obowiązków, które musimy jej zle-
cać, żeby pilnowała bezpieczeństwa w tym miejscu, 
wokół Sejmu i Senatu. Odstąpcie od tych właśnie 
awantur, to Policja się zajmie ściganiem przestęp-
ców, bo to jest jej rola. Chciałbym tego. Są wakaty 
w Policji, nie możemy uzupełnić wszystkich miejsc 
wolnych. Trzeba przy pomocy tych, którzy są w służ-
bie, wykonywać zadania. 

Odstąpcie od awantury w Polsce. Jest demokra-
cja. Jest 4-letni cykl wyborczy. Przygotowujcie się 
do wyborów. Wygrajcie wybory, będziecie rządzić. 
Rządziliście 8 lat.

(Senator Jerzy Wcisła: …Pod Sejmem.)
Rządziliście 8 lat. To nie prowadzi do waszego 

zwycięstwa. Tak że i z tego względu powinniście się 
zreflektować, ale to już jest wasz problem.

Ale powtarzam raz jeszcze: nie zamykamy Sejmu 
i Senatu, nie odgradzamy się od społeczeństwa. My 
z ludźmi rozmawiamy, my jeździmy, chodzimy, spo-
tykamy się. To wy organizowaliście przed wyborami 
spotkania zamknięte dla oficjeli. My jesteśmy z ludź-
mi i będziemy zawsze z ludźmi.

I jeszcze jedna sprawa na koniec, sprawa celników. 
No, proszę państwa, obrońcy się znaleźli celników. 
Platforma Obywatelska obrońcą celników, proszę 
państwa. No, pomyślałby kto… 8 lat rządziliście, cel-
nicy walczyli o uprawnienia emerytalne. Ja osobiście, 

jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowałem 
przed Trybunałem Konstytucyjnym interes celników 
ubiegających się o uprawnienia emerytalne, o upraw-
nienia w systemie zaopatrzeniowym. Nie było tam 
waszego przedstawiciela. Ja tam byłem jako przedsta-
wiciel Prawa i Sprawiedliwości razem ze związkami 
zawodowymi Służby Celnej. 

Trybunał orzekł o niezgodności przepisów z kon-
stytucją w pewnym zakresie. I to orzeczenie, ten 
wyrok trybunału został skonsumowany w przepi-
sach, które uchwaliliśmy w tej kadencji w związku 
z utworzeniem Służby Celno-Skarbowej. I dzisiaj 
ta sprawa jest uregulowana. Może nie jest uregulo-
wana tak, że wszyscy są z tego zadowoleni, ale jest 
uregulowana w zakresie uprawnień do systemu za-
opatrzeniowego tych, którzy zostali zakwalifikowani 
do działań, o których mowa w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. I jest to duża grupa celników 
Służby Celno-Skarbowej. Oni nie mieli za czasów 
rządów koalicji PO-PSL, przez 8 lat, ani tych upraw-
nień, ani zrozumienia, ani żadnego wsparcia. 

Wy blokowaliście – wy jako partia polityczna, jako 
Platforma Obywatelska z PSL – właśnie te działania. 
Powtarzam: Trybunał Konstytucyjny – ten właśnie 
trybunał, którego tak broniliście później, atakując 
zmiany w trybunale, ten trybunał, który uważali-
ście za wasz – orzekł właśnie, że było to niezgodne 
z konstytucją i my tę kwestię uregulowaliśmy. Dzisiaj 
nie ubierajcie się w szaty obrońców celników, bo to 
jest po prostu fałszywe. Nie róbcie tego państwo, bo 
ludzie to widzą, ludzie to słyszą. Celnicy też to widzą 
i słyszą. I tyle.

Proszę państwa, powinniśmy rozmawiać o mate-
rii ustawowej, ale ponieważ padły czy zostały tutaj 
wyartykułowane różne insynuacje, to musiałem na to 
zareagować. I naprawdę proszę trzymać się faktów, bo 
fakty są ludziom znane, amnezji nikt nie ma, wszy-
scy pamiętamy, jak było, kto do czego dążył i kto co 
zrobił. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ponieważ…
(Senator Piotr Florek: Pani Marszałek, ja tylko 

w kwestii formalnej. Chcę powiedzieć, że pan mar-
szałek Borusewicz jest na spotkaniu z panem marszał-
kiem Senatu francuskiego, dlatego jest nieobecny. Bo 
on tutaj podkreślał…)

Rozumiem. Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym do punktu siódmego, tj. ustawy 
o Straży Marszałkowskiej, i do punktu ósmego, tj. 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 
Marszałkowskiej, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

(sekretarz stanu J. Zieliński)
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Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
I bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
W takim razie jeszcze raz wygłoszę tę formułkę. 

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: dru-
gie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 
80. rocznicy śmierci Stanisława Streicha – i rozpa-
trzenie go jako punktu ostatniego.

Chciałbym tylko jeszcze nadmienić, że na posie-
dzeniu Komisji Ustawodawczej ten punkt nie budził 
żadnych kontrowersji, projekt został jednogłośnie 
przegłosowany. Dlatego bardzo bym prosił, żeby taki 
punkt został wprowadzony.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czyli jest już sprawozdanie komisji, tak?
(Senator Marek Martynowski: Tak.)
Dobrze, bardzo dziękuję.
Jeżeli nie zauważę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu 
do porządku obrad.

Nie widzę sprzeciwu. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 724, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 724 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi…

(Wicemarszałek Maria Koc: Głośniej, Panie 
Senatorze.)

…które to komisje na wspólnym posiedzeniu pro-
cedowały nad rządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks 
karny.

Ustawa ta wprowadza rozwiązania, które mają na 
celu: zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęca-
nie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, 
a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okru-
cieństwem – z 3 do 5 lat; wprowadzenie obligatoryj-
nego orzekania przez sąd nawiązki na cele ochrony 
zwierząt w przypadku skazania za przestępstwa prze-
ciwko zwierzętom; wskazanie możliwości orzeczenia 
zakazu posiadania określonej kategorii zwierząt oraz 
uniemożliwienia wykonywania prac, czynności i dzia-
łalności związanych z wykorzystaniem zwierząt lub 
oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się 
wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem.

Z mocnym głosem wspierającym ustawę wystą-
pił podczas prac komisji prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

W trakcie prac połączonych komisji odbyła się 
krótka debata. Biuro Legislacyjne zaproponowa-
ło jedną poprawkę, która została poparta przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, a także jednomyślnie 
przyjęta przez połączone komisje.

W głosowaniu nad całością, ustawą i poprawką, 
22 senatorów głosowało za jej przyjęciem, 1 senator 
wstrzymał się od głosu. Wysokie połączone komisje 
wnoszą o przyjęcie ustawy z tą jedną przegłosowaną 
poprawką. 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? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami dzisiaj pan minister Patryk Jaki.
Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos, żeby 

przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę. Zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Rządowy projekt ustawy ma na celu zwiększenie 

ochrony zwierząt.

(wicemarszałek M. Koc)
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Najważniejsze elementy tego projektu to przede 
wszystkim wprowadzenie obowiązku orzekania na-
wiązki od 1 tysiąca do 100 tysięcy zł wobec osób, które 
znęcają się nad zwierzętami. W tej chwili jest to kara, 
która ma charakter tylko fakultatywny, a w praktyce jest 
orzekana przez sądy bardzo rzadko. Teraz będzie to obo-
wiązkowe. Środki mają być przeznaczone w całości na 
organizacje pozarządowe, które pomagają zwierzętom. 
Tak więc siłą rzeczy zwiększą się środki i możliwości 
ochrony zwierząt przez organizacje, które na co dzień 
tym się zajmują. Ponadto zwiększamy kary za znęcanie 
się nad zwierzętami i za zabijanie zwierząt. W przypad-
ku znęcania się i zabijania zwiększamy karę z 2 do 3 lat 
pozbawienia wolności, a w przypadku zabijania i znę-
cania się ze szczególnym okrucieństwem proponujemy 
zwiększenie kary z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. 
Wprowadzamy również szereg korekt związanych z po-
siadaniem zwierząt przez osoby, które zostały skazane 
za tego typu przestępstwa. Zakazujemy też wykonywa-
nia zawodów związanych ze zwierzętami przez osoby 
skazane z tytułu wymienionych w ustawie przepisów.

Jestem otwarty na pytania Wysokiego Senatu.

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

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

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Przepraszam, jest 

pytanie pani Rotnickiej, ale…)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jest jedno prze-

mówienie do protokołu i jeden wniosek.)
Rozumiem.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Wniosek o charakterze legislacyjnym złożył pan 

senator Marek Martynowski.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisję Ustawodawczą 
oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunko-ę Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunko- Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunko-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

(Senator Jadwiga Rotnicka: Pani Marszałek, moż-
na tylko zapytać?)

Tak. Proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Ponieważ interesuję się ustawą o ochronie zwie-

rząt… Jak brzmi wniosek pana Martynowskiego, 
zgłaszającego poprawkę? Jeżeli można uzyskać od-
powiedź…

Wicemarszałek Maria Koc:
Pewnie został już przekazany do Biura 

Legislacyjnego, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Aha, dziękuję. Chyba 

że pan senator Martynowski…)
(Senator Marek Martynowski: To będzie na po-

siedzeniu komisji.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tylko że mnie nie 

będzie na tym posiedzeniu. Byłabym wdzięczna, gdy-
bym mogła to poznać. Dziękuję.)

(Senator Marek Martynowski: Poprawki są duże, 
no, nie będę ich teraz omawiał.)

Dziękuję bardzo.
Za chwilę ogłoszę przerwę, ale teraz poproszę 

o komunikaty.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na pięćdziesiątym szóstym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, druk senacki 
nr 724, odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r., w czwartek, 
o godzinie 12.30 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych do następujących ustaw: ustawy 
– Prawo przedsiębiorców, druk senacki nr 715; usta-
wy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
druk senacki nr 716, a także ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej, druk 
senacki nr 719, odbędzie się jutro, 15 lutego, o go-
dzinie 8.30 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do usta-

(sekretarz stanu P. Jaki)
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wy o Straży Marszałkowskiej oraz ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 
odbędzie się jutro, 15 lutego, o godzinie 12.00 w sali 
nr 182. Dziękuję bardzo.

(senator sekretarz J. Wcisła) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-

dziny 13.00.
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 10)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Michał Seweryński i Maria Koc)

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

miejsc przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszę o wyciszenie rozmów.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-

tego porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 729, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 729 A i 729 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Jerzego Fedorowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt być sprawozdawcą Komisji Kultury 

i Środków Przekazu Senatu RP, która obradowała nad 
projektem ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Posiedzenie od-
było się 13 lutego. Proponujemy, aby Wysoki Senat 
uchwalić raczył załączony projekt uchwały.

Oczywiście mogę poinformować, że nasze Biuro 
Legislacyjne zgłosiło 8 propozycji poprawek, które 
złożyliśmy w jednym bloku. Zostały one przegło-
sowane. Te poprawki wprowadza do projektu pan 
senator przewodniczący Jan Maria Jackowski. Jest też 
1 poprawka, której tutaj… Jest dodatkowa popraw-
ka, polegająca na tym, że wyrazy „miasto stołeczne 
Warszawa” zastępuje się wyrazami „miasto Tarnów”.

Jeżeli mogę w kilku słowach wyjaśnić – później 
oczywiście będziemy rozmawiać, debatować na temat 
projektu ustawy – to chcę powiedzieć, że na posie-
dzeniu komisji pojawił się prezydent miasta Tarnowa, 
pan Roman Ciepiela…

(Senator Jadwiga Rotnicka: …Tarnowa.)
Powiedziałem „Tarnowa”. Jeżeli powiedziałem 

„Krakowa”, to powtarzam: „Tarnowa”.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie Krakowa…)
(Głos z sali: Ja myślałem, że Kraków…)
(Senator Janina Sagatowska: Powiedział pan 

„Tarnowa”.)
Powiedziałem „Tarnowa”. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent miasta Krakowa… miasta 

Tarnowa… (Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Tego pięknego mia-

sta.)
(Senator Alicja Zając: Dalej, dalej.)
Pan prezydent miasta Krakowa przedstawił pro-

jekt… (Wesołość na sali)
(Głos z sali: Znowu.)
(Głos z sali: Tarnowa, Panie Przewodniczący.)
Koledzy z miasta Tarnowa, którzy teraz oglądacie 

mnie i to zdjęcie pałacu, obecnie pałacu ślubów, który 
wasz prezydent za waszą wiedzą przeznaczył na sie-ł na sie- na sie-
dzibę Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej, uza-
sadniając to związkami, jakie od wieków Tarnów ma 
z Węgrami… Już nie mówię o samej postaci Józefa 
Bema, ale również o pobycie króla węgierskiego, 
o tym, że przez jakiś czas Tarnów był stolicą Węgier, 
bo skoro był król… Zrozumiałe jest to, że stolica była 
tam, gdzie był król. Historycy może będą mnie popra-, gdzie był król. Historycy może będą mnie popra-
wiać, niemniej jednak opieram się na dokumentach.

Oczywiście pan minister odpowiadał, przedsta-
wiając argumenty za tym, że instytut powinien mie-
ścić się w Warszawie, niemniej jednak przez przewod-
niczącego Ryszkę została złożona poprawka, żeby 
wprowadzić to do ustawy, i komisja rekomenduje 
przyjęcie tej poprawki.

Ja oczywiście będę brał udział, Panie Marszałku, 
w debacie na temat Instytutu Współpracy Polsko-
Węgierskiej. Muszę tylko powiedzieć, że uważamy, 
że to jest powołanie nowej instytucji, która w zasa-
dzie dubluje już istniejącą instytucję – te słowa padły 
w debacie z ust pani senator Barbary Zdrojewskiej. 
Dostaliśmy na to odpowiedź pana ministra, że to nie 
jest tak. Niemniej jednak nie bardzo chcę się z tym 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 00)
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) lamentarnych został upoważniony szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, pan minister Michał 
Dworczyk.

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

(Głos z sali: Ale pytania mamy.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Mamy pytania do 

sprawozdawcy.)
Przepraszam, wracamy do pytań.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatorów 
sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pierwszy zgłosił się pan senator Klich. Proszę 
bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdaw-

cę, czy był rozpatrywany również wniosek o to, aby 
powołać analogiczne instytuty wspólnie z naszymi 
przyjaciółmi, przyjacielskimi krajami, tzn. instytuty 
polsko-estoński, polsko-łotewski, polsko-litewski, 
polsko-ukraiński, polsko-słowacki, polsko-czeski, 
polsko-niemiecki, polsko-amerykański, co byłoby 
niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach, polsko-
-izraelski, on również byłby dzisiaj bardzo istotny, 
polsko-francuski oraz polsko-brytyjski.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Marszałku, 
mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Tak, proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Senatorze, komisja nie zajmowała się tą 
sprawą. Ja rozumiem tok pańskiego myślenia. Muszę 
panu senatorowi i Wysokiej Izbie powiedzieć, że za-
dałem pytanie panu ministrowi z kancelarii premiera, 
czy istnieje już w Polsce taki instytut, który tak jakby 
łączy funkcję instytutu polskiego i instytutu innego 
kraju. Odpowiedź jest oczywista, bo takim, nazwij-
my to, instytutem jest Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia. Ono zostało powołane bo-
dajże w roku 2010. Miałem zaszczyt prowadzić prace 
podkomisji, która przygotowała tę ustawę. Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia miało 
jednak w założeniu odbudować stosunki polsko-rosyj-
skie i wyjaśnić zaszłości historyczne. No więc istnieje 
tylko jeden taki instytut, który ma taką formę, ale 
w debacie dyskusji o tym nie było. Dziękuję.

zgodzić. Ale gdybyśmy mieli… gdybym ja miał 
poprzeć projekt tej ustawy, to tylko w momencie, 
w którym Wysoki Senat zdecydowałby, że siedzibą 
instytutu będzie miasto Tarnów.

Na pytania oczywiście odpowiem, a na razie, jeśli 
pan marszałek pozwoli, zakończę swoje wystąpienie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator 
Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawić 
sprawozdanie z procedowania komisji nad ustawą 
o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
większością głosów przyjęła zaproponowany pro-
jekt ustawy – druk nr 729 B. W dyskusji również 
podnoszono sprawę siedziby instytutu w Tarnowie. 
Uzyskaliśmy informację pana ministra Pawła Szrota 
obecnego na posiedzeniu komisji spraw zagranicz-
nych, że jest możliwość usytuowania filii tego in-
stytutu w innym mieście niż Warszawa. W czasie 
prowadzenia rozmów ze stroną węgierską ten temat 
nie występował, w związku z czym pan minister był 
przeciwny, żeby na tym etapie zmieniać lokalizację 
instytutu z Warszawy na Tarnów, ale nie wykluczał 
możliwości usytuowania oddziału czy filii instytutu 
w Tarnowie, które to miasto faktycznie ma ogromne 
związki, kontakty wieloletnie i wielopokoleniowe 
z Węgrami, które łączy sympatia z Węgrami.

Proszę Wysoką Izbę…
Aha, oczywiście było 9 poprawek, które zgłosił 

senator Jan Dobrzyński. Poprawki zostały przyję-
te przez komisję, podobnie jak cały projekt ustawy. 
W związku z tym proszę Wysoką Izbę o popar-
cie tego projektu uchwały, czyli przyjęcie ustawy 
o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
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rodzaju instytucji, gdyby była to siedziba główna, 
ale również podkreślał, że gdyby został tam usytu-
owany oddział zamiejscowy, to wtedy też mogłaby ta 
instytucja z tego gmachu skorzystać. Czy jest moż-
liwość utworzenia oddziału zamiejscowego właśnie 
w Tarnowie, który od XVI wieku ma szczególne 
związki z Węgrami? No, historycznie rzecz biorąc, 
nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Powiem panu, Panie Senatorze… Można, Panie 
Marszałku?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
Powiem tak: pan minister zasugerował, że coś ta-

kiego jak filia może zaistnieć, ale nie bardzo sobie wy-
obrażam, żeby ten pałac obok pomnika Józefa Bema 
i obok tych miejsc, które Tarnów wiążą z Republiką 
Węgierską, mógł być oddany na filię instytutu, bo 
wtedy ranga tego pałacu byłaby mniejsza.

Powiem państwu, że instytut ma bardzo wyso-
ki budżet. Ten budżet – pan minister to potwierdził 
w rozmowie – jest szacowany na ponad 6 milionów zł. 
No, to jest około 6 milionów.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Maksymalnie 6 milio-
nów.)

Maksymalnie 6 milionów, tak. Ten budżet jest 
wyższy od budżetu Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia. Mnie się wydaje, że jeżeli-
by jeszcze do tego dochodziły filie – poza tym inne 
kraje, nasi przyjaciele mogliby się upominać o takie 
instytuty – to… Moja filozofia jest taka. Ja uważam, 
że dobrze by było powołać instytut współpracy pol-
sko-litewskiej, co byłoby z większą korzyścią dla 
wzajemnych stosunków. No ale taka jest wola rzą-
du. Senat, parlament zdecyduje, jakie będą losy tej 
ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są dalsze pytania do senatorów sprawozdaw-
ców?

Nie ma pytań.
Dziękuję panu senatorowi.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu został upoważniony 
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan minister 
Michał Dworczyk.

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

Jest z nami pan Paweł Szrot, sekretarz stanu, za-
stępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Panie Ministrze, proszę bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie 

Przewodniczący! Mam następujące pytanie. Otóż 
w trakcie debaty podczas posiedzenia Komisji 
Kultury i Środków Przekazu zadałem obecnemu na 
naszym posiedzeniu panu ministrowi pytanie, czy 
rząd popiera propozycję poprawki dotyczącej usa-
dowienia siedziby głównej tej instytucji w Tarnowie. 
Pan minister stwierdził, że rząd tego nie popiera. Czy 
mógłby pan senator przytoczyć argumenty ministra? 
Dlaczego rząd opowiedział się przeciwko takiemu 
rozwiązaniu? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Na sali jest pan minister i najlepiej by było, gdyby 

on sam je przytoczył, ale jeżeli pan senator sobie tego 
życzy, no to powiem, że te argumenty były takie, że 
instytut powinien mieścić się w stolicy, w pobliżu 
ambasady, w pobliżu najważniejszych miejsc, w sa-
mym centrum.

Z kolei nasza logika, logika naszego myślenia, 
polega na tym, że my – ja i większość senatorów 
z Platformy Obywatelskiej – uważamy, że to jest 
twór sztuczny i jedynym dla niego ratunkiem by-
łoby to, żeby znajdował się on w Tarnowie. Zresztą 
w trakcie debaty mówiliśmy, że to wynika ze exposé 
pana premiera Morawieckiego. Należy większą wagę 
przywiązywać do regionów i do mniejszych miast. 
W Europie takie rozwiązania są bardzo częste.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Jackowski zadaje następne pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam następne pytanie: czy 

w świetle tej ustawy jest możliwość umiejscowienia 
w Tarnowie oddziału zamiejscowego tej instytucji? 
Jak pan pamięta doskonale, podczas posiedzenia ko-
misji prezydent Tarnowa deklarował nawet możliwość 
użyczenia przez miasto okazałej siedziby dla tego 
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liwość, jak się zdaje, w art. 3 ust. 4. Ale to jest tylko 
jedna z możliwości. Przecież instytut będzie prowa-
dził działalność bieżącą w różnej formie – w for-
mie konferencji naukowych, spotkań, seminariów 
i innych wydarzeń. I tutaj jest szansa dla Tarnowa, 
żeby włączyć się w działalność promującą przyjaźń 
i współpracę polsko-węgierską.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to tyle. Bardzo 
serdecznie dziękuję i proszę o przyjęcie ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę pozostać przez chwilę przy mównicy, bo te-

raz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Jako pierwszy zgłosił się z pytaniem pan senator 
Jackowski.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy zechciałby 

pan powiedzieć Wysokiej Izbie, czy ta nasza ustawa 
jest w jakimś sensie ustawą symetryczną, to znaczy 
czy strona węgierska tego rodzaju placówkę również 
powoła lub już powołała? Czy w ramach uzgodnień 
międzyrządowych nie określono m.in. tego, że sie-
dzibami tych instytucji będą stolice obu krajów – co 
wydaje się naturalne w tego rodzaju działaniu pań-
stwowym. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, ja tylko mogę potwierdzić to, 

co mówiłem już na posiedzeniu komisji senackiej. 
Oczywiście powstają 2 instytucje symetryczne, po 
stronie polskiej i po stronie węgierskiej. Z tego, co 
wiem, wynika, że proces tworzenia tej symetrycz-
nej instytucji węgierskiej jest już na ukończeniu, 
o ile nawet nie został już sfinalizowany. I owszem, 
mogę potwierdzić również to, że podstawowym 
założeniem – mówiła to już pani senator sprawoz-
dająca – było to, żeby te 2 instytucje funkcjono-
wały w stolicach krajów, blisko placówek dyplo-
matycznych, gdzie jest możliwy łatwy kontakt 
na poziomie ambasadorów. I to w czasie rozmów 
było dla wszystkich oczywiste. No, mówię to z ca-
łym szacunkiem dla Tarnowa i jego dorobku dla 
współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej, Panie 
Senatorze. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja w zasadzie po raz kolejny chciałbym się odnieść do 

tych najważniejszych spraw, bo przedstawiono je tutaj tak 
naprawdę ponownie. I w Sejmie, i w debatach w komi-
sjach senackich przedstawiano te same uwagi, postulaty.

Jeśli chodzi o powstanie innych instytucji… Pan 
senator Klich mówił o polsko-estońskiej, polsko-li-
tewskiej, polsko-amerykańskiej – wymieniam z pa-
mięci – czy…

(Senator Bogdan Klich: Polsko-ukraińskiej…)
Ukraińskiej również…
(Senator Bogdan Klich: …polsko-francuskiej.)
Szanowni Państwo, ja już to tłumaczyłem.
(Senator Bogdan Klich: …polsko-niemieckiej, 

polsko-litewskiej…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, słyszeliśmy ten wywód.)
(Senator Bogdan Klich: Przypominam, bo nie 

wszyscy pamiętają.)
(Wiceminister Michał Seweryński: Nie potrzeba. 

Pan minister pamięta. Proszę, Panie Ministrze, kon-
tynuować.)

Panie Senatorze, jeśli w rozmowach bilateralnych 
z przedstawicielami wymienionych przez pana krajów 
pojawi się ten postulat, to zaczniemy o nim dysku-
tować. Ten postulat się pojawił w kontaktach przed-
stawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier 
i w tym momencie jest realizowany, w sposób sy-
metryczny, jako wynik obustronnego porozumienia.

Szanowni Państwo, kwestia siedziby w Tarnowie. 
Owszem, Komisja Kultury i Środków Przekazu gości-
ła pana prezydenta Tarnowa. Pan prezydent przedsta-
wił piękną i chwalebną historię wkładu Tarnowa i jego 
mieszkańców w relację i przyjaźń polsko-węgierską. 
Te sprawy, o których mówił pan prezydent, są nie do 
podważenia. One są godne uznania w każdej formie, 
ale tej poprawki poprzeć nie mogłem i nie mogę. Taka 
jest niestety logika funkcjonalności instytucji pu-
blicznych. Niestety, bardzo mi przykro z tego powo-
du, bo sam pochodzę z mniejszego ośrodka – jestem 
z Białegostoku, jestem z Białymstokiem ciągle silnie 
związany – ale trzeba powiedzieć, że ustanowienie 
siedziby instytucji centralnej w mieście pozastołecz-
nym sprawdza się raczej wyjątkowo. I mamy tego 
liczne przykłady. To, o czym mówił pan prezydent 
Tarnowa, a mówił o dorobku, zasługach Tarnowa 
w kontekście tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej, 
to oczywiście trzeba wykorzystać, to należy wyko-
rzystać. Kierownictwo nowo utworzonego instytutu 
musi mieć to na uwadze.

Wielokrotnie mówiono tutaj o możliwości utwo-
rzenia filii instytutu. Owszem, jest zapisana taka moż-
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Nie to samo, ponieważ instytut im. Wacława 
Felczaka jest instytucją Polską, działającą na tery-
torium Polski – mówię to z całym szacunkiem dla 
instytutu węgierskiego. I też z całym szacunkiem dla 
Instytutu Polskiego w Budapeszcie, który – potwier-
dzam, Panie Senatorze – wykonuje świetną robotę na 
rzecz Polski w Budapeszcie, teraz zaś będzie mógł 
korzystać ze współpracy z instytucją działającą po 
stronie węgierskiej.

(Senator Leszek Czarnobaj: Rozumiesz?)
(Senator Bogdan Klich: Nie rozumiem.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kasa jest, no to 

wszystko się zgadza.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Napieralski. Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, na początku chciałbym zazna-

czyć, że urodziłem się w Szczecinie, nie w Warszawie, 
a mój okręg wyborczy to Pomorze Zachodnie, składa-
jące się w większości z małych miejscowości. Proszę 
mi wytłumaczyć, na czym polega pana niechęć do 
przeniesienia poza teren Warszawy takiej instytucji 
jak ta omawiana. Dlaczego to jest według pana wbrew 
logice? Przypominam, że reprezentuje pan rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, a jeżeli dobrze pamiętam, to dok-
tryna programowa PiS polega na tym, że mamy kraj 
równoważyć i dbać też o małe miejscowości. A więc 
dlaczego ten Tarnów, według pana logiki – bo to mnie 
najbardziej zaintrygowało – odpada?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze…
Panie Marszałku, mogę?
Panie Senatorze, już panu odpowiadam. Bardzo 

chętnie bym widział siedzibę takiego instytutu 
w mniejszej miejscowości, i w tym przypadku aku-
rat Tarnów ma rozliczne uzasadnienia. Ale nie chcę 
doprowadzić do kolejnej sytuacji, w której instytucja 
centralna ma siedzibę w mieście pozastołecznym i ma 
filię, oddział zamiejscowy, w Warszawie, przy czym 
ta filia zatrudnia nieco więcej osób niż ta siedziba 
w mieście wojewódzkim, więc dojazdy przeróżnych 
pracowników, łącznie z kierownictwem, generu-
ją takie koszty, że należy właściwie rozważyć, czy 
nie powinno zostać to zmienione. Dziękuję, Panie 
Senatorze.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Ja chciałbym się dowiedzieć, Panie Ministrze, 
jak będzie wyglądała przyszłość instytutu wę-
gierskiego w Warszawie oraz Instytutu Polskiego 
w Budapeszcie. Co do działalności tego pierwszego, 
to mam trochę mniejszą wiedzę, ale od lat, a przy-
najmniej od 1998 r., obserwuję działalność Instytutu 
Polskiego w Budapeszcie, który robi fantastyczne 
rzeczy, naprawdę fantastyczne rzeczy. To m.in. słynna 
wystawa polskiej sztuki prezentowana na Węgrzech, 
która wzbudziła kolosalne zainteresowanie publicz-
ności węgierskiej. W końcu lat dziewięćdziesiątych 
to było naprawdę wielkie wydarzenie kulturalne na 
Węgrzech. Potem były kolejne rzeczy, które ten in-
stytut robił.

Czy to rozwiązanie oznacza, że chcecie za-
mykać tak znakomite placówki jak instytut wę-
gierski w Warszawie, a zwłaszcza Instytut Polski 
w Budapeszcie? Bo przecież chyba nie chcecie mno-
żyć instytucji, robić trzeciej i czwartej instytucji zaj-
mującej się tym samym.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, ja już to też tłumaczyłem na 
posiedzeniu komisji. Instytut Polski w Budapeszcie 
i węgierski instytut w Warszawie mają zadania inne 
niż zadania tych 2 instytucji, które będą tworzo-
ne, czyli Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka i tego węgierskiego instytutu. 
Instytut Polski w Budapeszcie promuje polską kul-
turę i samą Polskę jako taką na Węgrzech, a instytut 
węgierski promuje kulturę Węgier i państwo węgier-
skie w Polsce. No, to są ich podstawowe zadania. 
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka będzie działał na terytorium Polski, będzie 
promował przyjaźń, współpracę, wymianę kultu-
ralną, wymianę idei na terenie Polski, tak samo jak 
symetryczna instytucja po stronie węgierskiej bę-
dzie promować te same wartości na terenie Węgier. 
I zarówno instytut im. Felczaka będzie tutaj współ-
pracował ściśle z instytutem węgierskim – który jest 
przecież placówką węgierską na terenie Polski – jak 
i ta instytucja węgierska będzie współpracowała 
z Instytutem Polskim w Budapeszcie.

(Senator Leszek Czarnobaj: To jest to samo.)
Nie to samo, Szanowni Państwo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie to samo?)
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze…
Coś mi się tu nie włącza.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, ale ktoś mi… O, już.
Przepraszam, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, już pan to powiedział. To wszyst-

ko padło na posiedzeniu komisji. Pana argumenty są 
do przyjęcia, ale nie za bardzo mi się to łączy z tym, 
o czym mówił pan senator Napieralski.

Proszę sobie wyobrazić, czym dla miasta na po-
łudniu Polski może być siedziba takiego instytutu. 
Nie chcę się powtarzać. Pokazuję tu zdjęcia Tarnowa 
i miejsca znajdującego się obok pomnika Bema. 
Niech pan zauważy, że taki instytut zupełnie zniknie 
w Warszawie wśród ogromnej liczby różnego rodzaju 
instytutów i firm. A tam by to była najważniejsza 
instytucja w mieście.

Pytanie. Proszę powiedzieć, ilu pracowników 
będzie zatrudniać instytut. Nie pamiętam, czy to 
jest zapisane w ustawie. Proszę sobie wyobrazić, że 
gdyby taki instytut ze swoim programem znajdo-
wał się w Tarnowie, to miałoby to wpływ… Byliby 
w nim zatrudnieni obywatele miasta. W pobliżu jest 
Uniwersytet Jagielloński. Konsulat węgierski mie-
ści się w Krakowie. No, my cały czas idziemy tro-
pem exposé pańskiego szefa, czyli pana premiera 
Morawieckiego, który mówił, żeby stawiać na zrów-
noważony rozwój regionów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, mogę powiedzieć wprost, że oce-

na skutków regulacji dla projektu, nad którym dzisiaj 
dyskutujemy, zakłada zatrudnienie około 6 pracow-
ników wraz z etatem dyrektorskim. Taka jest skala.

(Senator Leszek Czarnobaj: Będzie 6 pracowni-
ków i będziesz się spierał o siedzibę?)

Panie Senatorze, trudno polemizować z pańskimi 
argumentami. Powtarzam, że doceniam Tarnów i bar-
dzo chciałbym się przyczynić do rozwoju tego miasta. 
Mogę tu znowu powiedzieć to, co powiedziałem na 
posiedzeniu komisji. Jeśli na jednej szali wagi poło-
żymy wielką rolę Tarnowa w rozwoju przyjaźni pol-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy jest wiadomo, czyim imie-

niem nazwany będzie instytut węgiersko-polski 
w Budapeszcie, czy jeszcze nie?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie tego 

powiedzieć w tej chwili.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Zakładam, 

że pomysł dotyczący siedziby w Tarnowie zostanie 
odrzucony. Czy nie można by złożyć poprawki, żeby 
w Tarnowie był oddział instytutu? Chodzi o to, żeby 
to zapisać w ustawie. Czy na coś takiego by się pan 
zgodził?

(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę złożyć.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, jestem przekonany, że jeśli będą 

tworzone oddziały zamiejscowe instytutu, to Tarnów 
na pewno będzie rozpatrywany w pierwszej kolejno-
ści, ale nie wolno ustawowo narzucać ani kierownic-
twu przyszłego instytutu, ani panu premierowi, który 
będzie w tej sprawie podejmował ostateczną decyzję, 
takich ograniczeń. Powtarzam: jestem przekonany, że 
Tarnów na pewno będzie w czołówce stawki po tym, 
co tutaj wielokrotnie mówiono o jego tradycjach…

(Senator Jan Dobrzyński: Panie Ministrze, czy 
tylko Tarnów będzie rozpatrywany, czy też…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę umoż-

liwić panu ministrowi odpowiedź.)
To tyle, Panie Senatorze. To wszystko, co mogę 

powiedzieć.
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(sekretarz stanu P. Szrot) o tym wcześniej. Odpowiadając na pańskie pyta-
nie, mówiłem o tych względach funkcjonalnych. 
To po pierwsze. No a po drugie, jest też kwestia tej 
symetryczności wobec strony węgierskiej. No, te 
dwa instytuty muszą ze sobą współpracować – i ten 
w Budapeszcie, i ten w Warszawie – a nic tak nie 
zapewni sprawnej i funkcjonalnej współpracy, jak 
pośrednictwo tych dwóch placówek. Panie Senatorze, 
dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pro-
ste, krótkie pytanie. W przepisach przejściowych, 
konkretnie w art. 36, jest mowa o 3-miesięcznym 
terminie powołania międzynarodowej rady instytu-
tu oraz rady instytutu pierwszej kadencji. A czemu 
nie został zakreślony termin – on powinien być we-
dług mnie krótszy – powołania dyrektora instytutu? 
No, on będzie się zajmował kwestiami związanymi 
z organizacją, więc powinien zostać jako pierwszy 
powołany. Czemu nie ma tego terminu w przepisach 
przejściowych?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, myślę, że tak naprawdę nie jest 

to problem. Mimo ironicznych komentarzy senatorów 
opozycji dyrektor instytutu pewnie zostanie powo-
łany na tyle szybko, że sam będzie nadzorował te 
kwestie dotyczące powołania i międzynarodowej rady 
instytutu, i rady instytutu.

(Senator Leszek Czarnobaj: A możemy prosić 
o nazwisko?)

(Senator Jan Hamerski: Czarnobaj.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kobiak. Proszę pytać, 

Panie Senatorze.

Senator Andrzej Kobiak:
Staram się, ale…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: A karta?)
Karta jest.
(Głos z sali: Nie słychać.)
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Ja pana słyszę.)

sko-węgierskiej, a na drugiej szali położymy względy 
funkcjonalne, praktyczne, to niestety przeważy szala 
ze względami funkcjonalnymi i praktycznymi.

Panie Senatorze, po raz kolejny proszę, aby przyjąć 
te wyjaśnienia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuje bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Moim zdaniem 

absolutnie nie zostanie przeważona ani jedna, ani dru-
ga szala. Nie wiem, czy pan wie, że w wielu krajach 
europejskich, również na świecie, różne bardzo ważne 
instytucje prowadzone przez państwo przenoszone 
są poza stolice i to świetnie funkcjonuje. I nikt nie 
narzeka na koszty, na to, że trzeba gdzieś dojechać. 
W ogóle nie ma takiego problemu. Nie wiem również, 
czy pan minister wie, że np. rząd węgierski, dokładnie 
pan premier Orban, ufundował pomnik i nie miał 
problemu z tym, żeby umiejscowić go w Szczecinie, 
dlatego że Szczecin w trudnych dla Węgrów czasach 
po prostu zasłużył się jako miasto. I Węgrzy to doce-
nili. Jeżeli faktycznie jest tak… A w e-mailach czy 
w oficjalnych pismach od radnych, od władz miasta 
Tarnowa, otrzymaliśmy 15 punktów opisujących do-
kładnie, jak wygląda ten dorobek, ta historia współ-
pracy Tarnowa z Węgrami. Nie mogę pojąć, na czym 
polega ten upór. Przecież pan wszystko może. Proszę 
nie mówić o żadnych ekonomicznych względach, bo 
dzisiaj, w dobie cyfryzacji, kiedy można funkcjo-
nować w oparciu o e-maile, o telefony, to wszystko 
jest naprawdę do załatwienia. Dlaczego jest w panu 
taki upór, żeby ten Tarnów po prostu odrzucić, mimo 
że historycznie on się w to wpisuje? Już nie mówię 
o tym, czy ta ustawa jest zasadna, czy nie, tylko 
o tym, że historycznie się w to wpisuje. Proszę mi 
odpowiedzieć.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, pan mówił o wspaniałych rze-

czach dotyczących Szczecina. Cześć i chwała szcze-
cinianom, którzy też są przyjaciółmi Węgrów. Jak 
rozumiem, następny w kolejce do organizowania 
wydarzeń instytutu i promowania współpracy pol-
sko-węgierskiej będzie stał właśnie Szczecin.

Panie Senatorze, powtarzam, że nie jestem wro-
giem mniejszych ośrodków. Przeciwnie, mówiłem 



88
56. posiedzenie Senatu w dniu 15 lutego 2018 r.

Ustawa o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(senator A. Kobiak) wiek inna lokalizacja. Wszyscy przyjęli, że to jest ja-
sne i nie wymaga dyskusji. No, założenie było zawsze 
takie, że te instytucje – i ta węgierska, i polska – będą 
działać na terenie stolic. Pani Senator, dziękuję.

(Senator Alicja Zając: Czy mogę jeszcze uzupeł-
nić, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chodzi o to, że jeden i drugi rząd, 

czyli polski i węgierski, prowadzi negocjacje w tej 
sprawie.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Tak.)

Ale gdzie można się dowiedzieć… Skąd Tarnów, 
Rzeszów, Szczecin, Białystok mogą pozyskać tę wie-
dzę, że takie rozmowy są prowadzone i że można 
zgłosić kandydaturę swojej miejscowości na siedzibę 
instytucji publicznej? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
No, Szanowni Państwo, Tarnów zgłosił kandy-

daturę na etapie prac parlamentarnych. Ona została 
nawet w pewien sposób…

(Senator Alicja Zając: Dowiedzieli się od posłów.)
…tutaj rekomendowana. I to będzie też możliwe 

w przypadku organizacji ewentualnych oddziałów 
zamiejscowych, Pani Senator.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, z całym szacunkiem dla pana 

osobiście, ale jeżeli rząd zamierza pozostawić – 
a słusznie – Instytut Polski w Budapeszcie, a Węgrzy 
instytut węgierski w Warszawie, to powoływanie 
tych placówek, bliźniaczych, bo pan mi nie przed-
stawił różnic między instytutem polsko-węgierskim 
w Warszawie i węgiersko-polskim w Budapeszcie, jest 
największym absurdem, o jakim przynajmniej ja sły-
szałem w tej Izbie od początku tej kadencji. Jedynym 

Coś tu jest zepsute. O, teraz lepiej. Bardzo prze-
praszam za tę zwłokę.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dwóch geriatryków…)
W pierwszym zdaniu chciałbym powiedzieć, że 

absolutnie popieram kandydaturę Tarnowa na siedzi-
bę instytutu, ale chciałbym też spytać o jedną rzecz. 
Jeżeli dobrze zrozumiałem, pan w swoim wystąpieniu 
powiedział, że w ustawie nie może być zapisane, że 
oddział będzie w Tarnowie. Na jakiej podstawie pan 
tak twierdzi?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Szanowny Panie Senatorze, nic takiego nie powie-

działem. Powiedziałem, że nie powinno być to zapi-
sane. To by ograniczało suwerenność decyzji prezesa 
Rady Ministrów, bo to on podejmuje takie decyzje. 
Nie powinno to być zapisane.

(Senator Andrzej Kobiak: Ogranicza pan suweren-
ność Senatu, twierdząc, że Senat nie może zapisać 
tego w ustawie.)

(Senator Waldemar Sługocki: To są sprecyzowane 
zadania prezesa Rady Ministrów.)

Jestem jak najdalszy od ograniczania suwerenno-
ści wyższej izby parlamentu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zając. Proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rozkręcili się, do rana 

będą dyskutować.)

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Czy w czasie tych rozmów ze stroną węgierską – 

nie wiem, kiedy one się rozpoczęły i jak długo trwały 
– były podnoszone inne lokalizacje instytutu? Bo to 
jest inicjatywa rządowa, inicjatywa strony polskiej. 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku! Pani Senator! Otóż one trwały 

kilka miesięcy – tak wynika z tego, co wiem – no ale 
nigdy, na żadnym etapie, nie była rozważana jakakol-
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(senator B. Klich) Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Ministrze, proszę się nie dziwić, że jako opo-

zycja od czasu do czasu tak sobie żartujemy. Bo był 
tutaj jeden z panów ministrów, który na moje pytanie, 
czy zostanie szefem rady mediów, powiedział, że to 
nie było tematem, a został. Tak że nie…

(Senator Czesław Ryszka: Załóż teatr.)
Ale nie w tym rzecz. Chciałem tylko nas leciutko 

usprawiedliwić.
Panie Ministrze, 6 milionów zł to są duże pienią-

dze, bardzo duże pieniądze na 6 osób. Ja przecież zda-
ję sobie sprawę, jakie będą cele, ale czy pan mógłby 
chociaż w kilku słowach… Kiedy prowadziłem teatr, 
130 osób u mnie pracowało za 3 miliony 500 tysięcy, 
a potem za 4 miliony 200 tysięcy. Czy te ogromne 
koszta… To są bardzo duże pieniądze. Czy jest po-
liczone, na co to będzie wydawane w sytuacji, kie-
dy kuleją nasze instytucje zajmujące się podobnymi 
sprawami, artystyczne czy naukowe, czy biblioteki… 
Proszę popatrzeć na to jako człowiek, który decy-
duje o publicznych pieniądzach. 6 milionów zł, mój 
Boże… (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, ja tylko kilka rzeczy chciałbym 
podkreślić. Przede wszystkim to jest kwota maksy-
malna, limit jest określony na maksymalnie 6 milio-
nów zł. Ja pamiętam, co panowie senatorowie mówili 
na posiedzeniu komisji, że jeśli limit maksymalny 
jest określony w ten sposób, to na pewno osiągnie 
to maksimum. Poczekajmy, zobaczymy. Limit w fi-
nansowaniu tego instytutu i tak jest określony na 
mniejszym, w istotny sposób mniejszym poziomie niż 
limit finansów przeznaczonych na funkcjonowanie 
innych, podobnych instytutów, jak Ośrodek Studiów 
Wschodnich czy Instytut Zachodni.

Jeśli chodzi o to, na co te pieniądze będą wydawa-
ne… Panie Senatorze, pan czytał tutaj zakres dzia-
łania: finansowanie i dofinansowanie przedsięwzięć 
na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, fundowanie 
stypendiów – jest tam taki specjalny quasi-fundusz 
stypendialny… Te pieniądze pójdą do instytucji spo-
łecznych, pójdą do organizacji społecznych, w końcu 
pójdą do obywateli, którzy będą realizowali określone 
projekty na rzecz działalności objętej zakresem zadań 
instytutu. To nie zostanie…

tak naprawdę urealnieniem tego absurdu, to znaczy 
zniesieniem tego absurdu jest to, że on powstaje poza 
Warszawą, że on się opiera na istniejącym dorobku, 
którym jest „Panorama siedmiogrodzka” w Tarnowie, 
infrastruktura przygotowana przez miasto Tarnów, 
fantastyczne muzeum Bema. Pan pewnie tam był 
i pewnie to widział. Ja bywałem tam wielokrotnie 
i widziałem, w jaki sposób te zbiory się rozwijają. 
Opiera się to też na tym, że w tej chwili z Tarnowa 
łatwo dojechać do każdego innego miasta w Polsce 
dzięki autostradzie, która do Krakowa pozwala do-
jechać w 35 minut, a z Krakowa we wszystkie inne 
miejsca w Polsce, albo też pojechać bezpośrednio 
z Tarnowa na północ czy na południe. A więc pro-
szę mi tylko odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nie 
urealnić tego absurdu, który proponujecie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, ja już właściwie odpowiadałem 
na to pytanie, ale mogę to powtórzyć. Oba instytu-
ty, węgierski w Warszawie i polski w Budapeszcie, 
mają inny zakres działania, a tak naprawdę również 
inną właściwość terytorialną. To też jest kluczo-
we. A jeśli chodzi o to urealnienie, o którym pan 
mówi… No, mogę a contrario zakładać, że zdaniem 
pana senatora Warszawa nie ma żadnego dorobku 
w tworzeniu i kultywowaniu przyjaźni polsko-wę-
gierskiej i tradycji polsko-węgierskiej współpracy. 
Szanowni Państwo, przypominam tylko, że wyda-
rzenia października 1956 r., które były jakby za-
czynem antykomunistycznej rewolucji węgierskiej, 
tak naprawdę – nic nie ujmując Poznaniowi – miały 
początek w Warszawie. To było w czerwcu. Jednak 
powtarzam, że to przeniesienie siedziby instytutu 
– z całym szacunkiem dla Tarnowa – zaburzyłoby 
wiele kwestii, które są już ustalone na poziomie ne-
gocjacji międzypaństwowych, i utrudniłoby funk-
cjonowanie tej instytucji jako instytucji rządowej, 
państwowej. Szanowne Panie Senator, Panowie 
Senatorowie, mogę jeszcze wielokrotnie udzielać 
tej samej odpowiedzi.

Proszę o kolejne pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz. Proszę.
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(sekretarz stanu P. Szrot) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę.)
Szanowny Panie Senatorze, myśmy przeanali-

zowali jeszcze raz te poprawki i z analizy dokona-
nej przez naszych prawników wynikło, że one nie 
mają jakiegoś fundamentalnego… Chciałbym prosić 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja wracam znów do tego tematu, bowiem kierując 

się logiką pana ministra, chciałbym zapytać, czy 
gdyby centrala była w Tarnowie, który, jak widzę, 
ma tutaj najwyższe notowania, a oddział powstał 
w Warszawie, to cokolwiek by… Bo wtedy ta re-
cepcja itd. byłyby w Warszawie, a splendor wie-
lowiekowych kontaktów z Węgrami zostałby przy 
Tarnowie. No, może tak zróbmy, niech tu będzie 
oddział i, powiedzmy, spełni te funkcje, o których 
pan mówił, a tam… Przecież tam są ludzie wykształ-
ceni, inteligentni, dadzą sobie radę z kierowaniem 
takim centrum.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To jest pytanie czy propozycja, Panie Senatorze?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Mogę odpowiedzieć.)
(Senator Ryszard Bonisławski: No, pytanie i pro-

pozycja.)
Pytanie.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, może to jest trochę nieeleganc-
kie, ale spróbuję odpowiedzieć na pytanie pytaniem: 
a gdzie będzie urzędował dyrektor instytutu – w filii 
czy w siedzibie w Tarnowie?

(Rozmowy na sali)
Jeśli w filii, to, jak rozumiem, będzie co tydzień 

jeździł do Tarnowa podpisywać dokumenty księgo-
we. Tak, Panie Senatorze? A jeśli będzie rezydował 
w siedzibie w Tarnowie, to będzie co tydzień przy-
jeżdżał do Warszawy na spotkania z attaché kultural-
nym Ambasady Węgier i przedstawicielami instytutu 
węgierskiego. Tak? To jest moje retoryczne pytanie 
w odpowiedzi na pańskie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dopytanie tylko. Nie 
wiem, czy… Przepraszam.)

(Głos z sali: Nie do odrzucenia…)
(Głos z sali: Co ma w telewizji powiedzieć?)
(Senator Czesław Ryszka: Załóż teatr.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Teatr polsko-węgier-

ski.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce jeszcze dodać pytanie…
(Głos z sali: Dopytanie małe, jeżeli takie słowo 

w ogóle istnieje.)
To proszę krótko je sformułować.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, ale nie jest określona pensja dy-

rektora tej instytucji. Mam nadzieję, że ona będzie 
porównywalna z pensją senatora albo posła. No, nie 
wiem, czy jest określona, w ustawie tego nie ma. Kto 
to będzie określał?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rozumiem. Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Przez ko-

misję zostały przyjęte poprawki, które sugerowało 
Biuro Legislacyjne. Czy rząd podtrzymuje te po-
prawki, czy nie? Chciałbym od pana ministra jasnej 
deklaracji w tym względzie. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Szanowni…
Panie Marszałku, mogę?
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Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 
zaniepokoił mnie pan, mówiąc, że chcecie państwo, 
aby ta ustawa przeszła bez poprawek. Większość tych 
poprawek ma charakter redakcyjny, dopieszczający 
tekst, ale jedna z nich, a mianowicie poprawka nr 3, 
uzupełnia pewną lukę, która jest w tekście. W tek-
ście m.in. określone jest, że prezes Rady Ministrów 
może odwołać członka rady instytutu, może powo-
łać członka w przypadku wakatu, czyli w trakcie 
kadencji. Jest nawet przepis przejściowy, mówiący 
o tym, że prezes Rady Ministrów powołuje w ciągu 
3 miesięcy radę instytutu. No ale nie ma tego podsta-
wowego przepisu, zwykłego przepisu materialnego, 
a mianowicie takiego, że to prezes Rady Ministrów 
powołuje radę instytutu. Tak więc jest przepis, że 
rada jest powoływana, ale nie ma mowy o tym, przez 
kogo. Jedna z tych poprawek, właśnie nr 3, tę lukę, 
to wyraźne niedopatrzenie usuwa. Pytanie jest takie, 
czy nie należałoby tego przemyśleć i przynajmniej tę 
jedną poprawkę zachować, tak żebyśmy potem mogli 
zagłosować za.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, powtarzam raz jeszcze, że prze-

analizowaliśmy te poprawki. Nasz departament 
prawny uznał, że ta poprawka też nie ma charakteru 
zasadniczego. To można doprecyzować na poziomie 
przepisów wykonawczych, które przewiduje proce-
dowana dzisiaj ustawa. Dziękuję, Panie Senatorze.

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

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Ministrze, czy wyrazem zasady wzajemności, która 
charakteryzuje relacje międzynarodowe, nie byłoby 
to, że gdybyśmy chcieli zlokalizować siedzibę tego 
instytutu poza Warszawą, to należałoby to na wcze-
śniejszym etapie przygotować? Czy taka zmiana 
w tej chwili mogłaby wywołać po stronie węgierskiej 
wrażenie deprecjonowania znaczenia tego instytutu 
w Polsce i spowodować zmianę lokalizacji instytutu 
równoległego, tego po stronie węgierskiej? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja już zrezygnowa-

łem, już wszystko wiem.)
(Wesołość na sali)
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mówi się, że Tarnów byłby 

optymalnym miejscem na siedzibę instytutu. Ja 
się przychylam do tej opinii. Ale czy w trakcie prac 
rządowych brana była pod uwagę inna lokalizacja, 
poza Warszawą, np. Katowice? W 2014 r. Senat 
podjął uchwałę upamiętniającą śmierć Henryka 
Sławika i Józsefa Antalla, 2 bohaterów narodo-
wych Polski i Węgier, którzy oddali życie, ratując 
uchodźców, w tym uchodźców żydowskich z Polski. 
W 2015 r. w Katowicach odsłonięto, w obecności 
prezydentów Rzeczypospolitej i Węgier, pomnik 
upamiętniający obu tych bohaterów. Głównemu 
placowi w Katowicach nadano potem imię tych 
bohaterów. Czy Katowice jako miejsce częstych 
obchodów dni polsko-węgierskich, jako miej-
sce urodzin i działalności powstańca śląskiego, 
Henryka Sławika, były brane pod uwagę – to jest 
takie miejsce potwierdzające tę współpracę – jako 
bardzo poważny kandydat, jeśli chodzi o siedzibę 
tego instytutu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Szanowny Panie Senatorze, powtarzam: cześć 
i chwała Ślązakom, mieszkańcom Katowic – przy-
jaciołom Węgrów. Panie Senatorze, traktuję ten 
głos jako kolejny postulat do kierownictwa nowej 
instytucji, aby uczciło i wykorzystało ten poten-
cjał, ten wkład, jaki Katowice wniosły, powie-
działbym, w tworzenie przyjaźni polsko-węgier-
skiej, organizując właśnie tam te konferencje, te 
wydarzenia.

(Senator Sławomir Rybicki: Dla porządku dodam 
tylko, że jestem z Trójmiasta, a nie z Katowic.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.
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Nie zagłębiając się w historię, należy powiedzieć, 
że nasze narody łączyły sojusze militarne i unie perso-
nalne, jednoczyli nas królowie i wspólni bohaterowie, 
np. Ludwik Węgierski, św. królowa Jadwiga, Stefan 
Batory, Józef Bem czy jeszcze niedawno Pál Teleki, 
premier, który w 1939 r. odmówił Hitlerowi udziału 
w agresji na Polskę. Dzięki temu Węgrzy w 1939 r. 
pomagali Polakom uciekającym przed niemieckim 
i sowieckim agresorem na zachód, aby kontynu-
ować walkę, np. admirał Horthy osobiście pomagał 
przeprawić się na zachód generałowi Kazimierzowi 
Sosnkowskiemu.

Po wojnie, a dokładnie w 1948 r., patron powsta-
jącego instytutu, Wacław Felczak, pomógł premie-
rowi Stanisławowi Mikołajczykowi uciec z Polski 
po sfałszowanych przez komunistów wyborach. 
Uratował Mikołajczykowi życie, a sam, torturowany 
w śledztwie, został skazany na dożywotnie więzienie. 
Wyszedł na wolność po 8 latach, w 1956 r.

Polacy byli w bloku sowieckim jedynym naro-
dem, który w 1956 r. poparł rewolucję węgierską, 
która wybuchła krótko, przypomnę, po poznańskim 
Czerwcu 1956 r. Głównie Polacy oddawali krew ty-
siącom Węgrów rannych od kul sowieckich okupan-
tów. Wówczas ani nam, ani Węgrom nie udało się 
pokonać komunistów, ale nasza ofiara nie poszła na 
marne. W 1989 r., od Polski poczynając, przyszło wy-
zwolenie dla wszystkich krajów Europy Środkowo-
Wschodniej.

Nie ulega wątpliwości, że 1000-letnia przyjaźń 
polsko-węgierska powinna mieć szerokie zaplecze 
instytucjonalne, dlatego ważnym elementem jej 
wzmacniania będzie powołanie nowego Instytutu 
Współpracy Polsko-Węgierskiej, a zarazem uhonoro-
wanie postaci profesora Wacława Felczaka. W latach 
1940–1945 był on kurierem rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie i utworzył w Budapeszcie 
stosowną placówkę, która stała się jednym z najważ-
niejszych etapów tego kurierskiego szlaku. Można po-
wiedzieć, że Węgry stały się jego drugą ojczyzną. Jest 
on autorem m.in. fundamentalnej „Historii Węgier”.

Tworzony instytut imienia Wacława Felczaka 
ma zajmować się działaniami w obszarze społecz-
nym, naukowym, informacyjnym, ekonomicznym, 
działaniami – ogólnie mówiąc – w obszarze kultury, 
sportu, edukacji. Do zadań instytutu będzie należało 
m.in. przekazywanie młodym pokoleniom znacze-
nia tradycji polsko-węgierskiej, wspieranie współ-
pracy naukowej, inicjatyw oraz projektów nauko-
wych i oświatowych, które mają na celu wzajemne 
poznanie języka, kultury, historii, także polityki 
obydwu państw. Dodatkowo instytut będzie anali-
zował przemiany polityczne, społeczne, gospodar-
cze w Europie, wpływające na bezpieczeństwo i roz-
wój tak Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Republiki 
Węgier. Generalnie powołanie Instytutu Współpracy 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, cóż mogę odpowiedzieć na tak 
postawione pytania? Absolutnie tak, ma pan abso-
lutną rację.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Nie widzę dalszych zgłoszeń.
Otwieram dyskusję…
(Senator Barbara Zdrojewska: Ja byłam…)
Pytanie, Pani Senator?
(Senator Barbara Zdrojewska: Chciałam tylko 

powiedzieć, że zgłosiłam się do zadawania pytań, 
zostałam przez pana senatora Wcisłę zapisana na listę. 
Zgłosiłam się, ale rezygnuję z tego pytania. Dziękuję.)

Dziękuję. Przepraszam panią senator, ale tu było 
skreślone to nazwisko, chyba z pośpiechu. Ale może 
pani zadać pytanie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie…)
Rezygnuje pani?
(Senator Barbara Zdrojewska: Rezygnuję.)
Dziękuję bardzo.
Wobec tego kończymy serię pytań.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do dyskusji zapisał się…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: …pan senator 

Czesław Ryszka.)
…pan senator Czesław Ryszka.
Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
W Europie nie ma drugiego takiego kraju jak 

Węgry, kraju, z którym Polska żyłaby w 1000-let-
niej przyjaźni. Oczywiście historia przez wieki miała 
swoje meandry, ale Polacy zawsze żyli w przekona-
niu, że mogą liczyć na braci Węgrów, i wzajemnie. 
Nawet odważę się powiedzieć, że nie znam Polaka, 
który by powiedział, że nie lubi Węgrów albo że nie 
był na Węgrzech czy że w ogóle ma jakiekolwiek za-
strzeżenia do Węgrów. Abstrahuję w tym momencie 
od osób, które np. nie lubią premiera Orbana.
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(senator C. Ryszka) korzenie historyczne i we współczesności. Co do tych 
współczesnych, to warto bodaj wymienić fakt, że to 
w Tarnowie w 1956 r. powstało pierwsze towarzy-
stwo, które w swojej nazwie przyjęło zapis „towarzy-
stwo przyjaciół Węgier” – a nie „towarzystwo przy-
jaźni polsko-węgierskiej”, jakich wiele powstawało 
w czasach PRL. I to w Tarnowie w 1985 r. przy ulicy 
Wałowej został odsłonięty pomnik gen. Bema. Ale 
to, co może jest najważniejsze i co również tutaj pod-
kreślano, to jest to, że miasto Tarnów obiecuje daleko 
idącą pomoc w utworzeniu i działaniach instytutu, 
m.in. ofiarowuje na jego siedzibę przepiękny pałac. 
To tylko kilka argumentów, aby poprzeć inicjatywę 
miasta Tarnowa, przez które biegnie najkrótsza droga 
z Polski na Węgry. A kiedy powstanie Via Carpatia, 
z Tarnowa do Budapesztu, to, mówiąc kolokwialnie, 
będzie rzut kamieniem… no, może nie kamieniem, 
ale dosłownie rzut okiem. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To już ostatni moment – powiem nawet patetycz-

nie: moment historyczny – żeby powołać w Polsce 
taką instytucję. Na początku chciałabym jeszcze raz 
podkreślić to, co już powiedział pan minister, tzn. to, 
do kogo jest to kierowane i dlaczego jest plan utworze-
nia tej instytucji. Celem działalności instytutu jest po-
głębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy, 
ale główne jego zadania to przekazywanie młodym 
pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej 
oraz wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kon-
taktów między przedstawicielami młodego pokolenia, 
w szczególności w zakresie kultury i sportu.

My wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli 
uczestnicy wydarzeń budapesztańskich, poznańskich, 
słynnej rewolucji 1956 r. byli zaledwie pełnoletni, 
mieli tylko po 18 lat albo już po 18 lat, to dzisiaj to 
są osiemdziesięciolatkowie, a wielu tych, którzy byli 
starsi – naszych dziadków, rodziców – nie ma już na 
świecie. To jest ostatni moment, żeby to wspólne dzie-
dzictwo, o którym mówił przed chwilą pan senator 
Ryszka, historii polsko-węgierskiej, i tej najnowszej, 
ale także tej sprzed 1 tysiąca lat – wspólne ważne 
wydarzenia historyczne, wspólne królewskie rody, 
wspólni bohaterowie… Musimy o tym mówić mło-
dym ludziom już teraz i na to są oczywiście potrzebne 
pewne środki. Nie bez powodu słynne jest powiedze-
nie: „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do 
szklanki”. Ta przyjaźń umacniała się przez wieki. 

Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przyczyni 
się z pewnością do wzmocnienia znaczenia polsko-
-węgierskiej tradycji, a prościej mówiąc – zacieśni 
współpracę naszych narodów.

Należy zauważyć, że ten instytut ma najwyższą 
rangę, bo podlegać będzie bezpośrednio premierowi, 
u nas premierowi Polski, a na Węgrzech premierowi 
Węgier. Bliźniaczą instytucję powołano też właśnie 
na Węgrzech. Mianowicie w listopadzie minionego 
roku Zgromadzenie Narodowe, parlament węgierski, 
podjęło stosowną uchwałę, pisząc w uzasadnieniu, 
bardzo pięknym uzasadnieniu – przywołam tylko 
krótki fragment – „pielęgnowana z Polską i polskim 
narodem przyjaźń jest nierozerwalną częścią wę-
gierskiej tożsamości narodowej i węgierskiej kul-
tury. W zgodzie z narodowym wyznaniem wiary 
zawartym w Konstytucji Węgier w ramach ochro-
ny naszego dziedzictwa, języka, kultury, wartości 
Basenu Karpackiego, składając też hołd pamięci 
profesorowi Wacławowi Felczakowi, legendarnemu 
apostołowi przyjaźni polsko-węgierskiej, bohaterowi 
ruchu oporu przeciw faszyzmowi i komunizmowi, 
w celu przekazywania z pokolenia na pokolenia 
dziedzictwa tradycji przyjaźni węgiersko-polskiej, 
Zgromadzenie Narodowe podejmuje następującą 
uchwałę prawną. Zgromadzenie Narodowe wzywa 
rząd do powołania do życia Fundacji im. Wacława 
Felczaka”. Ta węgierska fundacja im. Wacława 
Felczaka rozpocznie swoją działalność najprawdo-
podobniej w marcu bieżącego roku.

W związku z naszą ustawą o powołaniu insty-
tutu chciałbym zwrócić uwagę na to, co było tutaj 
tak gorąco dyskutowane, mianowicie na kwestię sie-
dziby instytutu. No, faktycznie Węgrzy umieścili tę 
siedzibę w Budapeszcie, w swojej stolicy. Ale czy 
to zobowiązuje nas do tego, tak jak tutaj już pytano, 
aby instytut znajdował się w Warszawie? Każdy tutaj 
w pytaniach, równocześnie jakby w uzasadnieniach 
potwierdzał, że liczy się działalność, a nie to, gdzie 
znajdują się urzędnicy. Także obecny podczas obrad 
Komisji Kultury i Środków Przekazu prezydent mia-
sta Tarnowa powiedział, że Tarnów to jest najbardziej 
węgierskie miasto w Polsce, z wielowiekową trady-
cją współpracy między naszymi państwami i naro-
dami. Tak jak już wspomniano, prezydent Tarnowa 
przekonał komisję do tego, aby poparła poprawkę 
wskazującą Tarnów. Komisja tę poprawkę poparła. 
Dodam tylko, że prezydent Tarnowa wymienił 21 
powodów, dla których siedzibę instytutu współpracy 
polsko-węgierskiej należałoby umieścić w Tarnowie, 
czyli na dawnym tzw. szlaku węgierskim, który przy-
czynił się do rozkwitu miasta. Oczywiście nie będę 
tych powodów wymieniał, to zajęłoby co najmniej 
pół godziny, ale większość tych powodów ma swoje 
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(senator D. Czudowska) Polsko-Węgierskiej, który obchodzimy od 2007 r. 
na mocy uchwały sejmowej 23 marca każdego roku. 
Ten dzień jest obchodzony za każdym razem gdzie 
indziej, i wcale nie w stolicach. W ubiegłym roku 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodziliśmy 
w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski 
został zaszczycony obecnością obu prezydentów: 
prezydenta Węgier i prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 2 lata temu ten dzień był obchodzony 
w Budapeszcie, ale 3 lata temu – w Katowicach, rów-
nież w obecności obu prezydentów, wtedy prezydenta 
Komorowskiego. W tym roku odbędzie się on w nie-
wielkim miasteczku nad Balatonem. Tak więc wszy-
scy ci, którzy pracują w instytucjach, fundacjach, 
w stowarzyszeniach mających na celu promowanie 
przyjaźni polsko-węgierskiej, wiedzą, że te akcenty 
trzeba rozkładać w różnych miejscach. I tak też robią.

Zatem, Państwo Senatorowie, powinniśmy jak 
najszybciej przyjąć tę ustawę, żeby móc już zacząć 
prace, aby to wszystko, co my wiemy, nie przepa-
dło, ale mogło być przekazane młodemu pokoleniu 
Polaków i Węgrów. Przy okazji jakiegoś mojego wy-
stąpienia na temat Węgier – mam zaszczyt drugą ka-
dencję być wiceprzewodniczącą Polsko-Węgierskiej 
Grupy Parlamentarnej – już cytowałam także ostatnią 
zwrotkę tego… Bo „Polak, Węgier – dwa bratanki” 
to jest cały taki wiersz, piosenka. „Oba zuchy, oba 
żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Bardzo cieszę się z tej decyzji, z tej ustawy 

o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej. Bardzo 
dziękuję panu senatorowi Ryszce, że tak poszerzył 
nam te myśli, refleksje i informacje, ponieważ te py-
tania, które były, dotyczyły w zasadzie tylko jednej 
sprawy, a przecież zadania tego instytutu i jego rola 
są niezwykle ważne.

Ja muszę powiedzieć, że z domu rodzinnego wy-
niosłem takie wspomnienie – bo dużo się tam o tym 
mówiło – o roku 1956. To były lata, kiedy dorastałem, 
krótko po tych wydarzeniach, dlatego te wszystkie 
sprawy są mi niezwykle bliskie.

Oczywiście jako senatorowi ziemi tarnowskiej 
jest mi bliska poprawka uchwalona przez komisję 
kultury, dziękuję za nią. Wiemy, że Tarnów ma wiele 

Choćby obranie za patrona pana profesora, świętej pa-
mięci już, Wacława Felczaka – autora historii Węgier, 
okrutnie prześladowanego w czeskich więzieniach 
ubeckich i w polskich więzieniach, skazanego na 
wyrok śmierci… On zmarł w 1993 r. w takim, bym 
powiedziała, nawet pięknym i może wymarzonym 
dniu – jeżeli można sobie wymarzyć datę śmierci 
dla takiego człowieka, jakim był profesor Wacław 
Felczak – bo zmarł 23 października 1993 r., a więc 
w dniu upamiętniającym rewolucję węgierską.

Mówimy tu dużo o siedzibach, zadajemy dużo 
pytań, ale te pytania są takie troszkę na wyrost, bo 
w art. 11 jest wyraźnie zapisane w pkt 10, że do za-
dań i obowiązków dyrektora instytutu należy opi-
niowanie tworzenia, przekształcania i likwidowania 
oddziałów zamiejscowych instytutu. Tak więc mogą 
powstawać instytuty zamiejscowe. A dlaczego na 
początek Warszawa, a nie mniejsze miejscowości? 
Szanowni Państwo Senatorowie, popatrzmy. Jak mło-
dy człowiek jedzie z Polski pierwszy raz na Węgry, 
to co chce najpierw zobaczyć? Budapeszt. Jak Węgier 
chce przyjechać do Polski, to co chce najpierw zoba-
czyć? Stolicę – Warszawę. To jest proste i logiczne. 
Wielu już tutaj wskazywało, że logicznie powinien 
to być Tarnów. Nie mam nic przeciwko Tarnowowi. 
Myślę nawet, że taki oddział w przyszłości mógłby 
w Tarnowie powstać, ale powinien również powstać 
w Krakowie, bo drugim najczęściej wybieranym mia-
stem, a przez Węgrów prawie równolegle z Warszawą, 
jest Kraków. W Krakowie…

(Głos z sali: Wrocław.)
Wrocław również. Wrocław również.
Ja już nie wspomnę o Legnicy, gdzie też jest świeża 

tablica pamięci 1956 r. ufundowana przez rząd Węgier 
w hołdzie mieszkańcom Legnicy za krew oddawaną 
w 1956 r. W mieście Legnicy wtedy, pod okupacją 
rosyjską, było to niezwykle trudne. Ambasador trzy-
krotnie był w Legnicy w ostatnich latach. Też można 
by mieć do tego jakieś uzasadnienie.

W Krakowie jest bardzo potrzebny. W Krakowie 
do dzisiaj nie ma miejsca, gdzie wycieczki młodych 
ludzi z Węgier, których nie stać na drogie hotele… 
Nie ma młodzieżowego schroniska, nie ma jakiegoś 
domu turystycznego, w których mogłaby nocować czy 
mieszkać młodzież węgierska zwiedzająca Kraków. 
Takich potrzeb jest zapewne wiele. Ja myślę, że ta-
kie oddziały instytutów na pewno powstaną. Miasta 
mogą nadal… I Tarnów, i Kraków, i każde inne chętne 
miasto, które ma możliwość stworzenia takiej insty-
tucji, na pewno się zgłoszą.

Dowodem na to, że ta przyjaźń polsko-węgierska, 
te akcenty wymiany kulturalnej, różnych wydarzeń 
natury naukowej, kulturalnej… że to wszystko jest sy-
metrycznie rozkładane, jest choćby Dzień Przyjaźni 
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(senator K. Wiatr) I oczywiście najbardziej znany fakt: w 1794 r. 
w Tarnowie urodził się Józef Zachariasz Bem, póź-
niejszy bohater narodowy Polski i Węgier.

W roku 1876 otwarta została linia kolejowa 
z Tarnowa na Węgry, a w roku 1956, w czasie już 
nam bliskim, w Tarnowie powstało pierwsze towa-
rzystwo, które przyjęło nazwę towarzystwa przyjaciół 
Węgier, a nie, jak bywało wcześniej, towarzystwa 
przyjaźni polsko-węgierskiej. Tarnów przekazał także 
wiele krwi, leków oraz opatrunków w ramach pomocy 
Węgrom. W 1985 r. na ul. Wałowej został odsłonięty 
pomnik gen. Bema, a w 2001 r. Tarnów otrzymał 
Bramę Seklerską.

Oczywiście jest też wiele innych elementów. 
Mówiono tu o „Panoramie siedmiogrodzkiej”, któ-
rej wiele oryginalnych fragmentów znajduje się 
w Tarnowie, o muralu na dworcu kolejowym, który 
tę panoramę przypomina, o współpracy mieszkań-
ców regionu tarnowskiego z partnerami węgierskimi 
czy o Karpackim Wyścigu Kurierów. Można by tu 
przytaczać wiele szczegółowych argumentów, które 
uzasadniają tarnowską lokalizację.

Muszę powiedzieć, że jako senator Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej czuję się rozdarty, bo wcale nie jest 
takie oczywiste, że siedziba w Warszawie nie ma swo-
jego uzasadnienia. Przecież stolica właśnie po to jest 
stolicą i ma swój prestiż. To tutaj jest rząd, parlament, 
prezydent i ambasada węgierska. Symetryczny in-
stytut znajduje się w Budapeszcie. W związku z tym 
czuję się rozdarty. Jestem bardzo mocno zakorzeniony 
w Tarnowie i życzę Tarnowowi jak najlepiej. Wiele 
wysiłków włożyłem tam w rozwój edukacji, nauki, 
szkolnictwa wyższego i nowoczesnej gospodarki.

Jak już zostało tu powiedziane, trzeba albo przyjąć 
tę poprawkę, albo uznać, że Tarnów będzie bardzo 
ważnym miejscem na mapie działalności instytu-
tu jako jego bardzo ważna filia. Czy zapiszemy to 
w ustawie, czy też… Ja nie jestem zwolennikiem tego, 
żeby ustawy były zbyt szczegółowe. Mamy za dużo 
ustaw, jest nadregulacja, to powoduje usztywnienie, 
ciągłe zmiany, my bardzo często modyfikujemy te 
same ustawy, a wystarczyłoby, żeby one były trochę 
mniej szczegółowe, byłoby lepiej.

Oczywiście przyjaźń polsko-węgierska jest bardzo 
ważna, bardzo ważna jest nasza współpraca w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Trójmorza, w ra-
mach Trójkąta Weimarskiego. Mieliśmy tutaj wczoraj 
ważnego gościa… Ale nie ma wątpliwości, że myśląc 
o tej lokalizacji i mając ten dylemat państwo –region, 
trzeba pamiętać, że dla parlamentarzysty jednak spra-
wy państwowe są najważniejsze. Jeśli my w ramach 
państwa będziemy dobrze funkcjonowali, to regiony 
też będą na odpowiednim poziomie. Dlatego mając 
świadomość tego, że być może w tej chwili czy trochę 
później Tarnów, mieszkańcy, władze Tarnowa spojrzą 
na swoich parlamentarzystów, proszę was o spojrzenie 

walorów. Bardzo ważne miasto, bardzo ważny region, 
ponad 200-letnia tradycja szkolnictwa wyższego, 
piękny renesansowy ratusz i tradycje samorządowe. 
Wiemy też o istotnej roli rodu Tarnowskich w na-
szych dziejach, najstarszych i późniejszych, a także 
o księciu Sanguszce. Ponadto diecezja tarnowska to 
obecnie ważna diecezja Kościoła rzymskokatolickie-
go, z największą liczbą powołań na świecie. I dzięki 
tym powołaniom kadry księży zasilają zarówno pra-
ce misyjne na wszystkich kontynentach, jak i pracę 
duszpasterską wśród Polonii, szczególnie wśród tej 
Polonii lat najnowszych. Ale także, co warto pod-
kreślić w roku stulecia odzyskania niepodległości, 
Tarnów to pierwsze miasto, które odzyskało niepod-
ległość w 1918 r., decyzją rady miejskiej i ówcze-
snego prezydenta oddając się do dyspozycji rządu 
narodowego.

Oczywiście moje emocje związane z Tarnowem 
też nie są tu bez znaczenia. Wiele prac naukowo-ba-
dawczo-wdrożeniowych związanych z pracą doktor-
ską prowadziłem w tarnowskim Tamelu i jako prezes 
Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jestem za-
korzeniony w tym mieście. Z ogromną uwagą słu-
chałem tych wszystkich dociekliwych i wielokrotnie 
powtarzanych pytań, ponieważ są we mnie emocje 
związane z tym miastem, jego pięknym rynkiem, 
katedrą, ale także innymi miejscami, takimi jak za-
ułek za katedrą.

Muszę powiedzieć, że warto w tym miejscu wy-
mienić przynajmniej najważniejsze elementy, nie 
wszystkie 21, które wiążą Tarnów z Węgrami.

Przede wszystkim istotna jest lokacja miasta 
na szlaku węgierskim – wiemy, że to było bardzo 
dawno temu – która przyczyniła się do rozkwitu 
Tarnowa.

Założyciel Tarnowa Spycimir Leliwita uczestni-
czył w opracowywaniu traktatów wyszehradzkich 
jako przedstawiciel króla Kaźmierza Wielkiego.

W 1528 r. Jan Amor Tarnowski udzielił królowi 
węgierskiemu Janowi Zápolya półrocznej gościny na 
swym zamku w Tarnowie, gdy ten musiał uciekać ze 
swojego kraju.

Bálint Balassi, najwybitniejsza indywidualność 
pisarska węgierskiego renesansu i najznakomitszy 
liryk doby starowęgierskiej, przebywał w podtarnow-
skim zamku w Dębnie, który stoi do dzisiaj i który 
wówczas był własnością Ferenca Wesseliniego.

Książę Janusz Ostrogski, wojewoda wołyń-
ski, a potem kasztelan krakowski, najstarszy syn 
Konstantego Wasyla i Zofii z Tarnowskich, ożenił 
się z Węgierką Zuzanną Seredi. Ich pomnik nagrobny 
w tarnowskiej katedrze jest jednym z najcenniejszych 
zabytków miasta. Ten ogromnych rozmiarów pomnik 
znajduje się w prezbiterium.
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(senator K. Wiatr) (Senator Czesław Ryszka: Odwaga staniała.)
Pani Marszałek, czy mogłaby pani zwrócić sza-

nownemu panu senatorowi uwagę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Właśnie zwracam, 

Pani Senator, uwagę.)
(Senator Czesław Ryszka: Pani zapytała, ja odpo-

wiedziałem: odwaga staniała.)
…żeby nie przerywał…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę o ciszę.)
Szanowny Panie Senatorze, proszę nie przerywać.
(Głos z sali: Który?)
(Rozmowy na sali)
Nie pamiętam nazwiska, przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale proszę o ciszę. 

Proszę nie przeszkadzać pani senator w wypowiedzi. 
Proszę bardzo.)

Mam nadzieję, że ten czas będzie mi doliczony.
(Wicemarszałek Maria Koc: 15 sekund.)
Tak więc ten instytut to będzie pierwsza placówka 

o takim charakterze, bo Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia to zupełnie innego rodzaju 
placówka, zajmująca się zupełnie innymi sprawami. 
Ta placówka, o której mówimy, moim zdaniem jest 
zbędna, przede wszystkim dlatego, że powiela więk-
szość zadań, które do tej pory wykonywały instytuty 
polskie. Taki instytut istnieje – i to jest jeden z naj-
starszych instytutów, ma bodajże 75 lat – Instytut 
Polski w Budapeszcie. Istnieje też bliźniaczy instytut 
w Warszawie. Są to placówki znakomicie działające. 
Byłam w instytucie w Budapeszcie wielokrotnie – 
jest to naprawdę prężna, dobrze działająca placówka, 
znana Węgrom i bardzo tam ceniona, i szanowana. 
I uważam, że wystarczyłoby to.

Jeżeli jednak powołujemy takie instytuty… Być 
może jest to jakiś śmielszy zamysł ministerstwa. 
Skoro tak, to można by było zastanowić się nad tym, 
czy po prostu ze wszystkimi naszymi ważnymi part-
nerami będziemy powoływali tego typu instytuty. I tu 
też mam wątpliwości. Po pierwsze, uważam, że Polski 
na to po prostu zwyczajnie nie stać. Nie stać nas na 
powoływanie i dublowanie instytutów, które już mają 
siedziby, już mają swoją historię i swoje zasługi.

Po drugie, uważam, że jeżeli już zaczynać, to 
dlaczego właśnie od Budapesztu? Dlaczego akurat 
od takiego instytutu? Uważam, że to jest smutne, że 
pierwszym instytutem jest właśnie instytut polsko-
-węgierski. W ogóle nie umniejszając wagi naszej 
przyjaźni i naszych fantastycznych przez wieki sto-
sunków… Ale dlaczego naszym strategicznym part-
nerem, bo tak należałoby to rozumieć w tej chwili, 
stają się Węgry? Ja tego zupełnie nie rozumiem.

Tzn. naprawdę… Jeżeli tego typu instytutu nie 
mamy w Stanach Zjednoczonych, nie mamy we 
Francji, nie mamy w Niemczech, nie mamy też u na-
szych najbliższych sąsiadów, tych, którzy w razie 

szersze, o spojrzenie z przekonaniem, że parlamen-
tarzysta, poseł i senator, musi myśleć na pierwszym 
miejscu o całym państwie, a dopiero w drugim rzę-
dzie o regionie. Walczymy o ten region, staramy się, 
gdzie można, przysporzyć… Tym bardziej że wiemy, 
że takie też było życzenie Węgrów, żeby to jednak 
była Warszawa. Były tutaj takie głosy, że to jest du-
blowanie. No, proszę państwa, instytut węgierski jest 
węgierski, a Instytut Polski w Budapeszcie jest polski. 
A my tu robimy zupełnie inną historię– w Warszawie, 
w Polsce zakładamy Instytut Współpracy Polsko-
Węgierskiej, a w Budapeszcie symetryczny, więc to 
nie jest powtarzanie.

Dlatego, kończąc, podkreślam: Tarnów jest nie-
zwykle zasłużony, niezwykle ważny, będziemy się 
cieszyć, jeśli będzie siedzibą, a jeśli nie, to na pew-
no powinien być bardzo ważnym miejscem, bardzo 
ważną filią, bo genius loci Tarnowa w przyjaźni pol-
sko-węgierskiej jest bardzo ważny. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
Zacznę od tego, że bardzo lubię Węgry, by-

łam wielokrotnie na Węgrzech, współpracowałam 
z Węgrami, jestem wielką orędowniczką współpracy 
polsko-węgierskiej. Kompletnie nie rozumiem jednak 
ani sensu powołania tego instytutu, ani też tak na-
głej potrzeby jego powołania, tego, dlaczego w tym 
momencie, dlaczego akurat ten instytut itd. Pozwolę 
sobie to jakoś wyłuszczyć, żeby zwrócić państwu 
uwagę na to, z czym mamy tutaj do czynienia.

Jak rozumiem – mogę się mylić, ale wydaje mi 
się, że nie – to jest pierwszy albo jeden z pierwszych 
projektów z kancelarii nowego premiera. I moim zda-
niem to, że ten projekt jest obarczony pewną wadą, 
można tłumaczyć właśnie tym, że to był początek, 
że pan premier Morawiecki był na Węgrzech, podjął 
jakieś zobowiązania…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…gdzieś padł jakiś pomysł, a oczywiście 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w życiu się temu 
nie sprzeciwi, nie potępi ani nie skrytykuje pomysłu 
kancelarii pana premiera.

Dlaczego ośmielam się skrytykować ten pomysł? 
Po pierwsze, będzie to pierwsza tego typu instytu-
cja…
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(senator B. Zdrojewska) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Odwołując się do ustawy, nad którą pracujemy, 

warto przytoczyć, jak ustawodawca definiuje zadania 
instytutu: po pierwsze, przekazywanie młodym poko-
leniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej; po dru-
gie, wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kon-
taktów między przedstawicielami młodego pokolenia, 
w szczególności w dziedzinie kultury i sportu; po 
trzecie, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw 
oraz projektów naukowych i oświatowych mających 
na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii 
i polityki obu państw; po czwarte, wspieranie wza-
jemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich orga-
nizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych 
w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw; 
wreszcie po piąte, finansowanie lub dofinansowanie 
przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgier-
skiej, i po szóste, analiza przemian politycznych, go-
spodarczych i społecznych w Europie, wpływających 
na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej 
i Węgier.

Myślę, że te cele zostały bardzo jasno sprecyzo-
wane i same te cele pokazują potrzebę powołania 
takiej instytucji. Chciałbym wyrazić zadowolenie, 
że w Warszawie czy w Polsce powstanie taka insty-
tucja i że symetrycznie powstanie taka instytucja 
również na Węgrzech, wbrew głosom opozycji, która 
próbuje się naigrywać z tej inicjatywy czy przedsta-
wiać ją w krzywym zwierciadle. Ja tych poglądów 
nie podzielam. Po pierwsze, uważam, że Instytut 
Polski w Budapeszcie czy Węgierski Instytut Kultury 
w Warszawie mają zupełnie odrębne zadania i to nie 
są instytucje, które byłyby w stanie w ramach swojej 
obecnej struktury prowadzić tak szeroką działalność, 
jaka została zakrojona dla tej instytucji. A po dru-
gie, chciałbym zwrócić uwagę również na szczególny 
rodzaj relacji polsko-węgierskich. Ja bym się tu nie 
naigrawał, że Węgry nie mają innych wielkich miast, 
tylko mają Budapeszt i że są małym, nieistotnym 
partnerem. Ja uważam, że to źle świadczy, jeżeli 
w polityce zagranicznej próbuje się deprecjonować 
naszych partnerów, po prostu biorąc pod uwagę 
wielkość geograficzną, potencjał demograficzny czy 
liczbę miast, która jest na danym terenie. My wszy-
scy – i Polska, i Węgry – jesteśmy członkami Unii 
Europejskiej. Mamy bliską współpracę. Jesteśmy 
animatorami Grupy Wyszehradzkiej. Głos Węgier 
jest tak samo ważny w Radzie Europejskiej jak głos 
Francji, Hiszpanii, Niemiec czy innego kraju. I o tym 

czego… którzy są nam strategicznie potrzebni, tyl-
ko szukamy… Uważamy, że najważniejszą sprawą 
w tej chwili jest powołanie instytutu ze strategicznym 
partnerem, bardzo ważnym, bardzo cenionym przez 
Polskę, ale powiedzmy sobie szczerze – po prostu 
małym krajem i dosyć oddalonym od Polski, o nie-
wielkim w tej chwili znaczeniu.

Jeżeli miałoby chodzić o ten jeden głos, żeby 
nie było do zera, jak są głosy w Unii Europejskiej, 
Szanowni Państwo, to może jeszcze bym stwierdzi-
ła, że warto. Ale nie mam takiego zaufania do pana 
Orbana jak polski rząd i uważam, że zbudowanie tego 
typu instytutu nie pozwoli nam pozyskać poparcia 
Węgier w Europie. Więc skąd tutaj akurat pieniądze 
na to, skąd…

Wydaje mi się, że to po prostu pomysł, który 
miał pan premier. Pojechał gdzieś, obiecał i ro-
bimy instytut. Tak naprawdę jest to absolutnie 
niedopuszczalne i z punktu widzenia polityki 
międzynarodowej, która… Notabene, dalej nie 
wiemy, jakie ona ma cele. My nie znamy celów 
polskiej polityki międzynarodowej, polskiej poli-
tyki kulturalnej. One są nieokreślone. I o różnych 
rzeczach możemy różnie powiedzieć, ale akurat 
o tym, kto jest w tej chwili najważniejszym, stra-
tegicznym partnerem Polski, nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć. Nikt z państwa nie jest w stanie uza-
sadnić, dlaczego w tej chwili Węgry są naszym 
najważniejszym partnerem, dlaczego akurat tam 
ma powstać jeszcze jeden instytut za pieniądze 
polskich podatników i analogiczny instytut tu-
taj. Poza jakimiś celami, o których tutaj nie było 
mowy i których ja naprawdę nie znam… Nie padło 
tutaj żadne logiczne uzasadnienie tego, dlaczego 
to Węgry mają być istotnym partnerem.

Jeszcze gdyby to było w Tarnowie, Szanowni 
Państwo, to mógłby być w tym jakiś sens, tak 
uważam. No bo jak słyszę, proszę państwa, to, 
że instytut na Węgrzech jest w Budapeszcie… To 
jest dosyć oczywiste, bo tam niewiele jest dużych 
miast, a my jesteśmy naprawdę dużym krajem. To 
nie jest tak…

(Senator Jan Maria Jackowski: We Wrocławiu.)
My jesteśmy sporym krajem i mamy inne miasta 

oprócz Warszawy. I, Panie Dyrektorze, żenujące było 
to, że biedny dyrektor musiałby jeździć z Tarnowa 
do Warszawy, żeby podpisać papiery albo się spo-
tkać z attaché kulturalnym ambasady węgierskiej. 
To jest żenujące. Zapewniam pana, że wielu Polaków 
jeździ w tę i we w tę, m.in. posłowie i senatorowie, 
bez żadnego problemu, wielokrotnie. Tak że nie ma 
problemu. Na szczęście Platforma Obywatelska zbu-
dowała trochę autostrad i jest czym jeździć. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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(senator J.M. Jackowski) już od poczęcia. Uznano też, że najważniejszymi ra-
mami węgierskiego współistnienia są rodzina i naród, 
a podstawowymi wartościami węgierskiej jedności 
pozostają wierność, wiara i miłość. Konstytucja okre-
śla nie tylko, że rodzina jest podstawą trwania narodu, 
lecz także, że podatek należy określać z uwzględnie-
niem kosztów ponoszonych w związku z wychowa-
niem dzieci.

Trudno nie zauważyć, że konstytucja węgier-
ska jednoznacznie odwołuje się do sprawdzonych 
wartości i odbiega od tworzonych w języku euro-
kratycznej nowomowy i politycznie poprawnych 
dokumentów unijnych. Także z tego punktu wi-
dzenia to, co dzieje się na Węgrzech, ma istotne 
znaczenie dla budowania relacji i powrotu Europy 
do sprawdzonych wartości. I w tym zakresie 
Węgry, ze swoją historią, swoim dziedzictwem 
i również naszą wielowiekową historyczną współ-
pracą, mają kluczowe znaczenie. I z tego punktu 
widzenia powołanie wspomnianego instytutu ma 
duże znaczenie dla zinstytucjonalizowania współ-
pracy polsko-węgierskiej. Co absolutnie nie prze-
szkadza temu, żeby w przyszłości, tak jak sobie 
niektórzy na tej sali życzą, powstawały również 
i inne instytuty, które będą instytucjonalizować 
nasze sprawdzone kontakty z innymi krajami. 
Myślę tutaj przede wszystkim o chociażby np. 
Stanach Zjednoczonych i znanej sympatii narodu 
polskiego do narodu amerykańskiego, wielopoko-
leniowych tradycjach, które w tym zakresie mamy. 
Ale myślę tutaj również i o innych partnerach, 
istniejących w Europie – bo nie wszyscy z tych 
partnerów są członkami Unii Europejskiej, myślę 
tutaj np. o Ukrainie, która, jak wiadomo, w tej 
chwili jeszcze nie jest w Unii Europejskiej. Tak 
więc ze wspomnianego punktu widzenia bardzo 
dobrze się stało, że w ramach polityki prowadzo-
nej przez nowy rząd również te obszary naszych 
wzajemnych relacji są instytucjonalizowane, że 
mamy do czynienia z inicjatywą, która wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom.

Chciałbym jeszcze odnieść się do poruszanej tutaj 
kwestii Tarnowa. Otóż podczas posiedzenia komisji…

(Głos z sali: Za, za.)
…podczas posiedzenia komisji pytałem zarówno 

pana ministra, jak i pana prezydenta Tarnowa, co oni 
na to, bo przecież ustawa dopuszcza możliwość, żeby 
powstał ośrodek zamiejscowy tam, gdzie władze sta-
tutowe tej instytucji będą chciały go posadowić. Taka 
możliwość istnieje i myślę, że to może być Tarnów, ale 
nie tylko Tarnów, bo w Polsce jest przynajmniej kilka 
takich miejsc, które są znane ze szczególnych więzi 
polsko-węgierskich. Być może w przyszłości będzie 
taka możliwość. Tak że sądzę, że ustawa niczego nie 
zamyka, a wręcz przeciwnie, otwiera w tym zakresie 
dalsze możliwości. Dziękuję.

warto pamiętać, jeżeli mówimy o realnej polityce, 
a nie o jakichś takich bajkach, które chcielibyśmy 
opowiadać.

Ale jest jeszcze drugi istotny powód naszej wza-
jemnej współpracy. Wynika on z historii, bo prze-
cież: „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do 
szklanki”. To znane od pokoleń przysłowie świadczy 
o zażyłej, odwiecznej przyjaźni między naszymi na-
rodami. Pierwotny tekst przywołany przez Michała 
Czajkowskiego, Sadyka Paszę, w połowie XIX wieku 
miał brzmienie jeszcze bardziej uwypuklające ści-
słość historycznych relacji oraz wspólne chrześci-
jańskie korzenie: „Węgier, Polak, dwa bratanki, i do 
konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im 
Pan Bóg błogosławi”. Odwołanie się do więzów krwi 
jest ewenementem na skalę europejską.

(Senator Barbara Zdrojewska: To już było.)
W naszej ponad 1000-letniej historii często mie-

liśmy tych samych przeciwników, ale nigdy nie 
walczyliśmy między sobą. Węgrzy wspierali kon-
federatów barskich, Polacy z generałem Bemem – 
Węgrów w czasie powstania narodowego w 1848 r. Po 
niemiecko-sowieckim najeździe na Polskę w 1939 r. 
nasi bratankowie przyjmowali polskich wygnańców, 
a w 1956 r. Polacy okazali wielką solidarność z na-
rodem węgierskim, który usiłował wyrwać się spod 
jarzma sowieckiego. Takie są nasza wspólna historia 
i nasze wspólne dziedzictwo.

Warto też pamiętać, że w Polsce trwa dyskusja 
konstytucyjna. Warto w tym kontekście przypo-
mnieć, że Węgry taką dyskusję mają już za sobą. 
W Budapeszcie została uchwalona nowa konstytu-
cja, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W tym 
doniosłym dokumencie stwierdzono: „Nie uznaje-
my prawnej ciągłości komunistycznej konstytucji 
z 1949 r., która była podstawą reżimu, dlatego ogła-
szamy jej nieważność”. Dalej zapisano, że powrót 
do samostanowienia nastąpił 2 maja 1990 r., w dniu 
zawiązania pierwszego Zgromadzenia Narodowego 
pochodzącego z wolnych wyborów. Znacząca jest 
też preambuła nowej konstytucji węgierskiej, która 
zaczyna się od słów modlitwy: „Boże, błogosław 
Węgrów!”. Konstytucja wyraża dumę, że – tu cy-
tat z preambuły – „Pierwszy król, święty Stefan 
przed tysiącem lat osadził węgierskie państwo na 
trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił 
częścią chrześcijańskiej Europy”. I dalej: szanując 
„różne tradycje religijne kraju”, uznaje rolę chrze-
ścijaństwa za „kluczową dla podtrzymania naszego 
narodu”.

Nowa ustawa zasadnicza chroni także małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny, stanowiący, tu 
znowu cytat, „podstawę przetrwania narodu”, a w in-
nym miejscu – chroni życie dziecka nienarodzonego 
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czy każdego innego miasta mniejszego od Warszawy 
przeprowadzenie do niego instytutu, instytucji pań-
stwowej, urzędu jest czymś ważnym i istotnym. Jeżeli 
z tej rozmowy z radnym Kwaśnym, z panem dokto-
rem Kwaśnym wynika, że dzisiaj symbole dotyczące 
Węgier są właśnie w Tarnowie, że są tam absolutnie 
miejsca pamięci dotyczące relacji polsko-węgierskich, 
to dlaczego, idąc takim tokiem rozumowania, że wy-
prowadzanie instytucji w miejsce, które do tego jest 
naprawdę przygotowane i byłoby ciekawym symbo-
lem na mapie Polski właśnie relacji polsko-węgier-
skich, tego nie zrobić?

Nie rozumiem tych argumentów – i teraz zwracam 
się do pana ministra – one były poniżające, bardzo 
złe i nietaktowne, jeżeli chodzi o te wypowiadane 
w tej Izbie. Bo to, że ktoś musi wsiąść do pociągu 
i pojechać, żeby załatwić sprawę urzędową, to ani 
hańba, ani problem. Nie tylko parlamentarzyści, jak 
powiedziała pani senator Zdrojewska, podróżują po 
całym kraju, żeby wykonywać własny mandat, a za 
to też tak naprawdę płaci przecież państwo, tak jak 
i w przypadku urzędnika. Ale jeżeli spojrzymy na 
urzędy miast, gmin czy nawet sołtysów, czy wójtów, 
to zobaczymy, że oni też podróżują, żeby różne spra-
wy w różnych miejscach załatwiać, i nikt nie utyskuje, 
że muszą to robić, nikt nie martwi się tym, że muszą 
to robić. Po prostu jeżdżą i załatwiają. Wójt gminy 
czy wójt małej miejscowości nie ma przedstawiciel-
stwa w Warszawie, tylko po prostu wsiada w pociąg, 
w samochód czy w PKS i jedzie do Warszawy, jeżeli 
trzeba załatwić taką sprawę.

Druga sprawa. Dzisiaj, w dobie cyfryzacji i tak 
naprawdę rozwoju technologicznego wiele kwestii 
można załatwić online, można mieć telekonferencję, 
można wysłać emaile, a z Tarnowa jest o wiele bli-
żej na Węgry niż z Warszawy. I nie jest też tak, jak 
powiedziała pani senator Czudowska, że większość 
Węgrów, którzy przyjeżdżają do Polski, pierwsze kro-
ki stawia w Warszawie, bo bardzo wielu przyjeżdża 
właśnie do Szczecina, choćby po to, żeby zobaczyć 
to miejsce, które dla mieszkańców Budapesztu jest 
naprawdę bardzo, bardzo ważne, istotne.

I apeluję z tego miejsca, skoro decyzja polityczna 
co do powstania tego instytutu już zapadła, chociaż 
mamy co do niej bardzo dużo wątpliwości, i tych 
finansowych, i tych dotyczących dublowania tak 
naprawdę pewnych działań, które są na rynku po-
litycznym w Polsce, że być może warto jeszcze raz 
– bardzo apeluję szczególnie do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, bo to od was wszystko zależy – 
zastanowić się nad tym Tarnowem. Przecież tak na-
prawdę nic złego się nie wydarzy, a wy zrealizujecie 
własny program wyborczy. Zresztą taka sama dysku-
sja trwała dzisiaj na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, dyskusja dotycząca wy-
prowadzenia innej tak naprawdę instytucji państwo-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grzegorz Napieralski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tylko nie za długo, 

a raczej bardziej treściwie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę nie podpowia-

dać, bo…)

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ja jestem obecny podczas tej dys-

kusji od samego początku i nie widziałem, żeby ktoś 
się podśmiechiwał albo nietaktownie się zachowywał 
w stosunku do tej ustawy czy dyskusji. Wręcz prze-
ciwnie, raczej dostrzegałem we wszystkich głosach 
troskę o budżet państwa, o to, jakie są nasze relacje 
międzynarodowe. Jeżeli ktoś był krytyczny, to miał 
do tego absolutnie prawo, a ja z tymi krytycznymi 
zdaniami się zgadzam. No bo dublowanie instytucji 
państwowych podaję w dużą wątpliwość, szczególnie 
że na takie wydarzenia czy na budowę takiej dodat-
kowej instytucji idą grube miliony złotych, a wiemy, 
że w wielu miejscach pieniądze są potrzebne.

Co do relacji polsko-węgierskich to nikt w tej 
sali, nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości, że one 
są wielowiekowe, są bardzo ważne dla nas. Tak jak 
powiedziałem w pytaniach – powtórzę to – również 
moje rodzinne miasto, miasto Szczecin, jeżeli chodzi 
o relacje z Węgrami, ma znaczącą kartę w historii, 
bo mieszkańcy Szczecina pomagali mieszkańcom 
Budapesztu, a szczególnie jednej dzielnicy.

Ale rozumiem zaniepokojenie senatorów, szcze-
gólnie pani senator Zdrojewskiej czy pana senatora 
Klicha, którzy wypowiadali się o tym, że dublujemy 
jednak instytucje. Skoro dublujemy, to faktycznie, 
skoro już jest taka decyzja większości parlamentarnej, 
rządowej, a przegłosujecie to najprawdopodobniej, lo-
gicznym ukłonem wobec nas wszystkich byłoby, żeby 
taka instytucja powstała faktycznie w Tarnowie. No 
bo jeżeli popatrzymy na zasługi miasta Tarnowa, na 
jego historię i na relacje polsko-węgierskie, to oczy-
wiste jest, że skoro powstaje taka instytucja, powinna 
być tam.

Miałem przyjemność rozmawiać z radnym miasta 
Tarnowa, panem Kubą Kwaśnym, doktorem, naukow-
cem, który przedstawił mi wiele bardzo istotnych 
punktów i też rolę Tarnowa, którą odgrywało to 
miasto właśnie w tych relacjach węgiersko-polskich. 
To dlaczego – jeszcze raz to powtórzę – skoro pro-
gram Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. był taki, 
żeby właśnie wyprowadzać instytucje centralne czy 
instytucje państwowe poza Warszawę, żeby równo-
ważyć rozwój… Zresztą senator Fedorowicz pokazał 
bardzo czytelnie, że dla takiego miasta jak Tarnów 
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(senator G. Napieralski) cie: w ekonomii politycznej kapitalizmu jest naczelna 
zasada – tak, Panie Ministrze – wyzysku człowieka 
przez człowieka, a w ekonomii politycznej socjalizmu 
jest dokładnie odwrotnie. I to jest właśnie tak z tymi 
instytutami, które państwo budujecie. Ja bym rozu-
miał, gdybyście na ich bazie zbudowali jeden instytut 
polsko-węgierski, który by miał rozszerzony statut. 
No, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. A tak to 
jest budowanie czegoś, bo pan premier Orbán spotkał 
się z panem posłem Kaczyńskim i ustanowili, że bę-
dzie instytut, a wy pokornie to realizujecie. No, co tu 
dużo mówić? A do tego, jeżeli to ma być instrument 
wsparcia, o którym mówiła pani senator Zdrojewska, 
żeby nie było 27:1, ale 27:2… No, kosztuje to 6 mi-
lionów. Po prostu tyle i trzeba to śmiało i odważnie 
powiedzieć.

Ale teraz o sprawach ogólnych. Szanowni Państwo, 
jednym z ważnych elementów państwa kampanii wy-
borczej – będę państwu to przypominał – było mó-
wienie o tanim państwie, o ograniczeniu administracji 
itd., itd. To ja rozpocznę od tego, co oznaczają obrady 
we wczorajszym i dzisiejszym dniu. Lekką ręką na 
pewno za chwilę uchwalicie państwo następujące 
projekty ustaw. Najpierw ustawę o powołaniu rzecz-
nika przedsiębiorców – 18 milionów. Dalej: o 100 
osób więcej w Straży Marszałkowskiej czy o 120, jak 
później padało. No, tak średnio licząc, z 15–18 milio-
nów więcej. A tu dochodzi 6 milionów. Na jednym 
posiedzeniu 40 milionów lekką ręką wyjęli państwo 
z kieszeni podatników, oczywiście w ramach ogra-
niczania administracji.

A przypomnę, Szanowni Państwo, że jeste-
śmy pod względem liczby wiceministrów pierwsi 
w Europie, a pod względem liczby ministrów – 
drudzy w Europie. Posiadamy fantastyczny korpus 
urzędniczy. Mechanizm jest następujący: pani mini-
ster Kempa odchodzi z jednego ministerstwa, tworzy 
się drugie i ona wraca na stanowisko ministra. To 
są takie mechanizmy tworzenia funkcji dla różnego 
rodzaju działaczy, różnego rodzaju osób, które trzeba 
gdzieś tam upchnąć za „drobne” 6 milionów zł, np. 
w tym instytucie. I to jest zjawisko groźne. Szanowni 
Państwo, przez te 2 lata utworzyliście w Polsce 13 no-
wych centralnych instytucji. Jeszcze raz powiem: 
w 2 lata 13 instytucji. Myślę, że jak będziemy szli 
w takim tempie, to przegonimy Rosję, no i może jakiś 
jeszcze inny większy kraj, który również ma takie 
wskaźniki dotyczące budowania potęgi państwowej 
administracji. I to jest ten kierunek: budowanie pań-
stwa opartego na administracji centralnej.

Szanowni Państwo, ta administracja centralna jest, 
jak czytałem ostatnio w prasie i jak donoszą media 
społecznościowe, nie dość, że dobrze wynagradza-
na, to jeszcze dobrze nagradzana. No, 1,5 milio-
na zł poszło na nagrody dla ministrów rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. Kosztowało nas to 1,5 miliona zł. 

wej poza granice Warszawy. I w tamtym przypadku 
ministerstwo było bardziej przychylne i inaczej na to 
patrzyło, niż pan minister robił to teraz na tej mów-
nicy, pokazując przykłady, których już nie chcę po-
wtarzać, bo tak jak powiedziałem, były niepoważne.

Dlatego też, jeżeli już taka decyzja zapadła, ten 
Tarnów można by uwzględnić, i to nie tylko dlatego, 
że prezydent lobbował, nie tylko dlatego, że radny 
lobbował, bo tak naprawdę społeczność Tarnowa za 
tym lobbowała, a to, że mówią to poszczególni se-
natorowie z różnych innych miejsc w Polsce, to też 
pokazuje, że warto być może nad tym się pochylić. To 
nie jest naprawdę żadna wielka sprawa, aby przenieść 
tę siedzibę, a tak naprawdę ranga Tranowa jako mia-
sta, szczególnie w tych relacjach polsko-węgierskich, 
ale nie tylko, absolutnie wzrośnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja może nie chciałbym się wgłębiać w istotę 

instytutu, bo tu padło tyle zdań, opinii za i prze-
ciw. Ja chciałbym państwu, jako ludziom Prawa 
i Sprawiedliwości, przypomnieć kilka rzeczy, do 
których państwo 2 lata temu się zobowiązywaliście. 
Na pewno w tym programie nie było tego, że bę-
dziecie powoływali instytut polsko-węgierski – to 
sprawdziłem.

Ale jeszcze jedno zdanie na temat, o którym mó-
wili pan senator Jackowski i pan minister, a mianowi-
cie na temat tej różnicy. Ja wsłuchując się w tę debatę, 
przeczytałem w internecie o zadaniach i o tym, co 
robią te instytuty dzisiaj istniejące. I ten 80-letni in-
stytut polski na Węgrzech, który w przyszłym roku, 
jak przeczytałem, będzie obchodził 80-lecie… Chcę 
powiedzieć, że wypisz, wymaluj, Panie Senatorze, że 
gdyby pan przyłożył kalkę… No, nie znalazłby pan 
wielu różnic. Są takie zagadki, ludzie robią zdjęcia 
i mówią: znajdź różnicę. To jak pan sobie zrobi taką 
zagadkę co do różnic w zadaniach, które są realizo-
wane, to pan niewiele ich znajdzie.

Ale żeby długo nie wchodzić w tematykę różności 
tych instytutów, powiem, Panie Ministrze, że różni-
ca jest jednak kolosalna – nie ma senatora Klicha, 
ale mu to przekażę w przerwie. Otóż mój profesor 
podczas studiów – właśnie, ja już to kilka razy mó-
wiłem, ale jeszcze raz powtórzę – tłumaczył, jaka 
jest różnica między ekonomią polityczną socjalizmu 
i kapitalizmu. Studenci, mówił profesor, pamiętaj-
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(senator L. Czarnobaj) Senator Jerzy Fedorowicz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie! Przyjaciele 

z Tarnowa! Panie Prezydencie Tarnowa! Panie 
Romanie Ciepielo! Pan nas ogląda.

No cóż, poparlibyśmy ten projekt ustawy, gdy-
bym miał pewność, że przejdzie poprawka, zgłoszona 
zresztą przez senatora z PiS, aby siedzibą instytutu 
było miasto Tarnów. Ale ze zdumieniem – choć moje 
doświadczenia z tego Senatu wskazują, że nie po-
winienem być zdumiony – dowiedziałem się, Panie 
Ministrze, że poprawki złożone przez senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości zostaną odrzucone. Ja jesz-
cze tego nie wiem, bo za chwilę pójdę na posiedzenie 
komisji wspólnej, gdzie pani senator, pani przewod-
nicząca Zając i ja… Ale otrzymałem już informację 
dotyczącą protokołu posiedzenia Senatu o tym, że 
pan senator Martynowski wniósł, żeby projekt prze-
szedł bez poprawek. Panie Ministrze, mieliśmy już 
tutaj sporo takich sytuacji. Ten pośpiech, który nam 
narzucacie, tworząc ustawy nie bardzo precyzyjne… 
Ta ustawa teoretycznie nie powinna mieć aż tylu błę-
dów, żebyśmy musieli je poprawiać, bo jednak była 
przygotowana przez rząd, a nie przez grupę posłów, 
o ile się nie mylę. A ponieważ nie mylę się nigdy, to 
widocznie taka jest prawda.

Nie chcę już powtarzać tego, co tu zostało powie-
dziane o dublowaniu instytucji. Na ten temat padło 
bardzo dużo gorzkich słów i ostrzeżeń. Przypominam 
tylko osobom, które śledzą prace Senatu, że Senat 
jest miejscem debaty na temat państwa, i to debaty 
prowadzonej przez ludzi doświadczonych, mających 
różne wizje, projekty, które wykonali. A więc my 
uważamy – ta grupa osób i klub, które ja w pew-
nym sensie reprezentuję – że to rozdawnictwo ma 
charakter, niestety… No, jest to próba wsadzenia do 
tej instytucji osób z zaplecza politycznego prowa-
dzącej partii. Jeżeli się pomylę, to przeproszę, choć 
do tej pory, Panie Ministrze, wszystkie takie nowo 
powstałe instytucje były tworzone wyłącznie dla 
ludzi, dla których Prawo i Sprawiedliwość zechcia-
ło poszukać dodatkowych miejsc pracy. Chciałbym 
tylko… Rozumiem, że słowa pana ministra o tym, 
że zupełnie inne zadania ma Instytut Współpracy 
Polsko-Węgierskiej niż Instytut Polski w Budapeszcie 
i węgierski w Polsce… No, można coś takiego powie-
dzieć. Wiem, że można coś takiego powiedzieć, ale 
w moim pojęciu nie ma to pokrycia w rzeczywistości. 
Ale zawsze może się okazać – po tym, jak się zorga-
nizuje jedną czy drugą konferencję, której nie może 
zorganizować instytut – że będzie pan miał słuszność. 
Tego zresztą panu życzę.

A swoją drogą mamy wiele ogromnych długów 
wdzięczności w stosunku do narodu węgierskiego; są 
one po obu stronach. Co do tego nie ma wątpliwości. 

To 1,5 biliona na inwestycje, które pamiętam z kam-
panii, zamieniło się w 1,5 miliona na nagrody dla 
ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo – zwracam się do senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości – w okresie wielkiego po-
stu przypomnijcie sobie biblijne 7 lat tłustych i chu-
dych. Nie będzie cały czas tak, że będziemy mieli 
taki wzrost gospodarczy. Chcę tylko powiedzieć, że 
dzisiaj już 12 krajów w Unii Europejskiej ma nad-
wyżkę dochodów nad wydatkami. Polska jest wśród 
3 krajów o najwyższym współczynniku zadłużania 
się w stosunku do PKB, a wy co rusz powołujecie 
instytuty i rady. Chcę państwu powiedzieć, że… No, 
tak sobie pomyślałem, że do was pasuje taki sche-
mat: jak nie wiemy, co zrobić, to albo tworzymy 
radę, albo pełnomocnika, albo instytut do spraw. To 
rozdawnictwo pieniędzy kiedyś się skończy. Bogaty 
gospodarz wezwał Józefa, który przepowiadał, co 
trzeba zrobić. Może są u was jacyś Józefowie, którzy 
powiedzą: słuchajcie, kochani, nie wydajmy wszyst-
kiego na instytuty, pełnomocników, rady i nagrody 
dla ministrów, tylko zgromadźmy trochę na trudne 
lata, bo one prędzej czy później przyjdą. Oczywiście 
wszyscy pragniemy tego, żeby w Europie, w świecie 
i w Polsce one przyszły jak najpóźniej, ale mądrzy 
gospodarze budują gospodarkę, budują budżet, budują 
funkcjonalność na przyszłość, a nie – o czym mówiła 
pani senator – w ramach dilu politycznego spotykają 
się w kilka osób i uchwalają, że jakiś instytut ma 
powstać.

Dlatego proszę o refleksję. Proszę was, Szanowni 
Państwo, żebyście mieli na uwadze to, że budżet 
państwa trzeba traktować tak, jakbyście wydawali 
pieniądze z własnej kieszeni, a wy robicie wszystko 
tak, jakbyście wydawali je z kieszeni kogoś innego. 
Jeżelibyście wydawali… Teraz powiem o tym, co 
dotyczy oczekiwań Polaków w wielu sferach. No, 
daliście 5% podwyżki wynagrodzeń przy 2,3% 
inflacji. Łatwo policzyć, ile ten nauczyciel bę-
dzie miał podwyżki. Gdybyście szli w kierunku 
konsumpcji związanej z płacami, byłbym jeszcze 
w stanie to zrozumieć, ale konsumpcja polegająca 
na powoływaniu różnego rodzaju instytucji, przy-
znawaniu nagród dla ministrów, sprowadzająca 
się do tego rodzaju wydatków, jest po prostu prze-
jadaniem Polski. I tak bawili się właśnie – mówię 
to w cudzysłowie – Węgrzy, a dzisiaj Węgry, jako 
jeden z 12 krajów, mają nadwyżkę budżetową, cze-
go Polsce pod rządami PiS z całego serca życzę. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jerzy Fedorowicz.
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wali za przyjęciem tej ustawy powołującej do życia 
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli panowie senatorowie Marek 
Martynowski i Andrzej Kobiak.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych? Panie 
Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Nie, dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz Komisję Kultury i Środków 
Przekazu o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci 
księdza Stanisława Streicha.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 726, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 726 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji dotyczącego projektu uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej 

przedstawić sprawozdanie o projekcie uchwa-
ły w sprawie uczczenia 80. rocznicy śmierci ks. 
Stanisława Streicha; druk nr 726. Czynię to z tym 
większą satysfakcją, że jestem przedstawicielem 27 
wnioskodawców, którzy wnieśli tę uchwałę.

Wysoka Izbo, 80 lat temu – dokładna rocznica 
będzie 27 lutego – w Luboniu koło Poznania miało 
miejsce dramatyczne wydarzenie. W kościele podczas 
odprawiania mszy świętej dla dzieci został zamordo-
wany ks. Stanisław Streich, 36-letni w chwili śmierci 
kapłan archidiecezji poznańskiej, a został zamordo-
wany przez komunistę z powodów ideologicznych. 

Jako człowiek teatru mogę powiedzieć, że całe moje 
środowisko było wspierane w bardzo trudnych sytu-
acjach przez naszych braci Węgrów. Pracowaliśmy na 
Węgrzech, powstawały różne fajne, trwałe związki. 
Ale najbardziej chciałbym podziękować Węgrom za 
to, że wsparli kandydata Polski na prezydenta Unii, 
pana Donalda Tuska, w tym głosowaniu 27:1. I wła-
śnie za to dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jan Hamerski.

Senator Jan Hamerski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przyznam szczerze, że jestem trochę zdumiony 

niektórymi wystąpieniami moich przedmówców, 
a w szczególności ich determinacją i próbą wpisa-
nia tego instytutu – wydaje mi się, sprawy bardzo 
szlachetnej i ważnej w naszych relacjach, relacjach 
polsko-węgierskich – do wielkiej polityki, wielkiej 
ekonomii. No, określenia, że jest to pomysł absur-
dalny lub twór sztuczny, naprawdę, jak myślę, nie 
przystoją tej Izbie.

Szanowni Państwo, ja z kolei jestem człowiekiem 
pogranicza, urodziłem się na granicy. Kiedyś, przez 
kilka ładnych wieków była to granica polsko-węgier-
ska, potem, w okresie międzywojennym – polsko-
-czechosłowacka, po wojnie również, a od dwudziestu 
paru lat jest to granica polsko-słowacka. Mogę więc 
śmiało powiedzieć, że jestem człowiekiem pogra-
nicza. Właśnie dlatego chciałbym serdecznie po-
dziękować rządowi za pomysł powołania tego typu 
instytutu. Chciałbym również podziękować za to, że 
patronem tego instytutu będzie – mam nadzieję, że 
Wysoka Izba przegłosuje tę ustawę – prof. Wacław 
Felczak, którego miałem przyjemność osobiście znać, 
będąc przed wielu, wielu laty studentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Chcę powiedzieć, że postać patrona 
tegoż instytutu znana była i oczywiście jest znana, 
i myślę, że będzie znana kolejnym pokoleniom górali, 
którzy dzięki działalności m.in. prof. Felczaka, jako 
szefa i twórcy placówki w Budapeszcie, przeprowa-
dzali wszystkich tych, którzy uciekali z Polski, aby 
znaleźć się w szeregach polskiej armii walczącej na 
zachodzie Europy. Chcę powiedzieć, że prof. Felczak 
był naprawdę wybitną postacią, która zasługuje na 
miano bohatera nie tylko ze względu na relacje 
polsko-węgierskie, lecz także ze względu na nas, 
Polaków, którzy zamieszkują to pogranicze, dzisiaj 
polsko-słowackie.

Dlatego chciałbym zwrócić się do Wysokiej 
Izby, do kolegów z opozycji również, aby zagłoso-

(senator J. Fedorowicz)
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) Klasyczne przy pl. Wolności w Bydgoszczy, następ-
nie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu i Gnieźnie, a święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk kard. Edmunda Dalbora, arcybisku-
pa gnieźnieńskiego i poznańskiego, w dniu 6 czerw-
ca 1925 r. W latach 1925–1927 studiował filozofię 
klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim, będąc jed-
nocześnie kapelanem i prefektem gimnazjum sióstr 
urszulanek, a także Miejskiej Szkoły Handlowej. 
1 października 1927 r. został wikariuszem w para-
fii św. Floriana w Poznaniu, a w kwietniu 1928 r. 
nauczycielem religii w państwowym seminarium 
nauczycielskim w Koźminie. Potem, 1 lipca 1929 r., 
podjął obowiązki wikariuszowskie w parafii Bożego 
Ciała w Poznaniu, a od 1 stycznia 1932 r. – w parafii 
św. Marcina w Poznaniu.

Szerokie rzesze ówczesnych mieszkańców Poznania 
zachowały we wdzięcznej pamięci tego pobożnego ka-
płana, zawsze uśmiechniętego, uprzejmego. W 1935 r. 
został administratorem erygowanej w tym roku parafii 
w Luboniu. Jak napisał Janusz Kutta, autor «Bydgoskiego 
Słownika Biograficznego», ks. Streich «miał opinię zna-
komitego kaznodziei». Z kolei Stanisława Błażejak, któ-
rą ks. Streich w latach 1934–1935 przygotowywał do 
pierwszej komunii świętej, a później do bierzmowania, 
w swoich wspomnieniach podkreśliła, że ksiądz ten «po-
siadał wyjątkowy dar miłego podejścia do każdej osoby, 
począwszy od niemowlaków, dzieci, ludzi młodych po 
staruszków. Z każdym przystanął i porozmawiał. Był 
przez to ogólnie bardzo lubiany i szanowany».

Archidiecezja poznańska, której ks. Streich był 
kapłanem, zebrała już niezbędne materiały związane 
z jego życiem i działalnością i – na 374. Zebraniu 
Plenarnym w dniu 5 października 2016 r. – otrzy-
mała nihil obstat, czyli niezbędną zgodę Konferencji 
Episkopatu Polski na rozpoczęcie procesu beatyfika-
cyjnego. Po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, 
28 października 2017 r. uroczyście rozpoczął się na 
szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny kapłana, 
który zginął śmiercią męczeńską.

Senat Rzeczypospolitej w 80. rocznicę tragicznych 
wydarzeń składa hołd pamięci ks. Stanisława Streicha 
bestialsko zamordowanego 80 lat temu w trakcie wy-
konywania obowiązków kapłańskich.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców, którym jest pan senator Jan Maria Jackowski.

Ten mord jest wyjątkowy, chociaż mordy księży zda-
rzały się w starszej i w najnowszej historii, gdyż był 
dokonany podczas sprawowania ofiary Eucharystii, 
a więc w momencie sprawowania posługi kapłańskiej 
przez kapłana, i wywołał wstrząs w całej ówczesnej 
Polsce, szeroką debatę.

Pogrzeb ks. Streicha odbył się na początku marca. 
W kulminacyjnym momencie tego pogrzebu brało 
w nim udział 20 tysięcy wiernych, co było liczbą na 
tamte czasy, powiedziałbym, ogromną, i 200 pocztów 
sztandarowych. W tych uroczystościach brał udział 
również prymas Polski kard. Hlond.

Wysoka Izbo, tak jak wspomniałem, w naszej naj-
nowszej historii to jest w zasadzie wydarzenie bezpre-
cedensowe. I choć męczeństwo ks. Streicha jest po-
równywane z męczeństwem ks. Jerzego Popiełuszki, 
to jednak z punktu widzenia okoliczności prawnych 
jest to inna sytuacja, ponieważ ks. Popiełuszko nie 
został zamordowany w momencie sprawowania funk-
cji kapłańskich, tylko wtedy, gdy wracał, jak wiemy, 
po uroczystościach religijnych, które miały miejsce 
w Bydgoszczy. Niemniej te analogie oczywiście się 
pojawiają.

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ks. Streich 
uchodził za uzdolnionego, dobrego kapłana, z wyjąt-
kowo dobrym kontaktem z wiernymi. Ks. Streich był 
osobą, która nie wzbudzała swoją posługą kapłańską 
jakichś negatywnych emocji. Stąd ta cała sytuacja 
związana z jego męczeńską śmiercią wywołała wów-
czas tym większy szok.

Po wielu latach starań, po uzyskaniu zgody Stolicy 
Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski zaczął 
się proces beatyfikacyjny ks. Streicha. Zaczął się on 
w październiku roku ubiegłego i w tej chwili trwa.

Nie chciałbym więcej mówić o całej tej sprawie. 
Ona jest historycznie opisana. Chciałbym na koniec 
mojego wystąpienia przeczytać tekst uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 80. 
rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha.

27 lutego minęła 80. rocznica wydarzenia, które 
przed laty wstrząsnęło całą Polską. W niedzielę 27 
lutego 1938 r. został bestialsko zamordowany podczas 
odprawiania mszy świętej dla dzieci ks. Stanisław 
Streich, pierwszy proboszcz nowo powstałej para-
fii św. Jana Bosko w Luboniu niedaleko Poznania. 
Sprawcą zamachu był Wawrzyniec Nowak, komu-
nista z Lubonia działający z pobudek antyreligijnej 
nienawiści. W uroczystościach pogrzebowych ks. 
Stanisława Streicha uczestniczył prymas Polski kard. 
August Hlond, a 3 marca 1938 r. w ich kulminacyj-
nym momencie brało w nich udział ok. 20 000 osób 
i 200 pocztów sztandarowych różnych organizacji.

Ks. Stanisław urodził się 27 sierpnia 1902 r. 
w Bydgoszczy. W 1920 r. ukończył Gimnazjum 
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(wicemarszałek M. Koc) kulacje, że do egzekucji mogło nie dojść, a skazany 
mógł zostać np. wymieniony na któregoś z kapłanów 
z władzami Związku Sowieckiego. Powtarzam: to są 
spekulacje, ale nie mamy twardych dowodów na to, że 
egzekucja została wykonana przez ówczesny polski 
wymiar sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o motywację, to była potem na ten te-
mat dyskusja. Ja chcę tu tylko przypomnieć esej prof. 
Mariana Zdziechowskiego, nauczyciela Czesława 
Miłosza. Poświęcił on męczeństwu ks. Streicha esej 
„Widmo przyszłości”. Taki był tytuł. Pisał w nim, 
że przyczyn mordu na ks. Streichu szukać należy 
„w zgniłej atmosferze, którą oddychamy”, wytwo-
rzonej przez „propagandę sowiecką”, której celem 
jest „walka z Bogiem, z ideą Boga, doszczętne wy-
trzebienie jej z duszy człowieka”.

Ja bym nie chciał się tutaj wdawać w szerszą dys-
kusję na temat motywacji. Nie jest to po prostu moją 
rolą jako sprawozdawcy komisji, ale właśnie tak bym 
odpowiedział na pana pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W uchwale wspominamy tragiczne wydarzenie 

z 27 lutego 1938 r., kiedy to podczas odprawiania 
mszy świętej został bestialsko zamordowany ks. 
Stanisław Streich, pierwszy proboszcz nowo po-
wstałej parafii św. Jana Bosko w Luboniu niedaleko 
Poznania. Sprawcą zamachu był Wawrzyniec Nowak, 
komunista z Lubonia działający z pobudek antyreligij-
nej nienawiści. Kiedy ks. Streich wchodził na ambonę, 
by wygłosić kazanie, zamachowiec 4 razy strzelił do 
niego, krzycząc „Niech żyje komunizm!”.

Wspomniany tu przez pana senatora sprawozdaw-
cę prof. Marian Zdziechowski, wybitny filozof i hu-
manista, w cytowanym eseju „Widmo przyszłości”, 
napisanym w 1938 r. po zamordowaniu ks. Streicha, 
obserwując zbliżające się ze Wschodu widmo walki 
z Kościołem, pytał, co nas może uratować od nawał-
nicy zła.

Pisał tak: „Tylko świętość mogłaby zwyciężyć 
w strasznej walce. Świętość jest duchem Kościoła 
i Kościół ją wytwarza”. „To potężny prąd apostolstwa 
płynący przez historię. Może ten prąd zmiecie wysił-

Kto z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Czesław Ryszka. Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. Czy zna pan z hi-

storii Polski podobne zdarzenie, że zamordowano 
kapłana w czasie mszy świętej? Czy to nie jest prze-
jaw jakiegoś szczególnego bestialstwa, okrucieństwa, 
efekt nienawiści do Kościoła? Wiemy z historii, że 
kapłanów mordowano. Można powiedzieć, że takich 
przypadków było wiele tysięcy. Ale czy drugi taki 
przypadek przychodzi panu na myśl? Dziękuję.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, odpowiem panu na to pytanie, 

także jako historyk, w ten sposób. Otóż nie znam ta-
kiego przypadku z najnowszej historii Polski, liczonej 
od 1918 r. – być może był; ja nie twierdzę, że na pewno 
nie było – żeby w sposób świadomy, z premedytacją, 
zamordowano kapłana celebrującego mszę świętą, 
zamordowano go podczas sprawowania obrzędu mszy 
świętej. Na przestrzeni naszej historii takie przypadki 
były, a szczególnie znane są 2 z nich. Jeden dotyczy – 
szczegóły tego mordu nie są tak dokładnie znane jak 
szczegóły mordu na ks. Streichu – św. Stanisława ze 
Szczepanowa, który bodajże w kwietniu 1079 r. został 
zamordowany na rozkaz króla. Różne są wersje tego 
zdarzenia. Podobno miało ono miejsce właśnie pod-
czas odprawiania przez biskupa mszy świętej. Drugi 
taki przypadek – wiem o nim ze słyszenia, mniej go 
znam – miał miejsce w czasie potopu szwedzkiego: 
biskup poznański zginął podczas odprawiania mszy 
świętej, kiedy to Szwedzi prowadzili działania wo-
jenne. To są te 2 znane przypadki.

We współczesnej historii Kościoła najbardziej 
znany przypadek to przypadek z marca 1980 r., przy-
padek abp. Salwadoru Oscara Romero. Jak wiadomo, 
biskup został zamordowany w określonych okolicz-
nościach politycznych. Nie chciałbym już w tej chwili 
wchodzić w szczegóły. Było to już w czasach, które 
pamiętamy. Został zamordowany w marcu 1980 r. – 
już nie pamiętam którego marca – podczas sprawowa-
nia mszy świętej w swojej katedrze w San Salvador. 
Został beatyfikowany i w tej chwili jest błogosławio-
nym Kościoła rzymskokatolickiego.

Pyta pan o pobudki. Sprawca czynu został osądzo-
ny. Mówię o Nowaku, który był zabójcą. Prawomocnie 
został na niego wydany wyrok śmierci, zgodnie z ów-
czesnym kodeksem. Są jednak spekulacje… Nie 
mamy danych na ten temat, nie zachowały się proto-
koły z wykonania egzekucji. Stąd pojawiają się spe-
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha

(senator C. Ryszka) Libiążu, ks. Franciszka Flasińskiego, który również 
z odwagą krytykował poczynania władz komuni-
stycznych.

Walką z Kościołem kierowała wówczas osławiona 
Julia Brystygierowa, zwana „krwawą Luną”, Żydówka, 
od 1927 r. związana z ruchem komunistycznym. W latach 
1945–1954 była dyrektorem osławionego V Departamentu 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Na odprawie 
kierownictwa tegoż ministerstwa 15 października 1947 r. 
Brystygierowa wygłosiła referat pod tytułem „Ofensywa 
kleru a nasze zadania”. Zacytuję mały fragment tego refe-
ratu. Cytuję: „W walce przeciw demokratycznemu ustro-
jowi Państwa Polskiego zaczyna kler polski wysuwać się 
na pierwszy plan. Dlatego też sprawa przeciwdziałania 
i zwalczania wrogiej działalności politycznej kleru i obo-
zu katolickiego musi zająć odpowiednie miejsce w pracy 
organów bezpieczeństwa publicznego. Fakt, że centrum 
dyspozycyjne kleru polskiego jest w Watykanie, który 
odgrywa dziś rolę jednego z najbardziej antydemokra-
tycznych, antysowieckich i proamerykańskich czynni-
ków w polityce międzynarodowej, określa również kurs 
polityki episkopatu polskiego. Aparat nasz dotychczas 
nie doceniał i na ogół nienależycie odniósł się do tego 
zagadnienia. Zwalczanie wrogiej działalności kleru jest 
niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją 
przed nami. Praca nasza operacyjna musi iść w kierunku: 
rozpracować udział księży w podziemiu, który obecnie 
jest bardzo poważny”. Ale w kolejnym referacie progra-
mowym, 2 lata później, zatytułowanym „O kierunkach 
pracy na nowym etapie walki z klerem” Brystygierowa 
wezwała wprost do zniszczenia Kościoła katolickiego 
jako agentury watykańskiej.

Mówię o tym dlatego, że wydawałoby się, 
że przemiany roku 1956, że już nie było Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, a to wówczas powsta-
ła osławiona Służba Bezpieczeństwa, zaś działaniem 
„szwadronów śmierci” w odniesieniu do Kościoła 
i księży zajął się Departament IV MSW, a zwłaszcza 
grupa „D” – grupa operacyjna do zadań specjalnych, 
dezintegrujących pracę Kościoła. Chodziło o to, aby 
księży podzielić, skłócić, zantagonizować Kościół 
w Polsce za pomocą prowokacji, kłamstw, fałszywych 
dowodów, preparowanych dokumentów. Oczywiście 
nie obyło się bez sięgania po środki przestępcze. 
Bandyci z SB działali do końca lat osiemdziesiątych, 
mordując m.in. księży Popiełuszkę, Niedzielaka, 
Suchowolca, Zycha, Palimąkę, Kija czy Kowalczyka.

My dzisiaj wspominamy w uchwale ks. Stanisława 
Streicha. Ale pamiętajmy, że mimo prześladowań 
Kościół katolicki, księża, biskupi katoliccy przez cały 
okres PRL byli ostoją polskiego oporu przeciwko komu-
nizmowi. Kościół był dla Polaków nie tylko depozyta-
riuszem Chrystusowej nauki, lecz także nieskażoną in-
stytucją życia narodowego – najkrócej mówiąc, Kościół 
pomógł większości Polaków przejść suchą nogą przez 
czerwone morze komunizmu. Dziękuję. (Oklaski)

ki piekła… To pewne, że ciężkie, męczeńskie czasy 
próby mamy przed sobą. Może niejednego z nas czeka 
los ks. Streicha. Niechże gotowi będą do tego ci, co 
chcą być hufcem Chrystusowym”. Jak się okazało, 
były to prorocze słowa.

Chciałbym podkreślić słowa uchwały: komunista 
działający z pobudek antyreligijnej nienawiści. Gdy 
bowiem wybuchła II wojna światowa, obok komuni-
stów nienawidzących księży to niemieccy hitlerowcy 
zamordowali kilka tysięcy polskich duchownych. Nie 
inaczej było po zakończeniu II wojny światowej, kiedy 
Polsce został narzucony zbrodniczy system komuni-
styczny. Na wzór sowieckiego NKWD działało do 
roku 1954 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 
zwane popularnie w Polsce UB. I zbrodnie komu-
nistów z UB, popełnione na kapłanach, na bardzo 
wielu kapłanach, do dzisiaj wołają o pomstę do nieba. 
W pobliżu miejscowości, z której pochodzę, a dokład-
nie w Płokach koło Trzebini, został zamordowany 
11 maja 1946 r. ks. Michał Rapacz. Komunistyczni 
bandyci wpadli na plebanię przed północą i zabrali 
proboszcza ze sobą. Przed śmiercią nie szczędzili mu 
tortur, ciągnęli księdza na powrozie dookoła kościoła, 
kazali mu się czołgać na klęczkach, bili, gdzie po-
padło. Potem zawlekli go do pobliskiego lasku i tam 
zastrzelili. Po prostu wykonali wyrok wydany przez 
partię komunistyczną, przez bezpiekę. Na miejscu 
zbrodni pozostawili łuski pocisków, czyli z góry li-
czyli na pełną bezkarność.

Ks. Michał Rapacz zginął męczeńską śmiercią, 
ponieważ był niewygodny dla ludzi nienawidzących 
religii, Kościoła i duchowieństwa. Do dzisiaj w tej 
okolicy bardzo żywa jest pamięć zamordowanego 
kapłana, a w archidiecezji krakowskiej rozpoczął się 
jego proces beatyfikacyjny.

Oczywiście zabójstwa kapłanów po II wojnie 
światowej nie są przedmiotem tej uchwały, ale chciał-
bym podkreślić, że tak przed wojną, jak i po wojnie 
komuniści uczynili z walki z Kościołem swój prio-
rytet. „Religia i komunizm nie mogą istnieć obok 
siebie ani w teorii, ani w praktyce” – pisali sowieccy 
ideolodzy. Aparat represji „polował” szczególnie na 
tych księży, którzy odważnie ewangelizowali w tych 
trudnych czasach. À propos Chrzanowa i morderstwa 
na ks. Rapaczu powiem, że IPN ustalił, że w okolicy 
Chrzanowa działał „tajny aktyw” PPR, „szwadron 
śmierci”, który wydawał wyroki śmierci na niewy-
godnych dla partii żołnierzy Armii Krajowej, człon-
ków legalnych stronnictw opozycyjnych i oczywiście 
na księży. Sądy kapturowe i wspomniane „szwadro-
ny śmierci” na terenie Zagłębia Chrzanowskiego są 
potwierdzonym faktem. Np. kilka miesięcy po ks. 
Rapaczu w nocy z 6 na 7 września 1946 r. „niezna-
ni sprawcy” zabili proboszcza parafii w sąsiednim 
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Komunikaty. Głosowania

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 77 senatorów, 77 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium.

Informuję państwa senatorów, że ze względów le-
gislacyjnych głosowanie nad pakietem ustaw związa-
nych z ustawą – Prawo przedsiębiorców zaczniemy od 
ustawy z punktu trzeciego porządku obrad. Następnie 
przystąpimy do głosowania nad ustawami z punktów 
drugiego, czwartego, piątego i szóstego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o Rzeczniku Małych 
i Średnich Przedsiębiorców.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 716 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym były rozpatrywane ustawy, 

do których w dniu wczorajszym w trakcie debaty 
na posiedzeniu Senatu zostały zgłoszone poprawki.

Co do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, to komisja rekomenduje przyjęcie wnio-
sków zawartych w punkcie II ppktach 9, 10 i 12 oraz 18 
z zestawienia wniosków zawartych w druku nr 716 Z.

Ponadto jako sprawozdawca komisji informuję, 
że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu 
wnioskodawca senator Kazimierz Kleina dokonał 
zmiany treści swojego wniosku – punkt II ppkt 17 
w zestawieniu wniosków. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Przypominam, że wnioski w trakcie dys-
kusji zgłosili: pan senator Jan Rulewski, pan senator 
Mieczysław Augustyn, pan senator Kazimierz Kleina.

Pan senator Kleina. Proszę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że teraz Senat mógłby przystąpić do 

trzeciego czytania projektu uchwały. To trzecie czy-
tanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.30…
Czy są jakieś komunikaty? Nie ma, tak? A, jest 

komunikat. To proszę o odczytanie go.

Senator Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, wspólne posiedzenie Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie wnio-
sków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do usta-
wy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. 
Wacława Felczaka odbędzie się w dniu dzisiejszym 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.30. Wtedy od-

będą się głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 23  

do godziny 16 minut 33)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoki Senacie!
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Szanowni Państwo Senatorowie!
Informuję, że kolejne posiedzenie Senatu odbędzie 

się w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r. Porządek obrad 
tego posiedzenia zostanie państwo przesłany pocztą 
elektroniczną.

Przypominam państwu, że dziś o godzinie 18.00 
w sali nr 217 odbędzie się pokaz filmu „Senator”, na 
który bardzo serdecznie państwa zapraszam.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 727 A.
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Poprawki nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 16 i 19 mają na celu 
zmianę nazwy powoływanej instytucji przesądza-
jąc, że będzie to „Rzecznik Praw Przedsiębiorców”. 
Jednocześnie poprawki przewidują, że rzecznik bę-
dzie powoływany i odwoływany przez Sejm na wnio-
sek prezesa Rady Ministrów, zaś zastępcę rzecznika 
będzie powoływał sam rzecznik spośród kandydatów 
przedstawionych przez reprezentatywne organiza-
cje pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego. Ponadto poprawki zmierzają do mody-
fikacji katalogu zadań rzecznika, w tym przyznają 
mu kompetencję do nadania statutu określającego 
zadania i organizację biura rzecznika, a także nakła-
dają na rzecznika obowiązek corocznego informo-
wania o swojej działalności nie tylko prezesa Rady 
Ministrów, ale też Sejmu.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 25 było za, 51 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 modyfikuje katalog warunków, 

jakie powinna spełniać osoba powoływana na sta-
nowisko rzecznika.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 27 było za, 54 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 skraca czas trwania kadencji rzecz-

nika z 6 lat do 5 lat. Ponadto przesądza, że ta sama 
osoba będzie mogła pełnić funkcję rzecznika przez 
2 kadencje.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 27 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 9 ma na celu dostosowanie ter-

minologii ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich 
Przedsiębiorców do ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za, głosów 

przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 8)

Poprawka nr 9 została przyjęta.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo gorąco prosić wszystkich se-

natorów, aby poparli tę poprawkę, o której wspo-
mniał tutaj pan przewodniczący i w sprawie której 
na posiedzeniu komisji złożyłem autopoprawkę. 
Ta poprawka dotyczy siedziby rzecznika przedsię-
biorców. Oczywiście sugestia moja, a także dużej 
części członków komisji, jest taka, aby ta siedziba 
była poza Warszawą. Chodzi tu o program pewnej 
dekoncentracji administracji publicznej. Od wielu 
lat nad tym pracujemy i czasami mamy co do tego 
sukcesy. Taka inicjatywa wychodzi z Senatu, bo 
uważamy, że wiele zadań publicznych może być re-
alizowanych nie tylko w Warszawie, ale i w innych 
miejscowościach w Polsce. My nie wskazujemy, ja 
nie wskazuję…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…ani komisja nie wskazuje, w którym mieście czy 

miejscowości… no, mieście, miałaby być siedziba tej 
instytucji. Mówimy… I ta moja autopoprawka idzie 
możliwie jak najdalej w tym kierunku, tak aby odpo-
wiedzieć na oczekiwanie pana ministra. Spróbujmy 
tę akcję przeprowadzić.

Pamiętacie państwo, w poprzedniej kadencji udała 
nam się jedna operacja w tej materii – to była bar-
dzo trudna rzecz. Spróbujmy zrobić to i teraz, roz-
począć to. Wyście utworzyli już kilkanaście nowych 
instytucji i one wszystkie są tworzone w Warszawie, 
a naprawdę jest w Polsce wiele miast, które mogą 
z powodzeniem realizować zadania dotyczące admi-
nistracji ogólnopolskiej. Dlatego jest prośba o to, żeby 
pomóc tu ministrowi, żeby mógł podjąć taką decyzję. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Jana Rulewskiego o odrzucenie ustawy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 2 – za, 77 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.



108
56. posiedzenie Senatu w dniu 15 lutego 2018 r.

Głosowania

(wicemarszałek  M. Koc) Głosowało 81 senatorów, 27 było za, 54 – przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 17 wskazuje, że przy określaniu 

siedziby biura rzecznika minister właściwy do spraw 
gospodarki będzie kierował się zasadą dekoncen-
tracji geograficznej oraz potrzebą efektywnej re-
alizacji zadań, a także należytego wykorzystania 
potencjału ludzkiego, intelektualnego i rzeczowego 
oraz istniejącej infrastruktury, w tym infrastruktury 
teleinformatycznej. Jednocześnie poprawka przesą-
dza, że siedzibą biura rzecznika nie będzie mogła 
być Warszawa.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 36 było za, 45 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 18 przewiduje, że określając siedzibę 

biura rzecznika…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa o ciszę.
(Głos z sali: Ciii…)
Poprawka nr 18 przewiduje, że określając siedzi-

bę biura rzecznika, minister będzie brał pod uwagę 
konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań 
rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekon-
centracji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka 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 81 senatorów, 63 było za, nikt nie 

był przeciw, 18 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 16)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Rzeczniku 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa – Prawo przedsiębiorców.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 

Poprawka nr 10 przesądza, że zadaniem rzecz-
nika będzie opiniowanie projektów aktów norma-
tywnych również w zakresie zasad podejmowania 
lub zakończenia działalności gospodarczej na tery-
torium RP.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 było za, głosów 

przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 modyfikuje katalog uprawnień 

rzecznika.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 12 ma na celu wyeliminowanie prze-

pisu, który stanowi zbędne powtórzenie.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za, głosów 

przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 przesądza, że rzecznik, podejmu-

jąc czynności, będzie również badał, czy wskutek 
działania lub zaniechania organu administracji pu-
blicznej nie nastąpiło naruszenie wolności i działal-
ności gospodarczej.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 27 było za, 54 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 14 zmierza do tego, aby rzecznik 

obligatoryjnie zwracał się z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 
w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie praw przed-
siębiorcy w działalności organów, organizacji lub 
instytucji publicznych.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek  M. Koc) Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 modyfikuje warunki uznawania 

działalności gospodarczej za działalność nieewiden-
cjonowaną. W szczególności zrezygnowano z ogra-
niczenia w zakresie 60-miesięcznego okresu niewy-
konywania działalności gospodarczej.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawka została odrzucona.
Poprawki nr 3 i 4 modyfikują przesłanki wyłącza-

jące obowiązek kierowania się przez organ w swoich 
działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy i zasadą 
rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na 
korzyść przedsiębiorcy. W szczególności zrezygnowano 
tu z klauzuli generalnej ważnego interesu publicznego.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 zmierza do tego, aby tzw. ulga na 

start mogła być stosowana przez 12 miesięcy oraz 
rozszerza jej zakres na ubezpieczenia zdrowotne.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 55 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Teraz blok poprawek nr 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 22 i 23.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za, nikt nie gło-

sował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 21)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 10 dodaje przepis będący konse-

kwencją uchwalenia ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 715 Z.

Proszę senatora sprawozdawcę Andrzeja 
Stanisławka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do usta-

wy – Prawo przedsiębiorców zawartych w pktach 7, 
9–16, 22, 23 oraz 25 zestawienia wniosków zawartych 
w druku nr 715 Z.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie 
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Mieczysław 
Augustyn dokonał zmiany treści swojego wniosku 
– pkt 18 w zestawieniu wniosków – i jednocześnie 
na podstawie tego samego artykułu wycofał swój 
wniosek – pkt 8 w zestawieniu wniosków.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 
Szanowni Państwo!)

Szanowna Pani Marszałek, jeżeli można, to pro-
ponuję głosowanie łączne nad poprawkami nr 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 i 23.

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa jest przeciwny głosowaniu 

w bloku nad poprawkami wymienionymi przez pana 
senatora? Nie. Dobrze.

Czy senator wnioskodawca Mieczysław Augustyn 
chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Przypominam, że senator Mieczysław Augustyn 
wycofał swój wniosek – pkt 8 w druku nr 715 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 wskazuje w przepisie określającym 
zakres przedmiotowy ustawy, że ta reguluje również 
zasady stanowienia prawa mającego wpływ na dzia-
łalność przedsiębiorców.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.



110
56. posiedzenie Senatu w dniu 15 lutego 2018 r.

Głosowania

(wicemarszałek  M. Koc) Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 67 było za, nikt nie 

głosował przeciw, 14 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Prawo przedsię-
biorców. Dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 717 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 w celu uniknięcia luki prawnej 

wyraża w jednym przepisie normę, zgodnie z którą 
przedsiębiorca będzie mógł dokonać zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno 
samego siebie, jak i pracowników.

Konsekwencją poprawki są poprawki nr 5 i 33 do 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działal-
ności gospodarczej. Odrzucenie poprawki nr 1 czyni 
głosowanie nad tymi poprawkami bezprzedmioto-
wym.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie był prze-

ciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 28)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 2 została przyjęta.
Poprawka nr 3 przyjmuje, że wniosek o wpis do 

CEIDG jest niepoprawny, jeśli dotyczy działalności 
innej niż gospodarcza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Głosowało 80 senatorów, 80 było za, nikt nie 
był przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 22)

Poprawka nr 10 została przyjęta.
Poprawki nr 17, 18, 19 i 20 wprowadzają zamknię-

ty katalog rodzajów działalności wymagających uzy-
skania koncesji, a także określają zasady postępo-
wania w przypadku, gdy przewiduje się udzielenie 
ograniczonej liczby koncesji, i sposób postępowania 
w przypadku, gdy liczba przedsiębiorców spełnia-
jących warunki udzielenia koncesji jest większa niż 
liczba koncesji przewidzianych do udzielenia.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawki nie zostały przyjęte.
Poprawka nr 21 zmienia tytuł rozdziału, w którym 

ujęto przepisy o kontroli działalności gospodarczej.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 26 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 24 zastępuje przepisy dotyczące 

opracowywania projektów aktów normatywnych 
i dokonywania oceny ich skutków regulacjami o oce-
nie wpływu i konsultacjach publicznych rządowych 
i pozarządowych projektów aktów normatywnych.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 27 było za, 52 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 25 zmierza do uwzględnienia w prze-

pisie dotyczącym przedstawiania oceny skutków re-
gulacji praktyki Senatu w zakresie sporządzania uza-
sadnienia projektu ustawy i oceny skutków regulacji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 79 było za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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(wicemarszałek  M. Koc) Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie był prze-
ciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 33)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koryguje nieprecyzyjne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 – za, nikt nie był prze-

ciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 34)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 70 – za, nikt nie był 

przeciw, 11 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 35)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach uczest-
nictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodarczej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku 719 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Stanisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działal-
ności gospodarczej zawartych w pktach 3, 5–30, 33, 
35–37 z zestawienia wniosków zawartego w druku 
nr 719 Z.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie 
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności dokonała zmiany treści 
swojego wniosku – pkt 37 w zestawieniu wniosków.

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie był prze-

ciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 30)

Poprawka nr 3 została przyjęta.
Poprawka nr 4 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 31)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 65 – za, nikt nie był 

przeciw, 15 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 32)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Bardzo dzię-
kuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zasadach uczestnictwa 
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagra-
nicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 718 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu umożliwienie podej-

mowania i wykonywania działalności gospodarczej 
przez członków rodzin osób zagranicznych przeby-
wających na terytorium RP na podstawie zezwolenia 
na pobyt czasowy.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) Głosowało 80 senatorów, 66 – za, głosów prze-
ciw nie było, 14 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Bardzo 
dziękuję.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o Straży Marszałkowskiej.

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 720 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko połą-

czonych komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które na po-
siedzeniu w dniu 15 lutego rozpatrzyły wnioski zgło-
szone w toku debaty 14 lutego 2018 r. nad ustawą 
o Straży Marszałkowskiej.

Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w punkcie II, tj. wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawie-
nie wniosku popartego przez mniejszość połączonych 
komisji. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tworzenie ze Straży Marszałkowskiej formacji 

umundurowanej i uzbrojonej rodzi pytanie: po co 
ta formacja jest tworzona, jakim celom ma służyć 
i kiedy, w jakich okolicznościach ma być wykorzysty-
wana? I naprawdę trudno takie okoliczności znaleźć. 
Bo jeżeli już pojawi się jakieś realne zagrożenie, to 
i tak najprawdopodobniej Senat będzie prosił o pomoc 
formacje bardziej profesjonalne, lepiej do takich za-

Proponuję łączne głosowanie – jeżeli pani mar-
szałek pozwoli – nad poprawkami nr 5–24, 26–29, 
33, 35 i 36. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa jest przeciwny temu, abyśmy 

głosowali nad wskazanymi przez pana senatora spra-
wozdawcę poprawkami w bloku poprawek? Nie ma 
głosów przeciwnych.

Przystępujemy do…
Aha, czy senator wnioskodawca, pan Mieczysław 

Augustyn, chce jeszcze zabrać głos? 
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

(Głos z sali: Zaczynamy od trzeciej.)
Dobrze.
Poprawki nr 3, 25, 30 i 37 zmieniają termin wejścia 

w życie ustaw na 30 dni od dnia ogłoszenia oraz są 
konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 26 stycz-
nia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za, głosów prze-

ciw i wstrzymania się nie było. (Głosowanie nr 36)
Poprawki zostały przyjęte.
I teraz, Szanowni Państwo, głosujemy w bloku nad 

poprawkami nr 5–24, 26–29, 33, 35 i 36.
Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 37)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 31…
(Głos z sali: Teraz całość…)
Dobrze. Przepraszam bardzo.
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.
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(senator sprawozdawca J. Wcisła) Głosowało 82 senatorów, 54 – za, 26 – przeciw, 2 
wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Straży 
Marszałkowskiej.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Straży Marszałkowskiej.

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 721 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
wnoszę do Wysokiego Senatu o przyjęcie wniosku 
zawartego w punkcie II zestawienia, tj. o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wniosku popartego przez mniejszość połą-
czonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Ja z miejsca, jeśli pani marszałek pozwoli, krótko. 

Jako że to jest ustawa integralnie związana z poprzed-
nią referowaną ustawą, ze względów merytorycznych, 
przedstawionych przez senatora Wcisłę, popieram 
wniosek i proszę senatorów o poparcie wniosku o od-
rzucenie tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?

dań przygotowane. Wobec tej refleksji trudno znaleźć 
uzasadnienie dla wydawania środków i tworzenia 
tego rodzaju formacji.

Osobną sprawą jest wielokrotnie podnoszony 
problem równego traktowania służb mundurowych 
w Polsce. I gdy słyszymy, jak senatorowie PiS mówią, 
że gdyby nawet chcieli naprawić błędy, które zostały 
popełnione w sprawie celników, to nie mogą, to ja 
bardzo żałuję, że taka refleksja nie towarzyszyła wam, 
gdy celników właściwie wyjmowaliście ze społecz-
ności służb mundurowych.

Jeżeli te poprawki nie zostaną i teraz przyjęte 
przez Senat, to niestety, będziemy musieli zagłoso-
wać przeciwko przyjęciu obydwu ustaw. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Czy senatorowie wnioskodawcy…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo!
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Pan senator Piotr Florek, pan marszałek 
Bogdan Borusewicz, pan senator Jan Rulewski i se-
nator Jerzy Wcisła, który, jak rozumiem, już głos 
zabrał? Nie.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone po-
przednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 24 – za, 57 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam… Wobec 

odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystę-
pujemy do głosowania nad wnioskiem połączonych 
komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(wicemarszałek M. Koc) Połączone komisje wnoszą o przyjęcie poprawek 
zawartych w pktach 1–5.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 
ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek Martynowski 
dokonał zmiany treści swojego wniosku, jest on zawar-
ty w pkcie 4 zestawienia wniosku. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator wnioskodawca Marek 

Martynowski pragnie jeszcze zabrać głos?
(Senator Marek Martynowski: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone gło-

sowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie 
– nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych po-
prawek.

Poprawki nr 1 i 3 zmierzają do tego, aby wobec 
sprawcy przestępstwa polegającego na zabiciu zwie-
rzęcia lub znęcaniu się nad nim mógł być orzekany za-
kaz wykonywania wszelkich zawodów, prowadzenia 
wszelkiej działalności oraz wykonywania wszelkich 
czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt 
lub oddziaływaniem na nie.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie gło-

sował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 43)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 wprowadza w miejsce obligatoryj-

nego fakultatywny środek karny w postaci zakazu 
wykonywania zawodu, prowadzenia działalności oraz 
wykonywania czynności związanych z wykorzysty-
waniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, jeżeli 
sprawca przestępstwa polegającego na zabiciu zwie-
rzęcia lub znęcaniu się nad nim działał ze szczegól-
nym okrucieństwem.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 79 – za, 2 – przeciwnych, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 44)
Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 nakłada na sąd obowiązek orze-

czenia przepadku zwierzęcia w razie skazania jego 
posiadacza za naruszenie zakazu posiadania zwierząt.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-
sili panowie senatorowie Piotr Florek, Jerzy Wcisła, 
Jerzy Czerwiński.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Piotra Florka o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 24 – za, 54 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
połączonych komisji o przyjęcie ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 54 – za, 25 – przeciw,  

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygoto-
wały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 724 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszę bar-
dzo.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Połączone komisje wnoszą o przyjęcie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
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(wicemarszałek  M. Koc) (Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Golba: To za mało?)
(Senator Czesław Ryszka: Co do jednej?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? 
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji zło-
żyli pan senator Marek Martynowski i pan senator 
Andrzej Kobiak, a ponadto sprawozdawcą Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej była pani 
senator Alicja Zając. Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Marka Martynowskiego o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 53 – za, 26 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Instytucie 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu jede-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci 
księdza Stanisława Streicha.

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 726 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 80 senatorów, 77 – za, przeciw – nikt, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 80. rocznicę śmierci księdza 
Stanisława Streicha.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów 80 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 jednoznacznie przesądza o tym, 

iż nowe przepisy umożliwiające wykonanie zakazu 
posiadania zwierząt oraz podejmowania określonej 
działalności znajdą zastosowanie zarówno do zaka-
zów już orzeczonych, jak i tych, które zostaną orze-
czone po wejściu noweli w życie.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 79 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 46)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 79 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 47)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-

tego porządku obrad: ustawa o Instytucie Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 729 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Fedorowicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
2 połączone komisje – Komisja Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja 
Kultury i Środków Przekazu – poparły wszystkie 
zgłoszone poprawki.
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(wicemarszałek  M. Koc) systemem o suwerenność Polski, a w szczególności 
walki z nadużywaniem prawa i podporządkowaniem 
służb siłowych politycznemu aparatowi władzy. 
W ostatnim czasie protestował także przeciwko me-
todom wprowadzanym przez rząd PiS, nie ukrywając 
swoich poglądów, które sam scharakteryzował słowa-
mi: z władzą opresyjną się walczy. Każdy obywatel 
ma do tego prawo.

Akcję zatrzymania dokonanego 14 lutego o godzi-
nie 6.00 rano traktujemy jako symboliczny sygnał, 
że władza nie respektuje praw obywatelskich, jeśli 
zagraża to interesom politycznym partii rządzącej. 
Jest to wyraźny sygnał nie tylko dla opozycji lat 
osiemdziesiątych, ale także dla każdego obywatela 
Rzeczypospolitej.

W kontekście zaniechań w ramach wielu proku-
ratorskich dochodzeń w skandalicznych sprawach 
związanych z szykanowaniem i atakowaniem opozy-
cji demokratycznej nie przyjmujemy do wiadomości, 
że jest to zgodne z zasadą, że każdy obywatel jest 
równy wobec prawa.

W odczuciu odpowiedzialności związanej z kon-
stytucyjnymi gwarancjami praw i wolności obywa-
telskich zwracamy się do pana ministra, prokuratora 
generalnego o zbadanie podstaw prawnych działań 
służb i przedstawienie wyników tych badań. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie złożyć 2 oświadczenia senatorskie. 

Pierwsze kieruję do pani Gertrudy Uścińskiej, prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakiś czas temu zwróciłem się do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem, 
czy studenci z Ukrainy, którzy wykonują pracę na 
terenie Polski na umowę-zlecenie, podlegają prawu, 
w ramach którego pracodawcy płacą za nich składki 
na ubezpieczenia społeczne, czy też nie.

W dniu 2 lutego Departament Ubezpieczeń 
Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej odpisał mi następująco: według przepisów 
ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym studentem jest osoba kształcąca się na stu-
diach wyższych; przez studia wyższe rozumie się 
studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia 
magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawnio-
ną do ich prowadzenia; przy ustalaniu obowiązku 
ubezpieczeń społecznych studenta wykonującego pra-

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad pięćdziesiątego szó-

stego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Jeśli 

ktoś musi opuścić salę, to bardzo proszę, ponieważ 
pan senator Jerzy Wcisła za chwilę będzie wygłaszał 
oświadczenie.

Proszę o ciszę na sali.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Składam oświadczenie w imieniu senatorów 

Mieczysława Augustyna, Bogdana Borusewicza, 
Barbary Borys-Damięckiej, Leszka Czarnobaja, 
Jerzego Fedorowicza, Piotra Florka, Tomasza 
Grodzkiego, Kazimierza Kleiny, Bogdana Klicha, 
Andrzeja Kobiaka, Władysława Komarnickiego, 
Grzegorza Napieralskiego, Marii Pańczyk-Pozdziej, 
Aleksandra Pocieja, Marka Rockiego, Jadwigi 
Rotnickiej, Sławomira Rybickiego, Waldemara 
Sługockiego, Grażyny Anny Sztark, Piotra Wacha, 
Jerzego Wcisły, Barbary Zdrojewskiej, Piotra 
Zientarskiego.

Oświadczenie to kieruję do ministra sprawiedli-
wości i prokuratora generalnego, pana Zbigniewa 
Ziobry.

Szanowny Panie Ministrze!
My, niżej podpisani senatorowie RP wyrażamy 

oburzenie i sprzeciw wobec użycia przymusu bezpo-
średniego, okoliczności zatrzymania i skucia w kaj-
danki Władysława Frasyniuka.

Władysław Frasyniuk, uhonorowany najwyż-
szym odznaczeniem Rzeczypospolitej Polskiej, 
Orderem Orła Białego, przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego, jest symbolem walki z totalitarnym 
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(senator J.F. Libicki) Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!
Na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji został umieszczony projekt ustawy o zre-
kompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych 
osobom fizycznym wskutek przejęcia nierucho-
mości lub zabytków ruchomych przez władze ko-
munistyczne po 1944 r., nr UD316, dalej zwany 
dużą ustawą reprywatyzacyjną. Zgodnie z publi-
kowaną informacją projekt jest obecnie na etapie 
opiniowania. Jego powstanie jest związane z tzw. 
warszawską aferą reprywatyzacyjną. Jej skutkiem 
jest m.in. powstanie i działalność komisji wery-
fikacyjnej. Jednak mało kto już dziś pamięta, że 
bezpośrednim zapalnikiem, przyczyną wybuchu 
afery reprywatyzacyjnej był artykuł w „Gazecie 
Wyborczej” z sierpnia 2016 r. Wcześniejsze próby 
nagłośnienia problemu, np. przez stowarzyszenie 
„Miasto Jest Nasze”, nie przynosiły odpowiednie-
go efektu. Tylko że autorom artykułu w „Gazecie 
Wyborczej” nie chodziło o powołanie komisji we-
ryfikacyjnej, ale o wywołanie presji społecznej 
właśnie w celu uchwalenia ustawy reprywatyza-
cyjnej, zaspokajającej także roszczenia środowisk 
żydowskich.

Obecna burza medialna związana z ustawą zmie-
niającą m.in. ustawę o IPN, penalizującą publiczne 
przypisywanie Polsce i Polakom odpowiedzialno-
ści za zbrodnie nazistowskie, ma podobne źródło. 
Krytykę ustawy, pod pretekstem obrony wolności 
słowa i swobody badań naukowych, podjęli politycy 
izraelscy. Tylko że nie o wolność i swobodę tu chodzi, 
ale, jak zawsze, o kasę. Ustawa ta uniemożliwia bo-
wiem przypisywanie Polakom i Polsce win, których 
nie popełnili, a za które mieliby zapłacić nie tylko 
moralnie, lecz realnymi pieniędzmi. Gdyby nie weszła 
w życie, to w dowolny sposób można by było oskarżać 
Polskę i Polaków o niepopełnione czyny, a potem żą-
dać od naszego państwa konkretnych wypłat tytułem 
zadośćuczynienia za nie.

Do tego należy dodać to, co obecnie dzieje się 
w aspekcie polskim w Stanach Zjednoczonych – z jed-
nej strony na pozór niewinny apel kongresmenów 
z grupy do spraw zwalczania antysemityzmu, popie-
rający stanowisko Żydów z Izraela w sporze z polskim 
rządem i państwem; z drugiej strony przyjęty już 
12 grudnia poprzedniego roku przez Senat amery-
kański akt 447, ustawa o obowiązku raportowania na 
temat działań niektórych państw obcych w odniesie-
niu do majątku ery Holocaustu i powiązanych z tym 
kwestii. Jak czytamy w jej tekście, może być ona 
przywoływana jako „sprawiedliwość dla osób, które 
po dziś dzień nie uzyskały rekompensat”. Faktycznie 
chodzi więc o włączenie amerykańskich władz pań-
stwowych do procesu wymuszania na Polsce zaspoka-

cę na podstawie umowy-zlecenia nie ma znaczenia 
jego obywatelstwo ani kraj odbywania przez niego 
studiów. W tym samym piśmie jest mowa, że tak 
naprawdę to, czy ktoś jest studentem, czy nie, ustala 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym moje pytanie do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych jest następujące. Na pod-
stawie czego ustala się ten status i przesądza, że ktoś 
jest studentem ukraińskim pracującym w Polsce na 
umowę-zlecenie? Czy na podstawie dokumentów 
ukraińskich o statusie studenta przetłumaczonych 
przez tłumacza przysięgłego? A może chodzi o to, 
żeby prawdziwość tych dokumentów była poświad-
czona notarialnie albo żeby dokument stwierdzający, 
że ktoś jest studentem, był niejako potwierdzony 
przez właściwego konsula z polskiego konsulatu? 
A może chodzi o jakąś inną formę potwierdzenia 
statusu studenta obywatela Ukrainy, który pracuje 
w Polsce?

Bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania. Za 
chwilę dołączę odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Oświadczenie drugie kieruję do ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego, 
i do zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Jakiś czas temu powołaliśmy do życia Polską 
Fundację Narodową z budżetem ponad 200 milio-
nów zł, która miała bronić dobrego imienia Polski za 
granicą. Wydaje się, że całe napięcie w stosunkach 
izraelsko-polskich było okazją do tego, aby bronić 
dobrego imienia Polski. Wydawało mi się, że właśnie 
po to powołaliśmy tę fundację. Ja nie widziałem ak-
tywności fundacji w czasie tego kryzysu i w związ-
ku z tym pozwalam sobie zadać panu premierowi 
Glińskiemu i zarządowi Polskiej Fundacji Narodowej 
następujące pytania.

Jakie programy zrealizowała fundacja od mo-
mentu swojego powstania? Jakie wynagrodzenie po-
brał zarząd od momentu, kiedy się ukonstytuował? 
Jakie projekty fundacja ma w planie realizować np. 
w roku 2018 i 2019? Bardzo dziękuję. A odpowiedź 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
która jest załączona do mojego oświadczenia, pozwolę 
sobie przekazać pani marszałek. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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(senator J. Czerwiński) Poza oświadczeniem chciałbym dodać, Pani 
Marszałek, że chciałem to oświadczenie wygłosić 
na poprzednim posiedzeniu Senatu. Niestety zostało 
mi to uniemożliwione przez pana marszałka Bogdana 
Borusewicza.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Arkadiusz Grabowski. Proszę bar-

dzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Nie, nie Grabowski. 

Grabowskiego nie ma.)
Oj, przepraszam.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Ambrozik.)
Panowie jesteście trochę podobni do siebie. 

Przepraszam.
(Senator Rafał Ambrozik: Mogę?)
Tak, oczywiście.

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do pana Zbigniewa 

Ziobry, ministra sprawiedliwości. Jest to oświad-
czenie w sprawie konfliktu interesów wynikającego 
z działalności łowieckiej sędziów.

Szanowny Panie Ministrze, docierają do mnie 
sygnały, że wielu sędziów zajmuje się działalnością 
myśliwską. Sędziowie są członkami kół łowieckich, 
niektórzy nawet pełnią w tych kołach funkcje pre-
zesów. Myślistwo to szczególne hobby – mam wąt-
pliwości, czy właściwe dla osób pełniących funkcję 
sędziego – ale oprócz kwestii etycznych wchodzi tu 
jeszcze w grę potencjalny konflikt interesów. Otóż 
koła łowieckie są pozywane przez rolników o odszko-
dowania za szkody łowieckie, a ponieważ aktywnymi 
członkami, nawet prezesami, tych kół są sędziowie, 
rolnicy dochodzący odszkodowań mają obawy, że ich 
sprawy mogą być rozpatrywane stronniczo na rzecz 
kół łowieckich. Wiem, że było o to wiele skarg, m.in. 
dotyczących sędziów okręgu białostockiego.

Proszę pana ministra o odpowiedź na następują-
ce pytania. Czy dostrzega pan minister zagrożenie 
konfliktem interesów w związku z aktywnością sę-
dziów w kołach łowieckich? Czy dostrzega pan, że ta 
aktywność może negatywnie rzutować na zaufanie 
obywateli do wymiaru sprawiedliwości? Czy zamie-
rza pan podjąć jakieś inicjatywy legislacyjne lub inne, 
zmierzające do zapobieżenia konfliktowi interesów 
wynikającemu z aktywności sędziów w kołach ło-
wieckich? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.

jania żydowskich roszczeń majątkowych dotyczących 
tzw. mienia bezspadkowego.

Podsumuję zdarzenia w następstwie czasowym: 
sierpień 2016 r. – inicjacja akcji przez publikację ar-
tykułu w „Gazecie Wyborczej”; październik 2017 r. – 
pojawia się projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyj-
nej; grudzień 2017 r. – Senat amerykański przyjmuje 
akt 447; styczeń 2018 r. – niezrozumiały i zaskakujący 
atak polityków izraelskich przypuszczony na ustawę 
penalizującą fałsze na temat odpowiedzialności Polski 
i Polaków za Holocaust.

Widać zbieżność czasową wymienionych wyda-
rzeń i wyraźny scenariusz je łączący. Zasadne jest 
więc pytanie: czy nie czas wycofać się z forsowania 
szkodliwego projektu reprywatyzacyjnego, który staje 
się pretekstem do ataków żydowskich, czy to z USA, 
czy z Izraela? Dziwnych i wrogich Polsce działań 
środowisk żydowskich w ostatnim czasie nie da się 
bowiem wytłumaczyć inaczej niż ich nadzieją na uzy-
skanie dużych korzyści materialnych kosztem Polski 
i Polaków, też przecież ofiar II wojny światowej, ofiar 
tego samego niemieckiego agresora.

Panie Premierze, Polski i Polaków nie stać na 
reprywatyzację, a już na pewno nie stać nas na 
rozdawanie pieniędzy żydowskim organizacjom 
uzurpującym sobie prawo do tzw. mienia bezspad-
kowego. Nawet uchwalenie ustawy reprywatyzacyj-
nej w wersji ograniczonej do obecnych obywateli 
Polski bez zaspokojenia roszczeń żydowskich nie-
wiele da. Wtedy bowiem rozpocznie się sterowany 
jazgot medialny, rozpoczną się naciski politycz-
ne ze strony Żydów amerykańskich i izraelskich 
apelujących o równość – równość w cudzysłowie 
– praw w zaspokajaniu roszczeń reprywatyzacyj-
nych. Tym samym argumentem równości praw 
własnościowych obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej będą posługiwały się wrogie nam 
lewackie środowiska unijne. Sam fakt podjęcia te-
matu reprywatyzacji prowokuje i będzie prowoko-
wał do eskalacji żądań Żydów i ich politycznych 
przyjaciół w Polsce i za granicami kraju. Jedynym 
sposobem zakończenia tego tematu jest rezygnacja 
z jakichkolwiek prac nad reprywatyzacją, wyco-
fanie projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej 
z prac rządowych i ewentualne uporządkowanie 
przepisów dotyczących przedawnienia, roszczeń, 
zasiedzenia, wzruszalności ostatecznych decyzji 
administracyjnych itp. w celu stabilizacji stosun-
ków własnościowych i uniknięcia w przyszłości pa-
tologii związanych z tzw. reprywatyzacją, patologii 
podobnych do tych warszawskich. I o to apeluję do 
pana premiera.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, se-
nator RP.
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(wicemarszałek  M. Koc) IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte szóste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Dziękuję bar-
dzo.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie ma.)
Komunikatów nie ma.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego szóste-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 34)





Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.
Wyniki głosowań122

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  2 A.M. Anders - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  3 M. Augustyn . + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  4 A. Bielan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7 A. Bobko ? - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  9 W. Bonkowski - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  10 M. Borowski + + . - ? + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12 B. Borys-Damięcka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 M. Budner - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  14 J. Chróścikowski - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 Z. Cichoń - - . - . - - + . - + - - + + + - - - -
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
  17 G. Czelej - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  18 J. Czerwiński - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  19 D. Czudowska - - + - + - ? + + - + - - - + + - - - -
  20 W. Dobkowski - - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  21 J. Dobrzyński - - + - . - - + + - + - - + + + - - - -
  22 R. Dowhan . . + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  23 J. Duda + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  25 P. Florek + + . - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  26 R. Gaweł - - + - - - - + + - + - - - + ? - - - -
  27 A. Gawęda - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  28 S. Gogacz - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  29 M. Golba . . + - + - - + + - + - - - + + - - - -
  30 A. Grabowski - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  31 T. Grodzki + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 J. Hamerski - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  34 J.M. Jackowski - - . - - - - + + - + - - - + + - - - -
  35 A. Kamiński - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  36 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  37 W. Kilian + + + - . + + + + + + + + + + ? + + + +
  38 K. Kleina + + + - - + + + + + + + + + + ? + + + -
  39 B. Klich + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  40 A. Kobiak + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Koc - - + - - - - + + - + - - - - + - - - -
  42 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  45 M. Kopiczko - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  46 W. Kraska - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  47 J.F. Libicki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  49 J. Łyczak - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  50 R. Majer - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  51 R. Mamątow - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  52 M. Martynowski - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  53 Ł. Mikołajczyk - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  55 A. Misiołek - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  56 K. Mróz - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  57 G. Napieralski + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  58 J. Obremski + - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  60 A. Pająk - - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  63 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  64 W. Piecha - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  65 L. Piechota - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  66 A. Pociej . . + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  68 M. Potoczny - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  69 K. Probierz - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  70 Z. Pupa - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  71 K. Radziwiłł - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  72 M. Rocki . . + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk . . + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  74 J. Rotnicka + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  75 J. Rulewski + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76 J. Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  77 S. Rybicki + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  78 C. Ryszka - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  79 J. Sagatowska - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  80 M. Seweryński - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  81 K. Słoń - - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  82 W. Sługocki + + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek ? - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  84 L. Staroń ? - + - ? + + + + ? + + + + + + ? ? ? +
  85 G. Sztark . . + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  86 A. Szwed - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  87 A. Szymański - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  88 R. Ślusarz - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 P. Wach + + + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  91 A. Warzocha - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  92 J. Wcisła . . . + + + + + + + + + + + + ? + + + +
  93 K. Wiatr - - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  94 J. Włosowicz - - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  95 A. Wojtyła . - + - - - - + + - + - - - + + - - - -
  96 A. Zając - - + - - - - + + - + - - + + + - - - -
  97 J. Zając - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P. Zientarski . . + - + + + + + + + + + + + ? + + + +
  100 J. Żaryn . . + - - - - + + - + - - + + + - - - -
 
  Głosujących 79 82 77 79 78 81 81 81 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
  Za 23 24 77 2 25 27 27 81 80 26 81 27 27 36 80 63 26 26 26 26
  Przeciw 53 58 0 77 51 54 53 0 0 54 0 54 54 45 1 0 54 54 54 55
  Wstrzymało się 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18 1 1 1 0
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.
Wyniki głosowań124

    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 + + - - - + + + + + + + + + + + + + - +
 



56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.
Wyniki głosowań 125

    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 81 80 81 81 80 80 81 81 79 81 80 80 81 80 81 81 82 80 82 82
  Za 81 80 26 26 27 79 67 81 78 81 80 65 81 80 70 81 82 66 24 54
  Przeciw 0 0 54 54 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 26
  Wstrzymało się 0 0 1 1 1 1 14 0 0 0 0 15 0 0 11 0 0 14 1 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.
Wyniki głosowań126

    41 42 43 44 45 46 47 48 49
  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 - + + + + + + + +
 



56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.
Wyniki głosowań 127

    41 42 43 44 45 46 47 48 49
  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 78 81 82 82 82 79 79 82 80
  Za 24 54 81 79 80 79 79 53 77
  Przeciw 54 25 0 2 0 0 0 26 0
  Wstrzymało się 0 2 1 1 2 0 0 3 3
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56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 56. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktami 7. i 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Omawiana w dniu dzisiejszym ustawa o Straży Marszałkowskiej wzbudziła – jak większość proponowanych 
przez PiS potrzebnych, dobrych ustaw – spory i kontrowersje, oczywiście głównie wśród partii opozycyjnych.

Myślę, że opozycyjna histeria i amok są nieprzewidywalne w skutkach, zatem zwiększenie uprawnień Straży 
Marszałkowskiej jest jak najbardziej uzasadnione.

Stało się to niezbędne w świetle wszystkich wydarzeń, które miały miejsce od początku objęcia władzy 
przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzające kolejne ustawy w celu naprawiania Polski. Obserwując niektóre 
zajścia, stwierdzam, że czasami przydałby się jeszcze dyżurny psychiatra. Dzieci wiedzą, gdzie jest granica 
rozrabiania, a opozycja totalnie nie zna granic. W związku z tym waga zadań Straży Marszałkowskiej, po-
twierdzona praktyką konieczności jej interwencji w sytuacjach konfliktowych oraz w przypadkach naruszenia 
spokoju i porządku na terenach należących do Sejmu i Senatu, przemawia za zasadnością dokonania właściwych 
regulacji ustawowych.

Każdy chyba zgodzi się z tym, że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości, a parlament to 
najważniejszy organ władzy, który jest narażony na szczególne niebezpieczeństwa i ataki – terrorystyczne, 
kryminalne czy pospolite. Wprowadzenie nowych rozwiązań do ustawy zwiększą bezpieczeństwo posłów 
i senatorów, a także zatrudnionych pracowników i osób zwiedzających parlament.

Obecnie zasady funkcjonowania Straży Marszałkowskiej reguluje jeden rozdział ustawy o Biurze Ochrony 
Rządu. Wkrótce BOR ma zostać zlikwidowany i zastąpiony przez Służbę Ochrony Państwa. Straż Marszałkowska 
nie może pozostać w próżni, dlatego został przygotowany projekt nowej ustawy poświęcony tej formacji. Zmieni 
się ona w służbę mundurową, a jej członkowie zyskają status funkcjonariuszy.

Oczywiście wprowadzono poprawki, które usunęły 2 artykuły znajdujące się w pierwotnie zgłoszonym 
projekcie, a które wzbudzały kontrowersje m.in. wśród posłów opozycji.

Chodzi o zapis, który umożliwiał Straży Marszałkowskiej na polecenie marszałka Sejmu pełnienie ochrony 
posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia 
życia lub zdrowia. No cóż, przyznam, że ubolewam nad wykreśleniem tego zapisu, ale wiem, że należało wy-
pracować tu jakiś kompromis.

Drugi zapis, z którego zrezygnowano, stanowił, że Straż Marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogłaby korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami, 
a osoby te mogłyby za taką pomoc otrzymywać jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków będących 
w dyspozycji Kancelarii Sejmu.

Ostateczna wersja projektu mówi, że do zadań Straży Marszałkowskiej należy m.in. ochrona terenów, 
obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i w zarządzie Kancelarii Senatu, w tym przy 
użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku, kontrola uprawnień do przebywania na terenach 
i w obiektach parlamentu, wydawanie przepustek, prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, 
wykrywanie urządzeń podsłuchowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.

W projekcie wskazano, że Straż Marszałkowska prowadzi działania poprzez gromadzenie i przetwarzanie 
informacji, planowanie i systematyczne sprawdzanie obiektów oraz korzystanie z informacji i danych przecho-
wywanych w zbiorach ewidencji kryminalnej i zbiorach archiwalnych.

Projekt przewiduje również, że w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Straż Marszałkowska może 
korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, 
Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Regulacja zakłada także, że straż może gromadzić i prze-
twarzać informacje, w tym dane osobowe, mogące wpłynąć na realizację jej zadań.

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, wykonując zadania – w myśl projektu – może m.in. wydawać po-
lecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować 
osoby, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży.

Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wy-
korzystania środków przymusu bezpośredniego, czyli siły fizycznej, kajdanek, pasa obezwładniającego, pałki 
służbowej, ręcznych miotaczy gazu i przedmiotów przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą energii 
elektrycznej, a także broni palnej. Takie uprawnienia będą im przysługiwać m.in. w przypadku konieczności 
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odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionej lub innej osoby, 
ważne obiekty, urządzenia lub obszary pościgu.

Na koniec chciałbym dodać, iż jestem pełen nadziei, że może dzięki tej ustawie kultura w końcu zawita do 
ław sejmowych, bo warcholstwa w wykonaniu totalnej opozycji nie da się już wytrzymać, a totalny cyrk przed 
Sejmem wołał o pomstę do nieba. Nareszcie jest szansa na to, że będzie normalnie. W związku z tym jestem 
jak najbardziej za przyjęciem ustawy o Straży Marszałkowskiej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktami 7. i 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ustawa o Straży Marszałkowskiej oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 
wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie obserwujemy w prawie każdym kraju Europy, a zwłaszcza 
w krajach Europy Zachodniej. Wszędzie tam w związku z zagrożeniem terrorystycznym uchwalono ustawy 
dające służbom państwowym większe uprawnienia. Czas na Polskę, czas na to, abyśmy przygotowali służby 
państwa polskiego do skutecznego reagowania na ewentualne zagrożenia.

Takie sytuacje już mogły się wydarzyć. Przypomnę, że 9 listopada 2012 r. niejaki Brunon K., pracownik 
naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, posiadający 4 t materiałów wybuchowych, spowodował swoim 
działaniem, iż postawiono mu zarzut przygotowania zamachu bombowego na parlament. Został skazany na 
9 lat pozbawienia wolności. Parę miesięcy później, czyli niedługo po tym wydarzeniu, dziennikarze postano-
wili sprawdzić, jak to jest z zabezpieczeniem parlamentu. Została przeprowadzona prowokacja dziennikarska 
przez zespół pana redaktora Tomasza Sekielskiego. Co się wtedy zdarzyło? 3 kg materiałów potrzebnych do 
skonstruowania ładunku wybuchowego, który mógłby zostać zdetonowany, udało się wnieść do budynku 
parlamentu. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej oceniła to wydarzenie jako oburzające. 
I co zrobiła? Nic. Zlekceważyła to. A przecież, skoro prowokacja się udała, oznaczało to, że gdyby ktoś chciał 
naprawdę przeprowadzić zamach w Sejmie, mógłby to zrobić. Dlatego trzeba wzmocnić Straż Marszałkowską, 
trzeba ją uczynić nowoczesną służbą, trzeba dać jej odpowiednie uprawnienia. Trzeba o nią zadbać, tak żeby 
miała właściwą wielkość, czyli właściwy poziom zatrudnienia, odpowiednie wyszkolenie i instrumenty prawne, 
faktyczne instrumenty w celu zapewnienia bezpieczeństwa w gmachu parlamentu, Sejmu, Senatu, w całym 
kompleksie. Chodzi o to, by mogła zapewnić bezpieczeństwo obiektom i ludziom.

Nie będę przywoływał faktów i zagrożeń z zagranicy. Wspomnę jedynie, że polski parlament chyba jako 
jedyny w świecie ma taką straż parlamentarną, która, mówiąc najprościej, niewiele może. Przypomnę, że w za-
kresie ochrony Sejmu i Senatu zadania straży określone są w 5 przepisach ustawy o Biurze Ochrony Rządu 
zatytułowanych ,,Ochrona Sejmu i Senatu”. Przypomnę, że BOR zostało już zastąpione nową formacją. Czas 
pomyśleć o Straży Marszałkowskiej, która służy wszystkim – posłom, pracownikom, którzy są zatrudnieni 
w gmachu Sejmu i Senatu, a także osobom, które odwiedzają polski parlament, których to osób jest dużo. Warto 
policzyć, ile w ciągu roku jest takich osób. To naprawdę są tysiące ludzi z Polski i z zagranicy, bo również 
delegacje zagraniczne. Tu musi być bezpiecznie.

Parlament jest jednym z ważniejszych miejsc w polskim państwie. Gdybyśmy brali pod uwagę wykaz 
infrastruktury krytycznej, okazałoby się, że parlament jest bardzo wysoko na tej liście, bo znaleźć się na niej 
musi – to jest oczywiste. Czas więc zmienić status strażników Straży Marszałkowskiej z pracowniczego na 
status służbowy na podstawie mianowania, tak jak jest w przypadku statusu funkcjonariuszy innych służb. 
W związku z tym ulegnie rozszerzeniu dotychczasowy katalog zadań Straży Marszałkowskiej o następujące 
zadania: ochrona na polecenie marszałka Sejmu posłów i senatorów również poza terenami i obiektami po-
zostającymi w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w przypadkach uzasadnionego zagrożenia ich 
życia lub zdrowia. Chodzi o to, żeby Straż Marszałkowska miała możliwość reagowania, zanim zostanie zawia-
domiona policja i zanim policja dojedzie na miejsce. Nie muszę przypominać, co działo się jesienią ubiegłego 
roku na ul. Wiejskiej, kiedy to manifestanci zagrażali bezpieczeństwu posłów, atakując ich, nawet w godzinach 
nocnych. Czy nie byłoby dobrze, gdyby Straż Marszałkowska miała prawo zareagować, wychodząc te kilka, 
kilkadziesiąt metrów poza gmach Sejmu?

Straż Marszałkowska powinna też mieć możliwość prowadzenia własnego rozpoznania pirotechniczno-ra-
diologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowania działań zmierzających do 
neutralizacji zagrożeń. Skoro nasz parlament jest stosunkowo otwarty – nie posiada nawet parkanu – wskazane 
jest, aby Straż Marszałkowską wyposażyć w odpowiednie ustawowe środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
posłów i senatorów. Myślę tu o możliwości korzystania z informacji o osobach i zagrożeniach posiadanych 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę 
Wywiadu Wojskowego, Policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową. Straż Marszałkowska, wydając 
przepustkę, powinna wiedzieć, kim jest osoba, która wchodzi na teren parlamentu.

Funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej powinno przysługiwać prawo stosowania środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
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bezpośredniego i broni palnej. Skoro zwiększamy odpowiedzialność Straży Marszałkowskiej, musimy znacznie 
zwiększyć zakres jej uprawnień i obowiązków.

Jako parlamentarzysta zasiadający w tej Izbie kilka kadencji na co dzień spotykam się ze strażnikami 
Straży Marszałkowskiej. Ich status nie jest należycie uregulowany ani też, co najważniejsze, prawnie usank-
cjonowany. Z jednej strony niby są to pracownicy cywilni, a z drugiej funkcjonują jak służba mundurowa. 
Jeszcze raz zwrócę uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa zamachami terrorystycznymi. Funkcje strażników 
Straży Marszałkowskiej winni pełnić funkcjonariusze. Proponowana regulacja nie tylko podniesie prestiż tej 
służby, zwiększy uprawnienia przyszłych funkcjonariuszy, ale także zrówna ich pozycję z pozycją pozostałych 
funkcjonariuszy służb publicznych.

Nie chodzi o to, aby gmach Sejmu i Senatu przypominał oblężoną twierdzę, a tak było, kiedy otoczono bu-
dynek metalowymi płotkami. Lepiej mieć dobrych strażników wewnątrz, tak aby bezpieczniej było w gmachu 
Sejmu, a także poza Sejmem. Straż Marszałkowska w tej nowej formule będzie miała uprawnienia bardzo po-
dobne do tych, jakie ma przytłaczająca większość straży parlamentarnych w całej Europie, zwłaszcza w Europie 
Zachodniej, ale również w Europie Środkowej.

Uważam, że ustawa o Straży Marszałkowskiej oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży 
Marszałkowskiej pozwolą na kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa obiektom Sejmu i Senatu oraz osobom 
w nich przebywającym, dlatego zasługują na poparcie.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny jest wzmożenie ochrony 
prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę.

Po dokonaniu analizy danych dotyczących łącznej liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych z art. 35 
ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt z lat 2008–2014 zauważono, że liczba popełnianych przestępstw w postaci 
zabijania zwierząt i znęcania się nad nimi nie maleje. Wręcz przeciwnie – wzrosła liczba przypadków, w których 
przejawiano szczególne okrucieństwo.

Ponadto stwierdzono nieracjonalne rozbieżności w zakresie zagrożeń karnych. Obecnie za zabicie zwierzę-
cia ustawowo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a, dla przykładu, za polowanie w czasie ochronnym 
lub wchodzenie w posiadanie zwierzyny za pomocą niedozwolonych środków grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Surowsza kara jest przewidziana także za kradzież zwierzęcia – od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Ze względu na przedstawione kwestie konieczne jest zapewnienie efektywniejszej reakcji na przypadki 
popełniania przestępstw przeciwko zwierzętom. Za najskuteczniejsze działania uznano m.in.:

— w przypadku skazania, konieczność zapłaty nawiązki na cele ochrony zwierząt;
— zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, w przy-

padku dokonania czynu ze szczególnym okrucieństwem – do 5 lat;
— uzupełnienie art. 244 kodeksu karnego o zakaz wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub 

wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 
oddziaływaniem na nie, oraz o zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo ich określonej kategorii.

Reasumując, można stwierdzić, że przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian 
w omawianej ustawie.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Minęły ponad 3 lata od momentu, kiedy 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że róż-

nicowanie wysokości świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w zależności od wieku, w którym 
niepełnosprawność stwierdzono, jest niezgodne z konstytucją. Do dnia dzisiejszego postanowienie Trybunału 
Konstytucyjnego nie zostało wykonane. 22 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście zasądził 
zapłatę przez MRPiPS 33 tysięcy zł odszkodowania tytułem dyskryminacji spowodowanej brakiem realizacji 
w/w wyroku TK.

W związku z powyższym proszę Panią Minister, po pierwsze, o podanie przyczyn braku realizacji ww. 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz podanie możliwie precyzyjnego terminu, w którym rząd zamierza 
wykonać postanowienie TK (K38/13). Po drugie, proszę o przekazanie informacji o szacunkowych kosztach 
wprowadzenia w życie rozwiązań nakazanych wyrokiem TK z 21 października 2014 r. Po trzecie, proszę 
o poinformowanie mnie, w ilu podobnych sprawach sądy orzekły wypłacanie odszkodowań i na jaką łączną 
kwotę. Po czwarte, proszę o informację o tym, ile tego typu spraw toczy się jeszcze w sądach oraz czy są w tej 
sprawie pozwy zbiorowe.

Z wyrazami szacunku 
Mieczysław Augustyn 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

1. W związku z zatrzymaniem we Wrocławiu w dniu 14 lutego Władysława Frasyniuka proszę o infor-
mację, kto z prokuratorów wydał nakaz zatrzymania i czy Pan Minister był o tym poinformowany. Dlaczego 
zatrzymania dokonano o godzinie szóstej rano i użyto wobec zatrzymanego kajdanek? Jaka jednostka Policji 
dokonywała tego zatrzymania i czy minister spraw wewnętrznych był poinformowany o podjętych działaniach?

2. Czy zatrzymano kogokolwiek z osób niosących rasistowskie transparenty i wznoszących rasistowskie 
hasła w czasie demonstracji 11 listopada 2017 r.?

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W sobotę 20 stycznia 2018 r. dwie pary dziewiętnastolatków, wychodzące z ośrodka kultury mieszczącego 
się w (…) w Gdańsku-Oliwie z imprezy pod hasłem „DIY Safe Disco”, około 21.00 zostały zaatakowane przez 
kilkunastoosobową grupę ubranych na czarno mężczyzn. Niektórzy napastnicy mieli czapki z nazwą klubu 
piłkarskiego Lechia Gdańsk. Poszkodowanych okładano pięściami i pałkami teleskopowymi. Padały słowa: 
„Klepać mordy je…nym lewakom” i „Je…nych lewaków trzeba zniszczyć”. Impreza w (…) była organizowana 
pod hasłem: „Seksizm, rasizm, homofobia, transfobia i każdy inny rodzaj przemocy nie będą tu tolerowane”.

Czy zostało wszczęte śledztwo? Jeśli tak, to kto prowadzi to śledztwo, na jakiej podstawie prawnej i czy 
jest to art. 119 kodeksu karnego dotyczący przestępstwa z nienawiści?

Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Od 1 marca bieżącego roku zacznie obowiązywać ustawa o zakazie handlu w niedziele. Jest to akt prawny 
bardzo oczekiwany przez szeroką rzeszę pracowników zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki.

Niestety, wielu pracodawców zapowiada próbę obejścia wprowadzonych zapisów. Pracodawcy zapowiadają 
m.in. wprowadzenie nocnej zmiany, co de facto uruchomi pracę 24 godziny na dobę. Takie rozwiązanie w du-
żym stopniu zniweczy ideę ustawy, ale też wprowadzi perturbacje w dojeździe pracowników do pracy, którzy 
w znakomitej większości dojeżdżają z małych miejscowości i wsi.

W związku z tym proszę o informację, czy ministerstwo będzie monitorowało działanie ustawy, a w przy-
padku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości wystąpi o jej nowelizację.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Jakuba Lewickiego

W związku z umieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
wpisem „Kolejny wpis na Mazowszu” dot. majątku Zamajdan-Olszyny (z dnia 23 stycznia 2018 r., godz. 10.42) 
zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie sprostowania powyż-
szej informacji. Miałem okazję, wykonując mandat senatora, zapoznać się z tym obiektem, którego zasadniczą 
częścią jest dwór. I to ten dwór stanowił centrum wydarzeń historycznych, podobnie jak to było w innych 
majątkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypisanie głównego miejsca ważnych wydarzeń historycznych do budynku gospodarczego zniekształca 
prawdę o przeszłości tego miejsca. Oficyna stanowiła wyłącznie część zespołu dworsko-parkowego, pełniła 
funkcję budynku folwarcznego, gdzie z czasem urządzono pokój dla gości.

Według mojej wiedzy nie ulega wątpliwości, że treść wpisu do rejestru zabytków powinna ulec zmianie.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz do pełniącego obowiązki 
generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Jacka Grygi

Szanowni Państwo!
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców powiatu pszczyńskiego, jak również w świetle przekaza-

nej na moje ręce przez przedstawicieli Rady Miejskiej w Pszczynie prośby o podjęcie interwencji, zwracam się 
z wnioskiem o zweryfikowanie realnych możliwości bezzwłocznego uruchomienia procesu zmierzającego do 
przygotowania kompleksowej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych w powiecie pszczyńskim na 
odcinku Kobiór – Pszczyna – Goczałkowice-Zdrój oraz wykreślenia z systemu viaTOLL DK nr 81 lub objęcie 
systemem viaTOLL DK nr 1.

Powyższe podyktowane jest faktem, iż na wymienionym odcinku występują permanentnie znaczące utrud-
nienia komunikacyjne (wielokilometrowe korki). Ogromne natężenie ruchu na DK nr 1 paraliżuje ruch na ob-
szarze powiatu pszczyńskiego, zwłaszcza na wymienionym odcinku Kobiór – Pszczyna – Goczałkowice-Zdrój. 
Powoduje to nie tylko znaczące uciążliwości dla mieszkańców i kierowców, ale i stwarza realne zagrożenia, co 
potwierdzają w sposób jednoznaczny stosowne statystyki policyjne. Co więcej, hałas i spaliny wytwarzane przez 
stojące w korkach pojazdy negatywnie wpływają na położone na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój uzdrowisko.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie, czy, a jeśli tak, to kiedy planowane jest podjęcie realnych 
działań czy inwestycji w zakresie, w jakim mogłyby się one realnie przyczynić do rozwiązania opisanego 
problemu. Wedle przekazanych mi informacji gmina Pszczyna deklaruje gotowość współpracy przy realizacji 
części prac związanych z ewentualną przebudową poszczególnych skrzyżowań.

Nadto w celu zmniejszenia natężenia ruchu na DK nr 1 proszę o wskazanie, czy możliwe byłoby wykreślenie 
z systemu viaTOLL drogi krajowej nr 81 (tzw. Wiślanki) lub objęcie tym systemem DK nr 1.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Wprowadzone w ostatnich latach zmiany regulacji dotyczących emerytur pomostowych spowodowały 
zlikwidowanie funkcjonującego uprzednio przez wiele lat systemu ochronnego dla pracowników pracujących 
w warunkach oddziaływania ołowiu i cynku. Wprawdzie dotąd możliwość nabycia uprawnień emerytalnych 
w wieku 55 lat, z zachowaniem minimum 15-letniego okresu pracy na stanowiskach w szkodliwych warunkach 
(w kontakcie np. z ołowiem), dotyczyła głównie hutników, ale pracownicy wydziałów i służb pomocniczych 
w tej branży nabywali uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat.

Praca w szeregu przedsiębiorstw oznaczająca permanentny kontakt z substancjami szkodliwymi takimi 
jak ołów powoduje wyjątkowo wysokie narażenie na toksyczne oddziaływanie ołowiu oraz innych substan-
cji, pierwiastków toksycznych, najczęściej połączone z innymi niekorzystnymi uwarunkowaniami pracy (np. 
wysokie temperatury). Długotrwałe narażenie na kontakt z ołowiem przez 25–30 lat pracy w miejscu, gdzie 
wartości stężenia dla NDS są 100-krotnie wyższe niż dla powietrza atmosferycznego, sprawia z kolei, iż tacy 
pracownicy stają się schorowanymi ludźmi, wręcz strzępkami ludzi, niezdolnymi nie tylko do dalszej pracy, 
ale i samodzielnego egzystowania. 

Jak wynika z posiadanych danych, kraje zachodnie wprowadziły bardziej zaostrzone niż w Polsce rygory 
pracy w warunkach narażenia na oddziaływanie ołowiu. Stosowany jest tam 6-godzinny system czasu pracy 
oraz przyjęte są zdecydowanie niższe dopuszczalne wartości stężeń ołowiu w organizmach (we krwi). W Polsce 
jest to 60 μg Pb/dl lub 50 μg Pb/dl powiązane z przekroczeniem innych wskaźników zdrowotnych, podczas gdy 
w krajach zachodnich wartość ta wynosi 30–35 μg Pb/dl. 

Fakt korzystania z tzw. systemu ochrony i obowiązkowe noszenie masek ochronnych są niewystarczające. 
Pracownicy osiągający wiek 55–60 lat dochodzą jednocześnie do granicy swoich możliwości zdrowotnych 
i stają się niezdolni do pracy, co uniemożliwia im kontynuowanie zatrudnienia do osiągnięcia aktualnej granicy 
wieku emerytalnego.

Mając na uwadze powyższe, proszę o wskazanie, czy do ministerstwa wpływały uprzednio wnioski, postulaty 
obejmujące swym zakresem istotę przedstawionego problemu. Proszę również o wskazanie, czy ministerstwo 
planuje podjęcie w najbliższym czasie jakichkolwiek działań, w tym legislacyjnych, zmierzających do obję-
cia pracowników świadczących pracę w kontakcie ze szkodliwymi substancjami takich jak ołów, szczególną 
ochroną, w tym obniżeniem wieku, w jakim mieliby prawo nabyć uprawnienia emerytalne.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz do 
ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Gmina Bestwina oraz miasto Czechowice-Dziedzice do 1998 r. stanowiły część województwa katowickiego. 

Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w 1998 r. obie miejscowości stały się częścią powiatu bielskiego. 
Jako jedyne części składowe tego powiatu nadal podlegają strukturze właściwości sądu i prokuratury okręgu 
katowickiego, a dokładnie rejonu pszczyńskiego, jednak zarówno Czechowice-Dziedzice, jak i gmina Bestwina 
podporządkowane są bielskiej policji. Istniejąca sytuacja stwarza wiele niedogodności dla mieszkańców, a także 
utrudnia sprawne współdziałanie policji, sądów i prokuratury.

Mając świadomość nieistnienia obowiązku pokrywania się granic administracyjnych z obszarem działania 
sądów i prokuratur, a także faktu, iż sprawy z terenu Czechowic-Dziedzic oraz Bestwiny stanowią istotną 
część rozpatrywanych przez sąd i prokuraturę w Pszczynie, proszę jednak o zastanowienie się nad możliwo-
ścią wprowadzenia zmian w istniejącej obecnie strukturze. Włączenie wymienionych powyżej gmin w obszar 
działania sądu i prokuratury w Bielsku-Białej wydaje się w pełni zasadne, a także zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców obu miejscowości. Proszę o poinformowanie mnie o działaniach, a także o przeprowadzonych 
analizach mających na celu urzeczywistnienie wyżej wymienionej prośby.

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kamińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z treścią udzielonej przez Pana Ministra odpowiedzi na moje oświadczenie dot. problematyki 

związanej z leczeniem w naszym kraju bocznych skrzywień kręgosłupa zwanych skoliozą zwracam się z prośbą 
o rozważenie poszerzenia składu osobowego, powołanego we wrześniu 2016 r. Zespołu Zadaniowego Komitetu 
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ds. diagnostyki i leczenia za-
chowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, o osoby wskazane w treści mojego oświadczenia, tj.: prof. 
dr hab. Tadeusza Kasperczyka, prof. dr hab. Jana Śleżyńskiego, dr hab. Jacka Wilczyńskiego, mgra Ryszarda 
Harężlaka, mgra Pawła Kowalskiego i prof. dr hab. med. Tomasza Kotwickiego.

W mojej ocenie udział ww. osób w pracach Zespołu mógłby znacząco przyczynić się do wypracowania 
odpowiedniego modelu procedowania przy jednoczesnej racjonalizacji wspólnych działań środowisk medycz-
nych, z korzyścią dla dobra pacjentów.

Proszę zatem o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza w najbliższym czasie poszerzyć 
skład Zespołu o wymienione przeze mnie osoby (oczywiście w przypadku podtrzymania przez te osoby goto-
wości do powołania w skład tegoż Zespołu).

Andrzej Kamiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W roku 2016 urzędująca wówczas pani premier Beata Szydło stwierdziła w trakcie posiedzenia Parlamentu 

Europejskiego w Strasburgu, że Polska przyjęła około miliona uchodźców – milion osób, którym nikt nie chciał 
pomóc.

Pan Premier wielokrotnie stwierdzał w publicznych wypowiedziach, że uchodźców w Polsce jest kilkaset 
tysięcy. W związku z tym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Ile osób ze statusem uchodźcy przebywa w Polsce?
2. Ile osób w Polsce otrzymało status uchodźcy w ciągu minionych 2 lat?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina



146
56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 56. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wójt gminy Sierakowice zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie spadku dochodów z podatków, 

jaki odnotowuje gmina z powodu różnych czynników, często spowodowanych polityką społeczną i fiskalną rzą-
du. Podnoszone problemy dotyczą także innych samorządów. Dlatego zwracam się z prośbą do Pana Premiera 
o przekazanie mi informacji dotyczących poniższych kwestii.

1. Spadek dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w gminie 
Sierakowice za rok 2016 jest spowodowany głównie zmniejszonymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych pobieranego od mieszkańców gminy korzystających, zgodnie z prawem, z ulgi na dzieci. Odliczenia 
z tytułu tej ulgi nie są rekompensowane samorządom. Gmina Sierakowice od lat jest w czołówce jednostek sa-
morządu terytorialnego, na których terenie rodzi się najwięcej dzieci. Rok 2017 będzie kolejnym rekordowym 
rokiem w zakresie narodzin, co spowoduje dalsze zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych po skorzystaniu przez rodziców urodzonych dzieci z tej właśnie ulgi (prognozowane kwoty dochodów 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. zmniejszyły się o kwotę 
2.450.533 zł w porównaniu z rokiem 2017). Czy ministerstwo analizuje takie sytuacje i przewiduje rekompensaty 
dla samorządów, w których dochodzi do tak znaczącego spadku dochodów z tego powodu?

2. Kolejne zmniejszenie dochodów jednostki dotyczy obszaru zakładów rzemieślniczych działających na 
terenie gminy. Zakłady te kształcą uczniów w różnych zawodach i ich właściciele nabywają w związku z tym 
ulgę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ulgę za wyszkolenie ucznia. Zakłady rzemieślnicze 
prowadzą taką politykę, aby nauczać zawodu kilkoro uczniów rocznie i w związku z tym otrzymywać ulgę i nie 
odprowadzać podatku dochodowego do Skarbu Państwa. Uszczuplenie wpływów podatkowych z tego tytułu 
również nie jest rekompensowane samorządom. Czy w tym obszarze ministerstwo planuje jakąś interwencję?

3. Budżet roczny gminy Sierakowice na rok 2017 został zwiększony o około 20% w związku z wypłatą świad-
czenia wychowawczego 500+. To spowodowało wzrost dochodu podatkowego na jednego mieszkańca gminy 
o kwotę 196,71 zł (około 21%), co skutkuje zmniejszeniem subwencji wyrównawczej dla gminy Sierakowice 
o 2.035.795 zł (dochód podatkowy na jednego mieszkańca kraju wzrósł tylko o 72,01 zł, czyli o 4,5%). W wy-
niku tego zabiegu, czysto księgowego, dochody bieżące gminy zostały ponownie uszczuplone. Pytam zatem: 
czy ministerstwo rozważa wprowadzenie mechanizmów, które zrekompensują samorządowi taką stratę?

4. Zwiększenie wskaźnika G w przypadku gminy Sierakowice (o 9,3%, z 59,3% do 68,6%) z powodu wy-
mienionych przyczyn skutkuje zmniejszeniem dofinansowania przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ra-
mach projektów, obniżeniem punktacji oceny wniosków oraz zmniejszeniem dofinansowania na planowane 
zadania, a więc w rzeczywistości realne dochody zostały zmniejszone. Kolejne zmniejszenie dochodów jest 
planowane z tytułu obniżenia wag dotyczących nauki języka kaszubskiego w szkołach. Obniżenie wag odbywa 
się w czasie trwania roku szkolnego, gdy siatka godzin została zaakceptowana, wdrożona i jest realizowana 
zgodnie z informacją przekazaną do Systemu Informacji Oświatowej, do końca roku szkolnego 2017/2018, 
czyli do czerwca 2018 r. W tej sytuacji jest to kolejny obszar, w którym muszą być angażowane środki własne 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle tych faktów nasuwa się zasadnicze pytanie: czy jest sens kreować politykę prorodzinną i politykę 
szerokiego kształcenia młodzieży w poszukiwanych zawodach rzemieślniczych, skoro powoduje to w finansach 
gmin wielkie braki, które nie są rekompensowane? 

Problem ten dotyczy szczególnie tych gmin, w których od lat promuje się model rodziny wielodzietnej. Idea 
wprowadzenia w życie polityki prokreacyjnej nie może w tak drastyczny sposób obciążać samorządów. Należy 
jak najszybciej poczynić skuteczne działania w celu zrekompensowania samorządom strat wynikających z ulg 
ustawowych i określonych rozporządzeń. W przeciwnym razie całe to przedsięwzięcie spełznie na niczym, 
ponieważ gminy o szczególnie wysokim przyroście naturalnym będą się z niego wycofywać. Powinno się 
promować model partnerski, rządowo-gminny, a nie zbójecki, który zabiera samorządom ich pieniądze.

Proszę o dokładne przeanalizowanie podniesionych przeze mnie kwestii oraz wyczerpujące odpowiedzi.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Wyrażam zaniepokojenie i pragnę zwrócić Pana uwagę na znaczący problem związany z brakiem zapisów 

dotyczących działań infrastrukturalnych na pewnych obszarach polskiego wybrzeża w projekcie planu zago-
spodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Dlaczego w założeniach projektu planu dotyczących ochrony brzegów morskich w obszarze na wschód od 
Ustki, w kierunku Łeby, wskazano działania ograniczające się tylko do tzw. metod naturalnych – refulacji oraz 
umacniania brzegu poprzez odbudowywanie wydm w wyniku nasadzeń oraz wykładania chrustu?

Ocena linii brzegowej w poszczególnych lokalizacjach gminy Ustka (Ustka Wschód – 231 km, Rowy Wschód 
– 217 km) wskazuje na konieczność podejmowania działań ochronnych odpowiednich dla poszczególnych 
obszarów. Obserwując zbudowane już w ramach projektów unijnych konstrukcje ochrony brzegów morskich, 
należy stwierdzić, że w dużym stopniu rozwiązują one problemy cofania się linii brzegowej i niszczenia brzegów 
morskich spowodowanych zmianami klimatu oraz naturalnym działaniem akwenu morskiego.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie podniesionych przeze mnie kwestii i poszerzenie 
zakresu działań zawartych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
o realizację inwestycji infrastrukturalnych w obszarze linii brzegowej gminy Ustka, które pozwolą na skuteczną 
ochronę i zachowanie bezpieczeństwa brzegu morskiego.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu RP, w trakcie obrad poświęconych rozpatrzeniu 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, 
skierowałem do pani minister finansów pytanie dotyczące art. 20, w którym zaproponowano, aby pieniądze 
z 2% przewidzianych na obronę narodową przeznaczać także na wydatki z zakresu szeroko rozumianej obrony 
narodowej. Moje pytanie dotyczyło kwestii, czy nie byłoby właściwe tak przeredagować art. 20, aby można 
było dzięki niemu finansować działania związane z budową infrastruktury drogowej. W pisemnej odpowiedzi 
pani minister poinformowała, że propozycja rozszerzenia treści art. 20 ustawy okołobudżetowej w celu umoż-
liwienia finansowania budowy infrastruktury drogowej na cele obronne w ramach wydatków obronnych stała 
się bezprzedmiotowa, ponieważ analogiczne rozwiązanie zostało zaproponowane w ustawie z dnia 8 grudnia 
2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych. W pkcie 7 tej ustawy dodano nowy ust. 9 w art. 19 ustawy 
o drogach publicznych, zgodnie z którym zadania na drogach o znaczeniu obronnym wykonywane w ramach 
przygotowań obronnych państwa ujętych w programach obronnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 usta-
wy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, są finansowane 
z budżetu państwa w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pani 
minister zapewniła, że po wejściu w życie ustawy niektóre inwestycje drogowe będą mogły być finansowane 
z budżetu państwa ze środków finansowych pozostających w dyspozycji resortu obrony narodowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 
Czy Ministerstwo Obrony Narodowej analizuje na bieżąco potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej 

w kontekście funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych oraz sił sojuszniczych znajdujących się na naszym tery-
torium, w tym wojsk NATO oraz US Navy oraz US Army? 

Czy ministerstwo bierze pod uwagę podnoszoną przeze mnie wielokrotnie kwestię zapewnienia sprawnej 
komunikacji Bazy Antyrakietowej w Redzikowie, do której dojazd np. z portu w Gdańsku jest utrudniony ze 
względu na wstrzymanie inwestycji budowy drogi ekspresowej S6, Trasy Kaszubskiej, na odcinku od Bożegopola 
do Słupska? 

Czy ministerstwo zaangażuje się w przywrócenie pierwotnych planów budowy tej drogi na całym odcinku 
od Szczecina do Gdańska, dzięki czemu zapewniona zostałaby wspominana wcześniej infrastruktura drogowa 
na cele obronne? 

Czy tak duże inwestycje są konsultowane między resortami, dzięki czemu mogłyby być wzięte pod uwagę 
wszystkie strategiczne potrzeby państwa polskiego?

Proszę o dokładne przeanalizowanie podniesionych przeze mnie kwestii oraz o wyczerpujące odpowiedzi.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w kwestii dotyczącej naliczania opłat za usługi wodne.
Do mojego biura zwrócili się przedsiębiorcy prowadzący małą hodowlę ryb, którzy otrzymali informację 

z Zarządu Zlewni w Gdańsku, że za rok 2017 z tytułu zrzucania ścieków poniosą opłatę w wysokości ok. 
27 tysięcy zł – znacznej części ich całkowitego zysku.

Zgodnie z art. 279 ust. 4 ustawy – Prawo wodne, ośrodki hodowli ryb łososiowych (obiekty przepływowe), 
które nie przekraczają w zrzucanych wodach wykorzystywanych do hodowli parametrów określonych w po-
zwoleniu wodnoprawnym, są zwolnione z opłat za usługi wodne.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dwa razy w roku wykonywane są przez uprawnione laboratoria 
badania wód zrzutowych na koszt przedsiębiorców. Gdyby parametry przekraczały normy określone w pozwo-
leniu wodnoprawnym, organ uprawniony do wydawania decyzji wszcząłby procedurę cofnięcia pozwolenia.

W opinii przedsiębiorców, i trudno się z nimi nie zgodzić, nie można zakładać, że nie przestrzegają oni 
warunków narzuconych pozwoleniem wodnoprawnym. Równocześnie przedsiębiorcy zwracają uwagę na fakt, 
że zażalenie na decyzję o opłatach nie wstrzymuje płatności. Takie postawienie sprawy, niezgodne z przepisami 
prawa, doprowadzi ich hodowlę do upadku, odbierając im jedyne źródło utrzymania.

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: na jakiej podstawie urząd w taki sposób traktuje uczciwie pra-
cujących hodowców? Będą oni musieli teraz poświęcić swój czas, energię i przede wszystkim pieniądze na 
udowodnienie, że bezprawnie naliczono im opłaty za usługi wodne. Czy jest to standardowa procedura, czy 
być może po prostu samowola urzędników? Czy ministerstwo analizuje i kontroluje prawidłowość naliczania 
i pobierania opłat za usługi wodne?

Proszę o dokładne przeanalizowanie podniesionych przeze mnie kwestii oraz wyczerpujące odpowiedzi.

Kazimierz Kleina
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 56. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Z dniem 1 lipca 2018 r. do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r. poz. 

1221) – dalej u.p.t.u. – wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Jego 
istotą będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca 
wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na „zwykły” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś 
pozostała część, odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto (tzw. rachunek VAT), którego środ-
kami można dysponować w bardzo ograniczony sposób.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: w jaki sposób będzie re-
alizowany faktoring (w mechanizmie podzielonej płatności), skoro nabycie wierzytelności przysługujących 
przedsiębiorcom wobec ich dłużników odbywa się przez np. banki?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Wraz ze wzrostem zainteresowania usługami bankowości internetowej pojawia się coraz więcej dostrze-

galnych zagrożeń wyłudzeniami, na które narażeni są klienci banków. Działania oszustów nakierowane są 
na pozyskanie danych, a w efekcie na kradzież pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym. W praktyce 
służą temu m.in. wiadomości e-mail z zawirusowanymi linkami czy SMS-y informujące o przekierowaniu 
usług zarządzania kontem na inny numer telefonu, co pozwala na autoryzację transakcji w banku. To jedynie 
kilka z wielu przykładów.

Pomimo publikowanych przez banki ostrzeżeń i kampanii społecznych pojawiają się coraz to nowe przy-
padki – i sposoby – wyłudzania pieniędzy oraz danych osobowych. Coraz trudniej namierzyć oszustów, którzy 
w efekcie czują się bezkarni. Interesanci zgłaszający się do mojego biura senatorskiego wskazują, że problem 
zagrożeń wyłudzeniami stał się uciążliwy, a nie zawsze możliwe jest uważne zweryfikowanie e-maila czy 
wiadomości SMS, bowiem stają się one łudząco podobne do tych generowanych przez banki.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, jakie prawa i ochrona przysługuje klientom, którzy 
nieświadomie stali się ofiarami wyłudzeń. Czy ministerstwo planuje podjęcie innych działań, poza edukacyj-
nymi i informacyjnymi, by zabezpieczyć klientów bankowości internetowej przed oszustami?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz do 
dyrektora generalnego Ministerstwa Cyfryzacji Michała Widelskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze!
Na jednym z moich dyżurów senatorskich pojawił się interesant, który zgłosił problem dotyczący bardzo 

wysokiego rachunku, w kwocie 4 tysięcy zł, za transmisję danych, jaki dostał od operatora popularnej sieci 
komórkowej. Interesant ten w okresie świątecznym przebywał w Wielkiej Brytanii. Jak wskazał, w rozmowie 
z konsultantem telefonicznym przed wyjazdem (dotyczącej kosztów rozmów i SMS-ów) nie został poinformo-
wany o możliwości naliczenia ogromnych kosztów za transmisję danych. Dla tego interesanta, który, co należy 
podkreślić, jest w podeszłym wieku, oczywiste wydawało się, iż zostanie poinformowany również o możliwych 
bardzo wysokich kosztach użytkowania internetu. Nie wiedział również o konieczności uchronienia się przed 
przekroczeniem limitu transmisji danych np. poprzez wprowadzenie limitu kosztów, np. do 50 czy 100 zł. Jak 
się okazało, operator wyjaśnił, iż konsultant nie miał obowiązku samodzielnie informować klienta o możliwych 
wysokich kosztach.

Użytkownicy telefonów są bezsilni wobec operatorów wystawiających ogromne rachunki za transmisję da-
nych, szczególnie w sezonach urlopowych, i nie zawsze wiedzą o konieczności telefonicznego ustalenia limitu 
pakietu danych. Wydaje się, że konsultanci telefoniczni celowo pomijają taką informacje, chociaż wieści o tak 
dużych kosztach powinny być przekazywane w pierwszym rzędzie. Okazuje się, że brak wiedzy o ewentu-
alnych kosztach nie jest żadnym argumentem dla operatora. Jedyne, co operator zaoferował w tej sytuacji, to 
spłata rachunku w systemie ratalnym. Niestety ograniczone środki finansowe nie pozwalają interesantowi na 
współpracę z prawnikiem.

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości działania ma abonent w sytuacji opisanej powyżej. Czy 
konsultanci telefoniczni nie powinni mieć obowiązku informowania klienta, w szczególności w sezonach 
urlopowych, o możliwości naliczenia wyjątkowo wysokich opłat za transmisję danych? Z powyższej sytuacji 
wynika, że abonent, po naliczeniu tychże opłat, nie ma żadnej innej możliwości rozwiązania sytuacji jak tylko 
spłacenie należności.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z dużą ilością opadów deszczu w okresie kilku ostatnich miesięcy oraz występującymi lokalnie 

podtopieniami proszę o informację, czy służby odpowiedzialne za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz 
usuwanie skutków tych zdarzeń mają gotowe procedury działania.

Na uwadze mam teren Pomorza Zachodniego z dopływami Odry, Regi, Parsęty i Iny.
Proszę o następujące informacje.
Jak często odbywają się ćwiczenia w tym obszarze działania?
Jakie służby lub firmy wchodzą w skład zarządzania kryzysowego?
Jak przedstawia się działanie służb na pograniczu województw sąsiadujących z województwem zachod-

niopomorskim?
Na jakich zasadach polskie służby współpracują z sąsiednimi służbami niemieckimi?
Jaka jest rola OSP w działaniu przeciwpowodziowym i czy są dla nich zabezpieczone niezbędne środki?
Jak przedstawia się zaangażowanie prac na Odrze na obszarze województw lubuskiego i zachodniopomor-

skiego w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych?

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma niebawem nowe zadanie, jakim jest kontrola sklepów w zakresie han-

dlu w niedziele. Od związków zawodowych, osób chcących skorzystać ze wsparcia tej instytucji, otrzymuję 
informacje, które mnie zaniepokoiły.

W PIP jest niskie zatrudnienie, co powoduje, że pracownicy mają za dużo zadań do wykonania. Pensje są 
niskie, co przyczynia się do braku chętnych do pracy. Pracownicy z doświadczeniem zdobytym w PIP prze-
chodzą do innych pracodawców.

Osoby, które potrzebują pomocy w zakresie umów o pracę lub umów-zlecenia, skarżą się na długi czas 
oczekiwania na spotkanie z PIP. Dodzwonienie się na infolinię wymaga dużej cierpliwości.

Zwracam się z prośbą o potraktowanie sprawy jako ważnej oraz o informacje, jakie działania są planowane 
w celu zapewnienia większej skuteczności działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z pytaniem, na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem inwestycji budowy S10 na 
trasie Szczecin – Stargard – Suchań – Recz – Wałcz – Warszawa.

Czy przebieg drogi S10 planowany jest po trasie obecnej drogi krajowej nr 10, czy będzie ona przebiegać 
równolegle w jakiejś określonej odległości od dzisiejszej drogi krajowej?

Proszę o informację, komu i na jakich zasadach zostanie przekazana droga nr 10 po wybudowaniu S10.
Proszę o informację na temat harmonogramu działań oraz zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.
Budowa drogi S10 jest ważna ze względu na rozwijający się Park Przemysłowy w Stargardzie, Goleniowie, 

Gryfinie oraz Wałczu. Ułatwi także transport wojska na poligon w Drawsku Pomorskim oraz dojazd turystów 
na tereny Pojezierzy Drawskiego i Wałeckiego.

Z poważaniem 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Od organizacji pozarządowych i firm, w odniesieniu do których wymagana jest rejestracja w KRS, otrzymuję 

informacje o problemach dotyczących czasu, jakiego sądy potrzebują na dokonanie zmian w KRS. Załatwienie 
sprawy dotyczącej zmiany adresu albo składu zarządu często trwa po kilka miesięcy.

Jakie działania podejmuje Pan w tym zakresie? Czym jest spowodowane tak długie oczekiwanie na odno-
towanie zmian?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

W związku ze skargą rolnika z powiatu głubczyckiego zwracam się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu dopłat dla rolników oraz ich ewentualne usunięcie.

Po pierwsze, chodzi o brak możliwości nanoszenia wyników kontroli do programu rozliczenia dopłat AJAX 
przy ocenie powierzchni upraw, od których naliczana jest dopłata. Raporty z kontroli fotograficznej, którymi 
objęte było około 75% powiatu Głubczyce, nie mogą być obecnie wprowadzane do programu AJAX+ (system, 
w którym pracują biura powiatowe), ponieważ program ten jest niedostosowany do wprowadzania jakichkol-
wiek danych z kontroli. Nie ma fizycznej możliwości wpisania wyników kontroli do systemu. Firma HP, która 
tworzy AJAX+ od 2015 r., zapowiedziała, że taka możliwość będzie najwcześniej dopiero po 19 marca 2018 r. 
Dla rolników indywidualnych, w przypadku których prowadzenie produkcji opiera się na podjętych wcześniej 
zobowiązaniach finansowych, kredytach, jest to sytuacja kryzysowa. Jest to „ostatni pieniądz”, na który czekają 
rolnicy w roku gospodarczym. Zachodzi obawa, że na skutek przeniesienia pracy w powiatowych urzędach 
ARiMR i jej kumulacji w końcówce marca dojdzie do opóźnień. We wcześniejszych latach rolnicy otrzymywali 
dopłaty w styczniu, najpóźniej w lutym, stąd ich rozżalenie na obecną sytuację.

Po drugie, chodzi o sterowanie cenami nawozów sztucznych przez Grupę Azoty, zależną od państwa pol-
skiego spółkę Skarbu Państwa produkującą nawozy na terenie Polski. W przyjętym przez spółkę od wielu lat 
sposobie sprzedaży cena nawozów uzależniana jest w znacznej mierze od możliwości finansowych rolników 
w poszczególnych okresach każdego roku. Nawozy są tanie, kiedy rolnicy nie mają w dyspozycji gotówki, 
i drożeją w cyklu rocznym, kiedy odebrane dopłaty umożliwią im realizowanie zakupów. Zmiana w cenie nie 
jest zależna od zmiennych warunków produkcji nawozów, drożejących surowców do ich produkcji, okresowego 
zwiększania się kosztów produkcji. Jest ona sztucznie kształtowana, łącznie z bardzo dużą marżą dla pośred-
ników, których stać na magazynowanie towaru. Sposób sprzedaży nawozów przez państwowych producentów 
uniemożliwia atrakcyjny cenowo zakup nawozów przez rolników indywidualnych i preferuje wybranych dystry-
butorów. Jednocześnie pośrednicy korzystający z prywatnych preferencji i znajomości otrzymywali wydłużone 
terminy zapłaty za nawozy niedostępne zwyczajnemu rolnikowi indywidualnemu. Produkcja nawozów przez 
polskich wytwórców jest jednocześnie chroniona przed konkurencyjnym towarem zza wschodniej granicy wy-
sokimi opłatami celnymi. Pomimo 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości niewiele w tym zakresie się zmieniło. 
A zwiększające się ceny nawozów powodowane zwiększaniem kosztów produkcji oraz marży pośredników 
przerzucane są na rolników, odbiorców końcowych.

Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krystiana Probierza i Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Uprzejmie prosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przy-

chodu od wynagrodzeń za prace będące przedmiotem prawa autorskiego. Jest to związane z przywróceniem 
dotychczasowych rozstrzygnięć.

Problem wystąpił na naszej macierzystej uczelni, Politechnice Śląskiej, lecz prawdopodobnie dotyczy rów-
nież innych uczelni, szczególnie technicznych. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego wynika, że w sprawie podatków nic się nie zmieniło. Niestety władze naszej uczelni podjęły dzia-
łania, zgodnie z ich informacją oparte na przepisach prawa, które spowodowały znaczące zmiany w zakresie 
stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu.

Działania te obejmują m.in.:
– obniżenie z 90% do 45% kwoty objętej kosztami uzyskania przychodu (nie wiadomo, jak to obliczono),
– wyłączenie zajęć dydaktycznych z działań podlegających prawu autorskiemu,
– powołanie wydziałowych komisji do kwalifikowania działalności pracowników do prac nieobjętych prawem 

autorskim (Jakie kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia mieliby członkowie tych komisji? Kto rozstrzygnie 
sprzeczności dotyczące ocen pracownika i komisji?). Notabene, o ile pamięć nas nie myli, ostatnio komisje 
wydziałowe były powoływane do weryfikacji pracowników w stanie wojennym.

Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy taka interpretacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu 
wynika z błędnego stanowiska Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, jednakże odpowiedzialnością za 
zaistniałą sytuację z pewnością będzie obarczany nasz rząd.

Skutki zmienionej interpretacji przepisów to niewątpliwie m.in. wygenerowanie konfliktów pomiędzy 
pracownikami i członkami komisji, niepotrzebna strata czasu zarówno pracowników, jak i członków komisji, 
a także stworzenie nieprzychylnej rządowi atmosfery na uczelni.

Najważniejszym skutkiem zasygnalizowanego problemu będzie jednak – a właściwie już jest, służby podat-
kowe uczelni obliczają bowiem co miesiąc wyższe stawki obciążeń podatkowych – spadek realnych dochodów. 
Dotyczy to szczególnie młodszych pracowników nauki. Szacuje się, że roczny spadek dochodów jest zbliżony do 
średniej miesięcznej pensji adiunkta. Warto przy okazji przypomnieć, że wynagrodzenia pracowników uczelni, 
o czym powszechnie wiadomo, nie należą do najwyższych i już od dłuższego czasu nie były rewaloryzowane.

Krystian Probierz 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Obecnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(projekt z dnia 4 stycznia 2018 r.).

Niniejszy projekt zakłada m.in. zniesienie możliwości wyznaczania przez dyrektorów szkół na kierowników 
wycieczek instruktorów harcerskich oraz eliminuje możliwości dofinansowywania wycieczek szkolnych ze 
środków pozabudżetowych (np. przez przedsiębiorców, rodziców czy też organizacje obywatelskie). W ramach 
przeprowadzanych konsultacji publicznych swoje stanowiska zgłosiły Związek Harcerstwa Polskiego oraz 
Związek Powiatów Polskich.

Jednocześnie w ocenach skutków regulacji nie przewiduje się, że wejście w życie projektowanych zmian 
spowoduje skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Wskazuje się, że źródłem finansowania 
zadań związanych z działalnością szkół jest m.in. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody jednostek 
samorządu terytorialnego. Warto zaznaczyć, że dotychczas wycieczki szkolne dla uczniów są w dużej mierze, 
a niejednokrotnie całkowicie, finansowane właśnie przez ich rodziców lub ich samych czy też lokalnych przed-
siębiorców – są to powszechne zjawiska. Istotny ponadto jest fakt, iż obecnie nawet z wyliczeń Ministerstwa 
Edukacji Narodowej wynika, że znacząca większość jednostek samorządu terytorialnego ponosi na edukację 
wydatki przekraczające wysokość subwencji oświatowej.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Czy w związku ze zgłoszonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego uwagami przewiduje się przywró-

cenie możliwości wyznaczania przez dyrektorów szkół instruktorów harcerskich na kierowników wycieczek? 
Jeżeli nie, to z jakich powodów?

2. Z jakich powodów uchyla się obecny §16 rozporządzenia, wskazujący, z jakich środków pozabudżetowych 
może być finansowana działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, za-
kwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez?

3. Czy w odniesieniu do pktu 2 przeprowadzono szczegółowe analizy, jakie rzeczywiste skutki będzie miała 
wskazana regulacja i jaki będzie to miało wpływ na funkcjonowanie krajoznawstwa i turystyki w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz aktywność krajoznawczo-turystyczną uczniów? Jeżeli tak, to jakie 
są ich wyniki?

4. Czy planowane jest przywrócenie w projekcie rozporządzenia możliwości uzyskiwania środków poza-
budżetowych na działalność szkół w zakresie krajoznawstwa i turystyki, tak jak ma to miejsce obecnie? Jeżeli 
nie, to z jakich powodów oraz czy zostanie wskazane, w jakim zakresie środki na te cele będą zagwarantowane 
w subwencji oświatowej?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki



160
56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 56. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Odnosząc się do prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem reali-

zacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa, uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące 
pytania.

Kiedy ministerstwo zamierza zakończyć proces publicznych konsultacji w sprawie projektu ustawy?
Kiedy zamierza wprowadzić projekt pod obrady Sejmu?
Ile podmiotów wniosło dotychczas uwagi i jakie to podmioty?
Kiedy ministerstwo zamierza odpowiedzieć na przesłane przez Urząd Miejski we Władysławowie uwagi 

dotyczące wyżej wymienionego projektu?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu D.R., zam. (…), tj. o wznowienie postępowania w sprawie za-

kończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach, Wydziału VII Karnego z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt 
VII K 204/17, który to wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny Odwoławczy wyrokiem z dnia 
28 listopada 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 795/17 utrzymał w mocy. Moim zdaniem pan D.R. został tym wyrokiem, 
jak i całym postępowaniem, bardzo skrzywdzony, gdyż skazany nie popełnił zarzucanego mu czynu, a jego 
zachowanie stanowiło obronę konieczną przed bezprawnym, bezpośrednim i nieuzasadnionym atakiem M.R.

Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział VII Karny wyrokiem z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt VII K 204/17, 
uznał D.R. winnym zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że w dniu 26 stycznia 2017 r. w T. w miesz-
kaniu przy (…) dokonał uszkodzenia ciała swojego syna M.R. wspólnie z nim zamieszkującego w ten sposób, 
że uderzył go głową i pięściami w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania kości nosa bez prze-
mieszczenia, co skutkowało rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni.

D.R. zaskarżył powyższy wyrok apelacją. Niestety, Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny 
w wyroku z 27 listopada 2017 r. nie przychylił się do argumentacji apelacji i utrzymał zaskarżony wyrok 
w mocy w zakresie uznania D.R. za winnego zarzucanego mu czynu. Sąd odwoławczy uznał, iż odmienne 
stanowisko obrońcy oskarżonego stanowi jedynie nieskuteczną polemikę z prawidłowymi ustaleniami, ocenami 
i wnioskami. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał wyrok sądu I instancji w mocy, przyjmując ustalenia Sądu 
Rejonowego w Tychach za własne.

Zdaniem skazanego D.R. oba wyroki zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa procesowego i mate-
rialnego. Przede wszystkim wskazać należy, że okoliczności faktyczne zostały ustalone w sposób wadliwy, 
a w związku z tym ocena materiału dowodowego została dokonana w sposób dowolny z pominięciem okolicz-
ności świadczących na korzyść skazanego. Sąd I instancji oparł się jedynie na okolicznościach niekorzystnych 
dla skazanego, tj. zeznaniach pokrzywdzonego i jego matki A.R., pomijając całkowicie w ocenie wiarygodności 
tych zeznań okoliczność, iż skazany i pokrzywdzony pozostają od wielu lat w konflikcie. Sąd nie odniósł się 
także do opinii biegłego z zakresu chirurgii ogólnej, w której potwierdzenie znalazły okoliczności wskazane 
przez D.R., w szczególności dotyczące odniesionych przez niego obrażeń w wyniku bezprawnego ataku na jego 
osobę M.R. Nieuzasadnione było również uznanie przez sąd I instancji, iż zeznania matki oskarżonego G.R. 
nie są wiarygodne. Wręcz przeciwnie, matka oskarżonego jako osoba niezwiązana bezpośrednio z zaistniałą 
sytuacją i niewplątana w konflikt rodzinny dostarczyła sądowi informacji nie tylko wiarygodnych, ale także 
niezbędnych w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia. Zauważyć również należy, że sąd, dokonując 
oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i wydając orzeczenie, całkowicie pominął okolicz-
ności działania D.R. w ramach kontratypu obrony koniecznej, pomimo podnoszenia powoływania się na tę 
okoliczność w toku procesu.

D.R. zaskarżył powyższy wyrok apelacją. Niestety, Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny 
w wyroku z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 310/17, nie przychylił się do argumentacji apelacji i utrzy-
mał zaskarżony wyrok w mocy.

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan D.R. został niesłusznie skazany. Mając to na uwadze, wobec 
niezrozumiałych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym orzeczeń sądów, proszę Pana Ministra 
o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań, gdyż takie działania sądów nie pozwa-
lają ludziom dobrze myśleć o państwie. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez 
Pana Ministra kasacji nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Tychach, Wydziału VII 
Karnego z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt VII K 204/17, oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydziału 
XXIII Karnego Odwoławczego z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 795/17, na podstawie art. 521 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu M.G., odsiadującemu karę pozbawienia wolności w Areszcie 

Śledczym w Łodzi, to jest o wniesienie kasacji nadzwyczajnej i wznowienie w ten sposób postępowania 
w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny z dnia 
8 listopada 2006 r., sygn. akt V K 1085/05, który Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział V Karny Odwoławczy 
utrzymał w mocy wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt V Ka 300/07, oraz w sprawie zakończonej 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi IV Wydział Karny z dnia 20 sierpnia 2007 r., sygn. 
akt IV K 834/02, który Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział V Karny Odwoławczy utrzymał w mocy wyrokiem 
z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt V Ka 1868/07.

Pierwsza ze wskazanych spraw dotyczy wyroku skazującego M.G., wydanego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi V Wydział Karny z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. akt V K 1085/05. 
Wyrok opisany powyżej został zdaniem skazanego wydany z naruszeniem przepisów postępowania. Sentencja 
przywołanego orzeczenia w ocenie M.G. zawiera sprzeczność w zakresie rozstrzygnięcia wymierzonej mu kary 
pozbawienia wolności. Sprzeczność ta zachodzi pomiędzy określonym cyfrą a określonym słownie wymiarem 
kary w wysokości: 1 (jednego) roku i 6 (dziesięciu) miesięcy.

Sąd niezwłocznie po wydaniu wyroku dokonał sprostowania tej rozbieżności w drodze postanowienia wy-
danego w trybie art. 105 k.p.k. Sprostowanie istotnych elementów wyroku nie jest możliwe w drodze art. 105 
k.p.k. a wskazane uchybienie może być uznane za bezwzględną przyczynę odwoławczą w rozumieniu art. 439 
§1 pkt 7 k.p.k. Zgodne z powyższą argumentacją jest stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażane w wielu orze-
czeniach, w których szczególnie podkreślane jest to, iż zawarta w wyroku sprzeczność przy orzekaniu kary lub 
środka karnego między reakcją karną wyrażoną cyfrą oraz wyrażoną słownie nie jest możliwa do usunięcia ani 
w trybie przepisów prawa karnego wykonawczego, ani też w oparciu o art. 105 §1 k.p.k., jako tzw. oczywista 
omyłka pisarska, albowiem dotyczy elementu merytorycznego treści wyroku (orzeczenie z dnia 11 kwietnia 
2013 r., sygn. akt II KK 217/12, z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt III KK 237/15, z dnia 3 czerwca 2015 r., 
sygn. akt III KK 79/15). Wymierzenie kary pozbawienia wolności w sposób niezrozumiały i niejednoznaczny 
powoduje wewnętrzną sprzeczność orzeczenia uniemożliwiającą wykonanie wyroku, co w konsekwencji sta-
nowi też naruszenie przewidziane w art. 439 §1 pkt 7 k.p.k., jako że nie wiadomo, w jakim wymiarze ma być 
w istocie wykonana kara pozbawienia wolności.

Taka właśnie sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, w której poprzez naruszenie art. 413 §2 pkt 2 k.p.k. 
doszło jednocześnie do naruszenia, o jakim mowa w art. 439 §1 pkt 7 k.p.k. Przekładając zatem na grunt ni-
niejszej sprawy tezę niniejszego orzeczenia, za uprawnione należy uznać stanowisko, że wyrok wydany wobec 
skazanego M.G. obarczony jest bezwzględną przyczyną odwoławczą, co samo w sobie uzasadnia wniesienie 
na korzyść skazanego kasacji nadzwyczajnej.

Odnośnie do drugiej sprawy, w której wobec M.G. zostało wydane orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi V 
Wydział Karny Odwoławczy z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. akt V Ka 1868/07, którym utrzymano 
w mocy wyrok z dnia 20 sierpnia 2007 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w sprawie o sygn. 
akt IV K 834/02, skazany uważa, iż w wydaniu wskazanego orzeczenia Sądu Okręgowego brała udział osoba 
nieuprawniona, w związku z czym zaistniała bezwzględna przyczyna odwoławcza wyrażona w art. 439 §1 pkt 1 
i 2 k.p.k. Zdaniem M.G. sędzia sądu rejonowego W. K. nie posiadał delegacji do orzekania w sądzie wyższej 
instancji wydanej w sposób prawidłowy. Wskazać bowiem należy, iż prezes Sądu Okręgowego, który w tamtym 
momencie wydawał delegację, nie dochował wymogu uzyskania zgody kolegium sędziów. Obowiązujące na 
dzień udzielenia delegacji brzmienie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
w sposób precyzyjny opisywało procedurę udzielania delegacji. Art. 77 §8 stanowił, że prezes sądu okręgowe-
go po uzyskaniu zgody kolegium sądu okręgowego może delegować sędziego sądu rejonowego albo sędziego 
sądu okręgowego do pełnienia obowiązków sędziego na obszarze właściwości tego samego sądu okręgowego, 
jednakże na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku. Z kolei prezes sądu apelacyjnego po uzyskaniu zgody 
kolegium sądu apelacyjnego może delegować do sądu apelacyjnego sędziego sądu okręgowego z obszaru wła-
ściwości danego sądu apelacyjnego również na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku.



163
56. posiedzenie Senatu w dniach 14 i 15 lutego 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 56. posiedzenia Senatu

M.G. jest przekonany, iż w świetle zaistniałego stanu faktycznego oraz następujących po sobie chronolo-
gicznie zdarzeń wskazana wyżej procedura nie została dopełniona, bowiem delegacja została wystawiona 
przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 20 grudnia 2007 r., zaś zgoda kolegium została udzielona 
dopiero następczo, w dniu 3 stycznia 2008 r., w wyniku podziału czynności na rok 2008 r. zatwierdzonego 
przez wskazane kolegium.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt II KK 3/10 uznał, iż akt dele-
gacji spełnia funkcję legitymującą sędziego do orzekania w innym sądzie niż sąd macierzysty. Brak takiej 
delegacji w wypadku, gdy w składzie sądu okręgowego brał udział sędzia sądu rejonowego, lub niezachowanie 
ustawowych wymagań warunkujących ważność i skuteczność aktu delegowania oznacza, że skład, w którym 
zasiadał taki sędzia, był składem nienależycie obsadzonym w rozumieniu art. 439 §1 k.p.k. Ponadto zgodnie 
z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2009 r., w sprawie o sygn. akt II KK 230/08 ograniczenie 
roli kolegium sądu okręgowego w procedurze delegowania sędziego wyłącznie do zatwierdzenia podziału 
czynności na dany rok nie spełnia ustawowego wymagania uzyskania zgody tego kolegium na delegowanie 
konkretnego sędziego. Nie odpowiada temu kryterium przedstawienie temu organowi pod koniec roku kalen-
darzowego listy sędziów, którzy w następnym roku kalendarzowym mają być delegowani przez prezesa sądu 
okręgowego. W ten sposób kolegium nie dokonuje bowiem oceny konkretnego sędziego, imiennie wskazanego 
do delegowania w określonym czasie do określonego sądu, lecz zbiorczą listę sędziów pretendujących dopiero 
do delegacji. Uchybienie tego rodzaju stanowi bezwzględną przyczynę uchybienia zaskarżanego wyroku, którą 
sąd kasacyjny jest zobligowany uwzględnić z urzędu, nawet jeśli, tak jak w tej sprawie, widzi ją poza granicami 
nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Tymczasem, jak ustalono na podstawie dokumentów nadesłanych przez wiceprezesa Sądu Okręgowego 
w Łodzi, sędzia sądu rejonowego W. K. nie posiadał prawidłowej delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym 
w Łodzi. Aktu delegacji nie stanowi i nie może go zastąpić sama informacja o nim zamieszczona w piśmie. 
Podobnej funkcji nie spełnia też „Podział czynności na rok 2008”, który – nawet po zatwierdzeniu przez 
Kolegium Sądu Okręgowego – trudno byłoby traktować jako odzwierciedlenie realizacji uprawnienia tego 
kolegium przewidzianego w przepisie art. 31 §1 pkt 11 p.u.s.p., skoro ewidentnie odnosi się do kompetencji 
kolegium przewidzianych w art. 31 §1 pkt 1 p.u.s.p. Wskazane argumenty uzasadniają wniesienie na korzyść 
skazanego M.G. kasacji nadzwyczajnej od przywołanego prawomocnego orzeczenia.

Mając na uwadze powyższe, za uprawnione należy uznać twierdzenie, że w chwili obecnej mogą funk-
cjonować w obrocie prawnym wyroki skazujące M.G. zawierające poważne uchybienia procesowe, o których 
mowa w art. 439 k.p.k., wyroki, które są podstawą do wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności 
i detencji penitencjarnej.

Mając to na uwadze, wobec prawomocnych orzeczeń dotkniętych bezwzględnymi przesłankami odwoław-
czymi wydanymi wobec M.G., proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tymi sprawami i podjęcie zgodnych 
z prawem działań, gdyż takie orzeczenia nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie. Przede wszystkim 
wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wskazanych orzeczeń na korzyść 
M.G. na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Wszelkie doku-
menty dotyczące przedmiotowych spraw są w posiadaniu Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi, Sądu 
Rejonowego Łódź-Widzew w Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Łodzi.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Zawodowego Celnicy PL (ZZ Celnicy 
PL), którzy wyrazili swoje zaniepokojenie w związku z polityką personalną w Izbach Administracji Skarbowej 
(IAS).

Polityka kadrowa, jaką Ministerstwo Finansów i władze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pro-
wadziły od momentu wprowadzenia ustawy z dnia 16 listopada 2015 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 
budzi wiele wątpliwości.

Jak wskazują przedstawiciele ZZ Celnicy PL, przytaczając rozmowy z szefem KAS, sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Finansów, panem Marianem Banasiem, wielu ludzi zostało zwolnionych z IAS i podległych 
im urzędów na skutek intryg i animozji. Niepokój wzbudza również fakt, że stało się to poza świadomością 
dyrektorów IAS.

Nieprawidłowości stwierdzono także w trakcie trwania procesu składania propozycji, co zostało potwierdzone 
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Reprezentanci ZZ Celnicy PL wyrażają oburzenie faktem, że w pracy w KAS pozostały osoby, które 
w przeszłości współpracowały z tajnymi służbami bezpieczeństwa PRL, a także osoby wskazywane jako 
odpowiedzialne za generowanie strat na rzecz Skarbu Państwa, m.in. w raportach Najwyższej Izby Kontroli. 
W pracy w KAS pozostawiono także osoby, które w niewłaściwy sposób prowadziły nadzór nad podległymi 
sobie jednostkami. Taka polityka kadrowa prowadziła do rozwoju zjawisk niepożądanych i patologicznych 
w całej komórce organizacyjnej.

Szanowna Pani Minister, wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2015 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej pozwoli także na zaoszczędzenie dużych środków ze Skarbu Państwa. Jest to spowo-
dowane licznymi sprawami sądowymi dotyczącymi błędnego doboru osób do KAS.

W nawiązaniu do tego oświadczenia zwracam się do Pani Minister o zajęcie stanowiska w sprawie zmian 
w ustawie o KAS oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Finansów jest skłonne do wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2015 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej mających na celu ustabilizowanie sytuacji kadrowej w KAS i IAS? Jeżeli 
tak, to proszę o podanie do wiadomości publicznej, jaki zasięg będą miały planowane zmiany.

2. Czy kierowany przez Panią Minister resort planuje organizację spotkania, które miałoby na celu przepro-
wadzenie szerokich rozmów z szefem KAS, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, panem Marianem 
Banasiem, tak aby podjął on działania naprawcze w podległych sobie jednostkach organizacyjnych? Jeśli tak, 
to proszę, o ile to możliwe, o przedstawienie terminu i wyników tych rozmów.

3. Czy kierowany przez Panią Minister resort dysponuje danymi statystycznymi mówiącymi o liczbie spraw 
sądowych dotyczących nieprawidłowego doboru kadr w KAS, a także kosztów Skarbu Państwa generowanych 
z tego tytułu? Jeżeli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie takich danych.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Związku Zawodowego Celnicy PL (ZZ Celnicy 

PL) oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej (ZK 
OZZ KAS), którzy przedstawili stanowisko podpisane przez setki funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-
Skarbowej w sprawie dyskryminacji ich formacji, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne służb mundurowych.

Obecne przepisy sprawiają, że funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej mogą czuć się 
pokrzywdzeni w kwestii dostępu do świadczeń emerytalnych. Wynika to z faktu, że jako jedyne wśród służb 
mundurowych mają wprowadzony dodatkowy wymóg mówiący o osiągnięciu wieku 55 lat w przypadku osób 
zatrudnionych przed styczniem 2013 r., aby mogły otrzymać świadczenie emerytalne. Taki zapis nie obejmuje 
żadnej innej formacji mundurowej.

Dla przedstawicieli ZZ Celnicy PL oraz ZK OZZ KAS niezrozumienie budzi również fakt, że dla funk-
cjonariuszy, których reprezentują, wprowadzony jest również wymóg wykonywania przez 5 lat tzw. zadań 
policyjnych. Ten przepis dotyczy tylko pracowników Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej.

Szanowna Pani Minister, wchodząc do systemu zaopatrzeniowego, funkcjonariusze Służby Celnej i Służby 
Celno-Skarbowej nie dostali zapewnienia o wliczeniu wykonywania takich zadań do wysługi emerytalnej. 
Jest to kolejny punkt projektu, który uderza bezpośrednio w te formacje i dyskryminuje je na tle innych służb 
mundurowych.

W nawiązaniu do publicznych apeli przedstawicieli obu formacji, w tym reprezentujących ich członków ZZ 
Celnicy PL oraz ZK OZZ KAS, zwracam się do Pani Minister z prośbą o odniesienie się do sytuacji opisanej 
w niniejszym oświadczeniu oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Finansów planuje zweryfikowanie swojego stanowiska w sprawie zapisów dotyczących 
dyskryminacji Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w kwestii świadczeń emerytalnych? Jeżeli tak, to proszę 
o podanie kierunku ewentualnych zmian.

2. Jakimi przesłankami kierowało się Ministerstwo Finansów, proponując rozwiązania, których efektem 
jest nierówne traktowanie Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej wobec innych formacji mundurowych?

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark, Barbarę Borys-Damięcką, Jadwigę Rotnicką,  

Barbarę Zdrojewską, Jerzego Wcisłę, Leszka Czarnobaja,  
Marię Pańczyk-Pozdziej, Piotra Wacha, Jerzego Fedorowicza,  

Piotra Florka i Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława 
Zielińskiego

My, niżej podpisani senatorowie RP, zwracamy się do Pana Ministra o udzielenie pełnych informacji zwią-
zanych z okolicznościami zatrzymania, pobiciem oraz porażeniem paralizatorem ze skutkiem śmiertelnym 
Igora Stachowiaka, którego, jak podają media, zatrzymano pomyłkowo w dniu 15 maja 2016 r. we Wrocławiu.

Informacje, o które się zwracamy, winny zawierać okoliczności związane z ujawnieniem przestępczej dzia-
łalności funkcjonariuszy Policji, tolerowaniem przez zwierzchników ich zachowań i próbą utajnienia tych prze-
stępstw, a także sposobem sprawowania nadzoru przez komendantów miejskich i komendanta wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu. Ponadto informacja winna zawierać także konkretne daty działań związanych z postępo-
waniem wyjaśniającym, wszczęciem postępowania karego, a także postępowań dyscyplinarnych, związanych 
ze sprawstwem, współsprawstwem i nadzorem funkcjonariuszy Policji we Wrocławiu oraz wyciągnięciem 
konsekwencji służbowych, dyscyplinarnych, prawnych i finansowych w stosunku do wymienionych osób.

Ponadto prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie informacji medialnej, że komendant wojewódzki dol-
nośląskiej Policji A.G., jego zastępca, P.N., i dwóch komendantów miejskich, D.K. oraz A.M., po ujawnieniu 
przez środki masowego przekazu informacji o śmierci Igora Stachowiaka odeszli na „zasłużoną” emeryturę, 
otrzymując 45–60 tysięcy zł odpraw.

Grażyna Sztark 
Barbara Borys-Damięcka 
Jadwiga Rotnicka 
Barbara Zdrojewska 
Jerzy Wcisła 
Leszek Czarnobaj 
Maria Pańczyk-Pozdziej 
Piotr Wach 
Jerzy Fedorowicz 
Piotr Florek 
Piotr Zientarski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Wczoraj zakończył się Tydzień Małżeństwa zainicjowany kilka lat temu przez Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączają się w organizowanie tego tygodnia, 
którego celem jest ukazanie atrakcyjności wspólnoty podstawowej, jaką jest małżeństwo kobiety i mężczyzny.

„Jestem żonaty, mam walentynki codziennie”, „jestem mężatką, mam walentynki codziennie” – tak głoszą 
napisy na koszulkach promowanych podczas Tygodnia Małżeństwa (www.tydzienmalzenstwa.pl). Doroczna 
inicjatywa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich miała miejsce w dniach 7–14 lutego.

Według organizatorów celem Tygodnia Małżeństwa jest propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonują-
cej relacji małżeńskiej, która prowadzi do osobistego rozwoju i szczęśliwszego, zdrowszego życia. Organizatorzy 
podkreślają, że w procesie budowania silnych więzi bezcenne jest celebrowanie, docenianie i radosne spędzanie 
wspólnego czasu. Dlatego budują cykliczną tradycję swoistego „festiwalu małżeństwa” – cieszenia się małżeń-
stwem w „okresie walentynkowym”. Liczą, że w ten sposób uda im się zmotywować społeczeństwo, specjalistów, 
media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych i trwałych relacji małżeńskich.

Potrzeba takich działań jest ewidentna. Od lat osiemdziesiątych trwa stały trend zmniejszenia liczby zawie-
ranych małżeństw i wzrostu liczby rozwodów. Występuje on z różnym nasileniem praktycznie we wszystkich 
krajach europejskiego kręgu kulturowego. W Polsce stosunek liczby zawieranych małżeństw do rozwodów 
wynosi 3:1. Oznacza to, że w danym roku na 3 zawierane małżeństwa przypada 1 rozwód. Co prawda ostatnie 
dane wyglądają bardziej optymistycznie (w 2016 r. zawarto o 4623 więcej małżeństw i przeprowadzono o 3400 
mniej rozwodów niż w roku 2015), jednak za wcześnie na prognozowanie zmiany trendu.

Skutki rozwodów są powszechnie znane, jednak zbyt łatwo o nich zapominamy. Najbardziej cierpią dzieci. 
W wyniku rozpadów małżeństw w ostatnich latach dziesiątki tysięcy dzieci rocznie pozostają w osamotnionych 
rodzinach, na ogół bez ojca. Narażone są na regres w rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym, gorzej 
się socjalizują. U dzieci rozwiedzionych rodziców, częściej niż u dzieci ze stabilnych rodzin, pojawia się odczucie 
beznadziejności, lęku i niepokoju, występuje brak sensu życia i wiary w przyszłość. Nasila się poczucie winy, 
agresja i rozpacz. Dzieci częściej przejawiają postawę bierności, apatii, izolacji wobec rówieśników i dorosłych. 
Wśród trwałych skutków mogą wystąpić zaburzenia snu, moczenie nocne, nerwice dziecięce, nadpobudliwość 
psychoruchowa, brak łaknienia, jąkanie się, tiki. W sytuacjach konfliktowych dzieci z rodzin rozwiedzionych 
częściej bywają agresywne, buntownicze, nieufne, zamknięte w sobie, nieposłuszne, apatyczne.

Mimo ewidentnych szkód, jakie wywołuje rozwód, coraz częściej i łatwiej się na niego decydujemy. Dlaczego? 
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przemianach dokonujących się na wielu płaszczyznach. Badania 
pokazują, że rozstaniom małżonków sprzyjają takie czynniki jak urbanizacja (więcej rozwodów w dużych 
miastach), lęk przed dzietnością (dzieci, jak wiadomo, spajają związek), przemiany w stylu życia (obniżenie 
standardów moralnych, kult pracy, obraz małżeństwa w mediach, łatwość nawiązywania pozamałżeńskich 
kontaktów przez internet).

Istotną rolę w utrzymaniu trwałości małżeństwa odgrywa stosunek do religii. Badania pokazują, że w re-
gionach, w których obserwuje się większy szacunek do rodzinnych wartości i zachowuje tradycje religijne, 
rzadziej dochodzi do rozwodów. Niebagatelne znaczenie mają również aspekty prawne. W Polsce nadal zbyt 
łatwo i zbyt tanio można się rozwieść. Ponadto dla rodziców samotnie wychowujących dzieci istnieją ułatwienia 
i przywileje, które niejednokrotnie dyskryminują rodziny pełne, szczególnie wielodzietne.

Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkim czynnikom sprzyjającym rozpadowi rodzin da się od razu zaradzić, 
organizatorzy Tygodnia Małżeństwa skupiają się na aspektach społeczno-kulturowych i psychologicznych. 
Zachęcają do udziału w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz różnorakich formach wspól-
nego, twórczego spędzania czasu, takich jak działania artystyczne, sportowe i psychoedukacyjne. Wydarzenia 
odbywały się w Warszawie, w Trójmieście, we Wrocławiu, w Wejherowie, Jastarni, Rumii, Olsztynie, Elblągu, 
Chodzieży i Kuźnicy. Program był niezwykle bogaty.

Szczególnie zachęcające wydają się takie propozycje jak warsztaty z komunikacji, warsztaty taneczne dla 
małżeństw, spotkania z autorami książek o małżeństwie, warsztaty na temat seksualności i płodności, małżeńskie 
spacery oraz małżeński nordic walking, warsztaty kulinarne, projekcje filmowe, seminaria z duchowości, msze 
święte, ćwiczenia komunikacyjne, panele i prezentacje na temat instytucji małżeństwa w różnych religiach, indy-
widualne konsultacje dla par u psychologów i seksuologów, „wieczory randkowe” dla małżeństw, gry planszowe, 
gry terenowe i inne atrakcje. Szczegółowo można zapoznać się z nimi na stronie www.tydzienmalzenstwa.pl
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Na jedną zasadniczą myśl, przyświecającą organizatorom tej inicjatywy, chciałbym zwrócić uwagę. Wierzą 
oni, że, pomimo przytoczonych przeze mnie statystyk i tragicznych trendów, małżeństwo jest nadal atrakcyj-
nym i uszczęśliwiającym związkiem. Obalają stereotypy i kreatywnie inspirują, podsuwając pomysły na pie-
lęgnowanie więzi. Zamiast narzekać i biadolić nad kryzysem, wolą wypracowywać i upowszechniać ciekawe 
rozwiązania. Z całego serca wspieram te przedsięwzięcia i im kibicuję.

Antoni Szymański
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Punkty 2., 3., 4., 5. i 6. porządku obrad: ustawa 
– Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o za-
sadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsię-
biorców oraz inne ustawy dotyczące działalności go-
spodarczej

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . . 19

Zapytania i odpowiedzi
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 21
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 21
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 21
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 21
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 21
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 22
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 22
senator Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . 23
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 23
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 23
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 23
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 23
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 23
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 24
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 24
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . 24
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podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 25
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 29
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 30
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . . 30
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 30
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 30
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 31
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 31
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 33
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 33
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 37
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 37
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 39
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 39
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Mariusz Haładyj . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Otwarcie dyskusji
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . 40
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 41
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . . 43
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Zamknięcie dyskusji
Punkty 7. i 8. porządku obrad: ustawa o Straży Mar-
szałkowskiej; ustawa – Przepisy wprowadzające usta-
wę o Straży Marszałkowskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 50
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 50
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 50
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 51
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 51
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 51
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 52
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 52
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 52
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 53
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 53
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 54
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 55
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 55
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 55
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 56
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 56
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 57
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 57
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 58
senator Waldemar Bonkowski . . . . . . . . . 58
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 58
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 58
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 58
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 59
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 59
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 64
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 64
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 65
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 68
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 68

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 70
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 72
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 74
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 75

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Jarosław Zieliński  . . . . . . . . . . . . . . . 76

senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . 78
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 79
Komunikaty

(Obrady w dniu 15 lutego)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu

senator sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Alicja Zając.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 82
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Jerzy Fedorowicz: . . . . . . . . . . . 83

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 85
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 85
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Dorota Czudowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 86
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 87
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Andrzej Kobiak  . . . . . . . . . . . . 87
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 88
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 89
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
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sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Ryszard Bonisławski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Paweł Szrot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . . 92
senator Dorota Czudowska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 94
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 96
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . . 99
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 100
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 101
senator Jan Hamerski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w sprawie uczczenia 80. rocznicy śmierci 
księdza Stanisława Streicha

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 104
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 104

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemiesz-
czania się przez to terytorium (cd.)

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o Rzeczniku Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . 106
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 107

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 11.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
Głosowanie nr 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Głosowanie nr 16  . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa – Prawo przedsię-
biorców (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . 109

Głosowanie nr 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 19  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 23  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (cd.)

Głosowanie nr 25  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 27  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Głosowanie nr 30  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Głosowanie nr 31  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Głosowanie nr 32  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach uczest-
nictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Głosowanie nr 33  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Głosowanie nr 34  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Głosowanie nr 35  . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa – Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne 
ustawy dotyczące działalności gospodarczej (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . .111

Głosowanie nr 36  . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Głosowanie nr 37  . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Głosowanie nr 38  . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o Straży Marszał-
kowskiej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
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wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
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