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Porządek obrad

57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chro-
nionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

3. Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 
sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

5. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kró-
lestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 
podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

6. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Euro-
pejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europej-
skiej).

7. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o ko-
mercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

8. Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

9. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

10. Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–
1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

11. Drugie czytanie projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

13. Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

14. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Ministerstwo Energii  ‒ minister Krzysztof Tchórzewski

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Infrastruktury  ‒ sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  ‒ podsekretarz stanu Tadeusz Kościński

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ‒ podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Jacek Bogucki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ sekretarz stanu Konrad Szymański 
  ‒ podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak

Ministerstwo Środowiska  ‒ sekretarz stanu Małgorzata Golińska 
  ‒ sekretarz stanu Paweł Sałek





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryń-
ski, Bogdan Borusewicz i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram pięćdziesiąte siódme posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Arkadiusza Grabowskiego oraz senatora Łukasza 
Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić będzie pan 
senator Arkadiusz Grabowski.

Bardzo proszę panów senatorów o zajęcie miejsc 
przy stole prezydialnym.

Informuję, że protokoły pięćdziesiątego czwartego 
i pięćdziesiątego piątego posiedzenia Senatu, zgodnie 
z regulaminem Senatu, są przygotowane do udostęp-
nienia senatorom.

Jeśli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich 
zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym po-
siedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 12 stycznia 
2018 r. sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich 
przekazała Senatowi stanowisko rządu w sprawie 
Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac 
Komisji na rok 2018. Zawarte jest ono w druku 
nr 708. Skierowałem te dokumenty do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisja w dniu 
13 lutego br. zapoznała się z komunikatem oraz ze 
stanowiskiem rządu w tej sprawie i poinformowała 
mnie o tym.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego oraz 
punktu czwartego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdanie komisji w tych sprawach 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. Nie słyszę 
sprzeciwu.

Proponuję, Szanowni Państwo Senatorowie, zmia-
nę kolejności: rozpatrywania punktu czwartego, tj. 
ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego – i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego 
przedstawionego projektu porządku obrad; i rozpa-
trywania punktu siódmego, tj. drugie czytanie pro-
jektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żyw-
ności – i rozpatrzenie go jako punktu przedostatniego 
przedstawionego projektu porządku obrad.

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

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników – i rozpa-
trzenie go jako punktu siódmego, tj. po informacji 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej; ustawa o zmianie ustawy o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych – i rozpatrzenie 
go jako punktu ósmego porządku obrad; oraz zmiany 
w składzie komisji senackich – i rozpatrzenie go jako 
punktu ostatniego porządku obrad.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie wi-
dzę, nie słyszę.

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

Informuję, że do rozpatrzenia punktu dotyczą-
cego informacji dla Sejmu i Senatu RP o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
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57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,  

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych…

(marszałek S. Karczewski) (Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
i Panowie, bardzo proszę o wyciszenie rozmów. 
Proszę, Panie Senatorze.)

Dziękuję.
Ta propozycja jest propozycją rządową. Jest to 

kolejna ustawa, która ma na celu zwiększenie za-
sobów mieszkaniowych, pozyskanie tych zasobów 
mieszkaniowych w sposób efektywny, przy pomocy 
wsparcia państwa. Państwo w ciągu 6 lat wesprze to 
przedsięwzięcie, realizację tej ustawy, kwotą 5 mi-
liardów zł.

Ustawa dotyczy wsparcia w pozyskiwaniu miesz-
kań, wsparcia głównie dla osób, które mają najniższe 
dochody, czyli dla biedniejszej części społeczeństwa. 
Ustawa zakłada, ma na celu następujące zmiany: po-
prawę dostępności mieszkań poprzez wprowadze-
nie zmian w zasadach realizacji programów wspar-
cia z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa 
Krajowego budownictwa kierowanego do najmniej 
zamożnych, w tym nowych form wspierających 
gminy w rozwoju budownictwa społecznego czyn-
szowego; zmianę zasad finansowania i aplikowania 
o środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat, 
co ma zwiększyć efektywność ponoszenia wydatków 
budżetu państwa przy jednoczesnym zapewnieniu 
objęcia finansowaniem wszystkich uzasadnionych 
społecznie, technicznie i finansowo projektów inwe-
stycyjnych; zapewnienie odpowiedniego standardu 
mieszkaniowego dotyczącego lokali powstających 
w ramach społecznego budownictwa czynszowego; 
wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą efektyw-
nie gospodarować przez gminy istniejącym zaso-
bem mieszkaniowym, z uwzględnieniem kierowania 
mieszkań czynszowych o najniższych czynszach do 
osób i rodzin wymagających w szczególnym stopniu 
pomocy mieszkaniowej.

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych wprowadza 
zmiany następujące: dostosowuje tytuł ustawy do 
zaproponowanych w niej zmian; zmienia procedury 
przekazywania środków budżetowych z przeznacze-
niem na finansowanie programu; likwiduje obowiązek 
wydzielania zasobu lokali socjalnych. Po wprowadze-
niu tej ustawy nie będzie stosowane pojęcie „lokal 
socjalny” i zostaną wprowadzone umowy socjalne. 
Do mieszkań komunalnych, których lokatorzy… Jeśli 
te osoby mają niskie zasoby finansowe, będą mogły 
uzyskać dofinansowanie z gmin, ale nie będzie ko-
nieczności przenoszenia tych osób do tzw. mieszkań 
socjalnych. Tak że instytucja mieszkań, lokali socjal-
nych jako takich zniknie, a wprowadzony zostanie 
najem socjalny.

Dalej: doprecyzowuje się przepisy w zakresie 
możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie 

w okresie lipiec – grudzień 2017 r. przystąpimy jutro 
o godzinie 10.00.

Ponadto informuję, że 8 marca o godzinie 12.00 
w Senacie zostanie otwarta wystawa „Zawsze wier-
ni Polsce” poświęcona historii Związku Polaków 
w Niemczech.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie! Informuję, że 
po przygotowaniu sprawozdań właściwych komisji 
senackich porządek obrad obecnego posiedzenia 
Senatu może zostać uzupełniony: o punkt dotyczący 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu; oraz o punkt dotyczący 
projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marco-
wych z 1968 r.

Ponadto, w przypadku uchwalenia przez Sejm 
i po przygotowaniu sprawozdań właściwych komi-
sji senackich, porządek obrad może zostać również 
uzupełniony o punkty: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 
oraz ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób 
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 
swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji 
stanu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst do ustawy zawarty jest w druku nr 730, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 730 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić państwu 
opinię 2 połączonych komisji o ustawie o zmianie 
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali so-
cjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
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57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,  

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych…

(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Ustawa umożliwia rozwiązanie umowy najmu 
w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do in-
nego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale 
również i w miejscowości pobliskiej. Do tej pory było 
tak, że mieszkanie komunalne mogły mieć rodziny, 
które mogły mieć ileś innych mieszkań, mogły mieć 
np. dom zarówno w tej miejscowości, w której miesz-
kają, jak i w pobliskiej miejscowości. W tej chwili coś 
takiego będzie niemożliwe, po prostu takie osoby nie 
będą miały prawa do zajmowania takiego mieszkania 
komunalnego, a tym bardziej z dopłatą socjalną.

Ustawa umożliwia też rozwiązanie umowy naj-
mu lokalu z jednoczesnym zaoferowaniem lokalu 
zamiennego w sytuacji, gdy lokal zajmowany ma 
nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku 
do liczby osób w nim mieszkających. I tutaj jest taka 
propozycja, żeby po prostu, gdy jest zbyt duża po-
wierzchnia, gmina mogła zwiększyć czynsz do wy-
sokości 8% wartości odtworzeniowej, ale też mogła 
zaproponować zamianę mieszkania, tego większego 
mieszkania na mniejszy lokal, mniejsze mieszkanie.

Ustawa wprowadza też obowiązek składania de-
klaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domo-
wego, oświadczenia o stanie majątkowym oraz na 
żądanie gminy oświadczenia o nieposiadaniu tytułu 
prawnego do innego lokalu położonego w tej samej 
lub pobliskiej miejscowości. I takie oświadczenie… 
Jest propozycja – tzn. ustawa już została przegło-
sowana w Sejmie, tak że jest to propozycja dla nas, 
żebyśmy też to zatwierdzili – żeby takie deklaracje 
składać na wezwanie gminy co 2,5 roku. Jeżeli ktoś 
takiego oświadczenia nie złoży, to gmina będzie po 
prostu mogła podwyższyć czynsz, tak jak mówiłem, 
do 8%. Ale jest tak, że do… Jeżeli jest podwyżka 
czynszu do 4%, to może to być podwyżka bez uza-
sadnienia, natomiast w przypadku podwyższenia do 
wysokości 8% wartości odtworzeniowej musi być 
uzasadnienie. Od tej decyzji lokator może się odwołać 
do sądu, może również po prostu, powiedzmy, za-
kwestionować tę podwyżkę, ale gmina nie ma prawa 
wprowadzać wyższego czynszu niż maksymalnie 
do 8%.

Jeszcze może powiem, że była dość ożywiona 
dyskusja, trwała ok. 2 godzin. Po dyskusji przy-
jęto poprawki. Jest to 6 poprawek legislacyjnych, 
porządkujących i doprecyzowujących. I są jeszcze 
3 poprawki, które ja zgłosiłem, 2 poprawki to są 
poprawki doprecyzowujące, a 1 poprawka jest po-
prawką merytoryczną. Ta merytoryczna poprawka 
ma na celu ochronę najemców zamieszkujących 
w gminnych lokalach w dniu wejścia w życie ustawy 
przed ryzykiem wypowiedzenia im umowy najmu 
z powodu zamieszkiwania w zbyt dużym lokalu i, 
tak jak mówiłem poprzednio, zaoferowania najmu 
mniejszego lokalu. W wersji sejmowej było tak, że 
przepisy te obejmowały wszystkich lokatorów, któ-

lub przebudowie lokali, które ze względu na zły stan 
techniczny zostały wyłączone z użytkowania. Tak 
że pozyska się mieszkania, które w tej chwili są wy-
łączone z użytkowania. Państwo da wsparcie, żeby 
takie mieszkanie uzyskać i po prostu przeznaczyć na 
mieszkanie komunalne.

Dalej: umożliwia się gminie realizację przedsię-
wzięcia polegającego na kupnie udziału w budynku 
mieszkalnym. Jeżeli gminy się zdecydują na kupno 
udziałów czy mieszkań komunalnych… Państwo 
proponuje wsparcie w wysokości 5 miliardów w cią-
gu 6 lat: po pół miliarda zł w ciągu pierwszego 
roku i drugiego, a później po 1 miliard w kolejnych 
latach. W sumie wsparcie to będzie wynosiło 5 mi-
liardów zł.

Ustawa wprowadza ponadto objęcie programem 
wsparcia przedsięwzięć polegających na tworzeniu 
tymczasowych pomieszczeń, rozszerza katalog przed-
sięwzięć objętych finansowym wsparciem o przed-
sięwzięcia polegające na remoncie lub przebudowie 
istniejących już noclegowni i schronisk dla bezdom-
nych oraz o przedsięwzięcia, w wyniku których 
powstaną ogrzewalnie, a także rozszerza o spółki 
gminne grupy podmiotów, z którymi gmina będzie 
mogła podjąć współpracę w ramach inwestycji re-
alizowanych na podstawie ustawy o finansowym 
wsparciu. Wprowadza też zmiany w wysokościach 
finansowego wsparcia, znosi zakaz łączenia wsparcia 
w ramach programu ze środków Unii Europejskiej. 
Modyfikuje zasady przyznawania i rozliczania przed-
sięwzięć, uwzględniając uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięć przez organizacje pożytku publiczne-
go. Ustawa zmienia zasady zbycia i zmiany przezna-
czenia zasobu utworzonego na podstawie przepisów 
ustawy o finansowym wsparciu. Wprowadza nowy 
instrument finansowego wsparcia dla gmin i związ-
ków międzygminnych z przeznaczeniem na pokrycie 
części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez 
inny podmiot, którego celem jest tworzenie lokali 
mieszkalnych na wynajem dla gospodarstw domo-
wych o niższych dochodach.

W ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilne-
go ustawa wprowadza następujące zmiany. Zmienia 
definicję mieszkaniowego zasobu gminy i publicz-
nego zasobu mieszkaniowego. Wprowadza definicję 
„pobliskiej miejscowości” i „kosztów utrzymania 
lokalu”, instytucję najmu socjalnego lokalu miesz-
kalnego, co oznacza rezygnację ze stosowania pojęcia 
„lokal socjalny”, o czym już mówiłem, i konieczności 
wydzielania tych lokali z mieszkaniowego zasobu 
gminy. Jednoznacznie określa rodzaj opłat, których 
zaległości mogą być podstawą wypowiedzenia sto-
sunku prawnego.
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Czy ktoś jeszcze? Pan senator Rulewski. Dobrze. 
Dziękuję.

Proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, Komitet Obrony Praw Lokatorów, 

jeden z podmiotów działających w Warszawie, zgło-
sił kilka poprawek, które rozesłał bardzo wielu se-
natorom. Ja nie jestem członkiem komisji, dlatego 
chciałbym się dowiedzieć, czy któreś z tych poprawek 
zostały uwzględnione. Jeżeli tak, to które, a jeżeli nie, 
to dlaczego? Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jest kategoria A lokali. Tak się nazywa pomiesz-

czenie tymczasowe. Czy wraz z wejściem w życie 
ustawy ta instytucja zginie? Jak będą rozwiązywa-
ne problemy tymczasowości, kiedy to lokal socjalny 
nie przysługuje bądź nie jest jeszcze przygotowany, 
a istnieje potrzeba, chociażby tak jak to ma miejsce 
w Poznaniu, natychmiastowego znalezienia lokum 
dla tych mieszkańców?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze! Po pierwsze, mówił pan o tym, 

że będą rosły dopłaty do tych przedsięwzięć, które 
gmina będzie podejmowała, by pozyskać nowe lokale, 
ale nie zdradził pan tego, o ile, na ile to się poprawia. 
Pamiętamy, że myśmy już dwukrotnie to podwyższali. 
Zatem pytam, do jakiej kwoty będzie to dofinansowanie.

Po drugie, chciałbym się dowiedzieć, czy obec-
ni najemcy, wszyscy obecni najemcy na mocy art. 2 
pkt 16 będą zobowiązani do podpisania umów po-
nownie, nowych umów najmu i przy tej okazji będą 
musieli składać te oświadczenia, czy też dotyczy to 
tylko nowych oferowanych do najmu lokali.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)

rzy mieszkają w zbyt dużym lokalu. A w tej pro-
pozycji jest tak, że… Zmiana spowoduje, że gmina 
będzie mogła wypowiedzieć umowę najmu i zapro-
ponować w zamian najem lokalu mniejszego, ale 
przepisy te będą miały zastosowanie wyłącznie do 
umów najmu zawieranych po dniu wejścia w życie 
ustawy i nie będą dotyczyły osób, które wcześniej 
mieszkały w danym lokalu.

Osoby, które ukończyły 75 lat, będą wyłączone 
spod działania ustawy. One nie będą musiały opusz-
czać mieszkania i zmieniać lokalu. Z tego, co pan 
minister powiedział, wynika, że ta ustawa spowoduje 
pozyskanie ok. 170 tysięcy mieszkań.

Była prowadzona dyskusja i senator Mróz chciał 
wyjaśnić pewną sprawę. Mieszkania socjalne podle-
gają sprzedaży, a teraz tych mieszkań tak jakby nie 
będzie. Sytuacja się zmienia. Pan minister wyjaśnił, 
że o tym, które mieszkania są do sprzedaży, decyduje 
gmina. I czy to są tzw. mieszkania socjalne, czy też 
mieszkania komunalne… To w ogóle nie zmienia 
sytuacji tych osób.

Pan senator Florek pytał na posiedzeniu komisji, 
czy są opinie rządu i samorządu. Odpowiedź była 
pozytywna. Takie opinie były i były to opinie po-
zytywne.

Opinie przedstawiły też takie instytucje 
jak Komitet Obrony Praw Lokatorów, Komisja 
Dialogu Społecznego z warszawskiego ratusza 
i Stowarzyszenie Mieszkańców „Miejski Eksperyment 
Mieszkaniowy”. Jeżeli będą pytania w tej sprawie, to 
odpowiem, bo teraz nie chciałbym przedłużać. Jeżeli 
będą pytania, to po prostu powiem, jaka była treść 
dyskusji.

Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2018 r. z wyjąt-
kiem art. 1 pkt 15, w zakresie art. 12 ust. 2, oraz pkt 16 
i 19, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zmiany dotyczące ustawy o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dodatkach miesz-
kaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, dziękuję za 
wysłuchanie opinii.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Marszałek Borowski. Proszę bardzo.
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(marszałek S. Karczewski) wał przyjęcia tych propozycji poprawek, w związku 
z tym nie zostały one przez komisję przyjęte.

Pan senator Rulewski pytał o pomieszczenia tym-
czasowe. Tak szczegółowo nie mówiono na ten temat, 
może pan minister coś więcej powie. Jest taka insty-
tucja jak noclegownia, ale to jest inna sprawa, to już 
jest bardziej dla bezdomnych. W każdym razie takie 
tematy w tym duchu nie były omawiane. Nie było 
w ogóle nic mówione na temat pomieszczeń tym-
czasowych.

Teraz jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Augustyna, o wzrost dopłat… Jeżeli chodzi w ogó-
le o dopłaty państwa, to one dotyczą wykupywania 
przez gminy… W przypadku, kiedy gminy wykupują 
lokale komunalne albo remontują lokale, które się nie 
nadawały do zamieszkania, to, tak jak mówiłem, do-
płata państwa będzie wynosiła 5 miliardów zł w ciągu 
6 lat. A jeżeli chodzi o to, żeby dopłacać lokatorom 
do…

(Senator Mieczysław Augustyn: Wykup po eks-
misjach…)

Nie rozumiem.
(Senator Mieczysław Augustyn: Mówił pan, że… 

Mogę dopytać, Panie Marszałku?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mówił pan, że te fundusze będą przeznaczone na 

wykup, tak?
(Senator Wiesław Dobkowski: Tak, na wykup 

przez gminy.)
Czy w takich sytuacjach…
(Senator Wiesław Dobkowski: To będzie tylko dla 

gmin.)
…kiedy jest eksmisja, jest obowiązek zapewnienia 

mieszkania przez gminę? Tak jest dzisiaj?

Senator Wiesław Dobkowski:
O ile wiem, to jest taki obowiązek. Ale tu chodzi 

głównie o to, żeby pozyskać dodatkowe mieszkania. 
I po prostu państwo dopłaca gminom, po to, żeby 
mogły wykupywać mieszkania komunalne albo re-
montować te mieszkania, żeby po prostu pozyskać 
nowe mieszkania komunalne. I wtedy czy one będą 
socjalne, czy będą komunalne, to już jest kwestia 
dochodów ludzi. Bo, tak jak mówiłem, będzie nowa 
instytucja, będzie instytucja najmu socjalnego, a nie 
będzie tzw. mieszkań socjalnych. To tyle, jeżeli cho-
dzi o tę sprawę.

I jeszcze… To wszystko. Dziękuję.

A to już później, w drugiej turze.
(Senator Jan Rulewski: Uzupełniająco. To jest 

moja wina, moja wina, Panie Marszałku.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze, uzupełniające 

pytanie.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję bardzo. 

Pan senator Borowski…)
Panie Senatorze, momencik. Pan senator Jan 

Rulewski jeszcze uzupełnia swoje pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Chodzi o to, o czym pan wspomniał, że tak po-

wiem, o szlachetną instytucję, o to, żeby ludzi, którzy 
mają już 75 lat, nie przemieszczać do innych lokali. 
Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Pozostaje 
jednak kwestia tego, jak dofinansowywać ewentualny 
czynsz i najem, skoro nie obejmuje ich ustawa o do-
datkach mieszkaniowych, bo mają dochody, a z dru-
giej strony zachowują duże pomieszczenia, no, które 
kosztują.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od pytania, które zadał pan senator 

Borowski, o Komitet Obrony Praw Lokatorów, który 
zaproponował pewne poprawki. Tak, faktycznie były 
propozycje Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Jego 
przedstawiciele proponowali, żeby ta maksymalna 
stawka to było nie 8%, tylko 4%. Również propo-
nowali, żeby ten wiek, limit wieku, po osiągnięciu 
którego ta ustawa już tych osób nie dotyczy, to nie 
było 75 lat, ale aby ten wiek był zrównany z wiekiem 
emerytalnym i jeżeli ktoś osiągnie wiek emerytalny, 
to już nie może być… Po prostu ta ustawa jego nie 
dotyczy i nie będzie mógł być np. zmuszony do za-
miany lokalu większego, który mu nie przysługuje, 
na lokal mniejszy.

Pan minister na ten temat wypowiedział się w ten 
sposób, że ta ustawa dotyczy głównie osób, no, 
o mniejszych zasobach, że państwo po prostu chroni 
najuboższych i najsłabszych. Ci, którzy mają większe 
zasoby, powinni czynsz… Te 8% to jest maksymalna 
kwota. Gminy mogą zmniejszyć tę wielkość, zmniej-
szyć wzrost czynszu, nie muszą stosować 8%, ale to 
jest maksymalna wielkość, limit, do którego gminy 
mogą podwyższyć, oczywiście z uzasadnieniem.

W każdym razie propozycji Komitetu Obrony Praw 
Lokatorów nikt nie podtrzymał, nikt nie zapropono-
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Jest z nami pan Kazimierz Smoliński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju…

Czy pan minister chce zabrać głos? Proszę na 
mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa, którą Sejm przyjął i która jest przed-

miotem obrad Wysokiej Izby, była dosyć długo 
przygotowywana w poprzednim Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa, w tej chwili jest już 
w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Były 
długie konsultacje, które rozpoczęły się praktycznie 
jeszcze w 2016 r. Kilkadziesiąt organizacji opiniowało 
ten projekt. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego wypowiedziała się pozytywnie. Jest 
oczekiwanie ze strony samorządów i oczywiście też 
organizacji ochrony lokatorów, jak najszybszego 
wejścia w życie tej ustawy. Ale w związku z tym, 
że ustawa wprowadza wiele nowych instrumentów, 
jeżeli chodzi o zasady gospodarowania lokalami ko-
munalnymi, wprowadzamy długi okres czy Sejm 
wprowadził długi okres vacatio legis, tj. 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie tej ustawy. A np. weryfika-
cja dochodów dotycząca nowych umów będzie po 
raz pierwszy przeprowadzona nie wcześniej niż po 
2,5 roku od wejścia w życie ustawy, czyli możemy 
powiedzieć, że od dzisiaj to jest 3,5 roku. Tak więc jest 
dużo czasu, żeby zarówno samorządy, jak i lokatorzy 
zapoznali się dobrze z ustawą. Być może w między-
czasie zajdzie potrzeba jakichś zmian. Oczywiście 
to jest dużo czasu, więc także otoczenie i prawne, 
i ekonomiczne, i finansowe może się zmienić. Na 
dzisiaj zakładamy, że zmiana sposobu finansowania 
i znaczne zwiększenie ilości środków przeznaczonych 
na tak szeroko rozumiane budownictwo komunalne 
spowoduje wybudowanie ok. 170 tysięcy mieszkań. 
Tak mniej więcej zdiagnozowane są braki w zakresie 
budownictwa komunalnego. W Polsce brakuje ok. 
170 tysięcy mieszkań. Tyle ludzi czeka w kolejce na 
te mieszkania. To są osoby, których nie stać na wy-
najęcie lokalu na rynku, których nie stać na kupno 
lokalu czy na zaciągnięcie kredytu, więc one muszą 
dostać lokal komunalny. W tej chwili już istnieje jed-
no pojęcie lokalu komunalnego jako zasobu. Tak? 
Bo gmina miała obowiązek tworzenia 2 zasobów – 
zasobu socjalnego i zasobu komunalnego. W zasobie 
socjalnym często były lokale o obniżonym standar-
dzie. W tej chwili nie ma już możliwości budowy 
mieszkań o obniżonym standardzie, ale oczywiście 
umowy, które dotyczą starego zasobu, będą ważne do 
końca ich obowiązywania. Umowa socjalna, umowa 
najmu socjalnego, którą wprowadzamy, może do-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie…
(Senator Mieczysław Augustyn: Aha, to dobrze. 

Dziękuję.)
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Pytanie zadaje pani senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Panie Senatorze, czy mógłby pan wskazać, który 

artykuł tej ustawy będzie chronił… albo będzie po-
magał lokatorowi lokalu socjalnego mieszkającemu 
w budynku, który został przeznaczony do sprzedaży 
bądź do zwrotu, w związku z czym taki mieszkaniec 
zostanie przeniesiony przez kompetentne organy do 
innego lokalu socjalnego, który każą mu ponownie 
wyremontować na własny koszt? Które artykuły 
i akapity chronią takiego lokatora? I czy słuszne jest, 
żeby ten lokator na własny koszt musiał ponownie 
remontować lokal, chociaż robił to uprzednio, w po-
przednim lokalu? Gdyby pan senator miał problemy 
z odpowiedzią – bo ja nie mogę tego po prostu znaleźć 
w omawianej ustawie – to od razu zgłaszam, że to py-
tanie będzie skierowane również do przedstawiciela 
rządu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję.
Pani Senator, tego tematu nie było na posiedzeniu 

połączonych komisji. I tutaj, no wie pani, ja w tej 
chwili… Jest bardzo dużo tych przepisów i w tej 
chwili nie jestem w stanie pani tego tak na szybko 
znaleźć. Później możemy się zastanowić i przeana-
lizować te wszystkie przepisy. Bo tu jest tego dużo. 
Może pan minister, który procedował tę ustawę od 
dłuższego czasu, pani odpowie. Tak że ja w tej chwi-
li… Posiedzenie komisji było wczoraj późnym wie-
czorem i nie jestem w stanie w tej chwili tak na szybko 
wskazać tego artykułu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania?
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury.
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(sekretarz stanu K. Smoliński) nie zadania gminy prywatnemu inwestorowi. On to 
wybuduje dla gminy, gmina mu dołoży te 20% czy 
też potem gmina może dysponować tymi 20% po-
wierzchni w związku z tym dofinansowaniem, oczy-
wiście na zasadach ustalonych przez gminę, z tym 
że wprowadzamy właśnie ten maksymalny czynsz 
w postaci 4% wartości odtworzeniowej lokalu, oczy-
wiście w skali roku.

Zwiększamy także dofinansowanie i możliwość 
dofinansowania. Jeżeli gmina realizuje przedsięwzię-
cie w ramach programu rewitalizacji, to dofinansowa-
nie może być zwiększone o 5%. Także jeżeli gmina 
realizuje program „Za życiem”, to dodatkowo 5%, np. 
gdy chodzi o lokale dla rodzin wielodzietnych, dla 
osób niepełnosprawnych, dla rodzin z dziećmi nie-
pełnosprawnymi… Jeżeli taki program „Za życiem” 
jest realizowany w gminie, to też będzie możliwość 
uzyskania dodatkowych 5% finansowania.

Likwidujemy możliwość łączenia finansowania… 
To znaczy jeżeli jest finansowanie ze środków euro-
pejskich i finansowanie ze środków państwowych, 
z budżetu, to jest możliwość łączenia tego finanso-
wania w zakresie jednego przedsięwzięcia, ale to nie 
może się pokrywać, to nie może być przeznaczone na 
to samo. Ale jeżeli budujemy jakąś infrastrukturę, to 
teraz możemy łączyć to dofinansowanie, wcześniej 
takie łączenie nie mogło mieć miejsca.

Znacznie zwiększamy też środki, pan senator spra-
wozdawca mówił o tym. W ostatnich latach, w 2013, 
2014, 2015, to było ok. 50 milionów, w 2016 to już 
było chyba 100 milionów, w 2017 – 150 milionów, 
nawet trochę więcej, a na ten rok mamy 210 milio-
nów, w przyszłym roku będzie to już 500 milionów, 
w 2020 – 500 milionów, a w latach 2021–2025 – po 
1 miliardzie. Środki są zabezpieczone jako rezerwa 
w budżecie państwa z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie Funduszu Dopłat, który jest w gestii Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Bank będzie finansował 
wsparcie budownictwa komunalnego – teraz wpro-
wadzamy już to nowe pojęcie.

Wprowadzamy także dofinansowanie remontów. 
Do tej pory gminy mogły tylko i wyłącznie budo-
wać nowe lokale komunalne czy socjalne, no, w tej 
chwili są tylko komunalne. Od tej chwili gminy będą 
mogły również remontować, przebudowywać lokale, 
czyli te dotychczasowe lokale socjalne, które często 
mają obniżony standard… Od tej chwili gmina będzie 
miała środki, aby w przyszłości przebudowywać te 
lokale i doprowadzać je do stanu technicznego zgod-
nego z wymogami wobec lokali komunalnych. Te 
umowy, które są do tej pory, będą obowiązywały do 
końca, a zmiana przepisów, która może być uznana 
za niekorzystną dla lokatorów… Musimy pamiętać, 
że mieszkania komunalne są przeznaczone przede 
wszystkim dla oczekujących i dla tych, którzy mają 
niskie dochody. Wiemy, że życie przynosi różne roz-

tyczyć tych lokali o niższym standardzie, z tym że 
dajemy też gminom środki na to, żeby przebudować 
te lokale, podwyższać ich standard. Zakładamy też, 
że ich liczba powinna docelowo maleć, że coraz mniej 
osób będzie musiało sięgać po te lokale socjalne. Bo 
osoby, które ubiegają się o taki lokal, praktycznie 
albo nie mają żadnego dochodu, albo mają bardzo 
niski dochód.

Jeżeli chodzi o instrumenty finansowe i instru-
menty wsparcia, to zachowujemy dotychczasowe 
wysokości wsparcia, ale wprowadzamy 2 nowe 
instrumenty. Jeden to jest zwiększenie dopłat dla 
gmin, jeżeli chodzi o wykup dawnych mieszkań 
zakładowych. Jest to duży problem w Polsce. Nie 
znamy dokładnej liczby, bo nikt nigdy nie prowadził 
takich badań i tutaj dane są różne – od kilkunastu 
do kilkudziesięciu tysięcy mieszkań. Myślę, że jest 
kilkanaście tysięcy takich mieszkań w Polsce, które 
zostały sprzedane razem z lokatorami. Jest tam ten 
sam problem, który występuje w Warszawie. Ktoś 
kupił mieszkanie z lokatorami i potem przystępo-
wał do czyszczenia – w odniesieniu do lokatorów 
– remontów tych mieszkań, utrudniał tym lokatorom 
życie. Chcemy, aby gminy dostały 50% dopłaty na 
wykup takich mieszkań. Muszą je kupić na rynku 
komercyjnym, zapłacić właścicielowi umówioną cenę. 
Ale wiemy, że są, szczególnie na Śląsku, samorządy, 
które chcą takie mieszkania kupić. Wówczas wejdą 
one do zasobu komunalnego i lokatorzy będą mieli 
trwałego i przewidywalnego właściciela w postaci 
gminy. Gmina na ogólnych zasadach może te miesz-
kania sprzedać. Likwidujemy zakaz sprzedaży. Jeśli 
była dopłata ze strony państwa, to gminy przez co 
najmniej 5 lat nie mogły takich lokali sprzedawać. 
Teraz likwidujemy ten zakaz. Gmina będzie mogła 
takie lokale sprzedać niezwłocznie po ich nabyciu na 
zasadach obowiązujących w danej gminie, z tym że 
ulga nie może być mniejsza niż 50%, ponieważ do-
płacamy 50%. Gmina nie powinna zarabiać na takiej 
sprzedaży. Jaką ulgę zastosuje, to już jest w kompe-
tencji gminy.

Wprowadzamy też nowy instrument wsparcia, 
tj. taki 20-procentowy grant. Gmina otrzymuje bez-
zwrotne dofinansowanie, w wysokości 20% przed-
sięwzięcia mieszkaniowego. Może tutaj zastosować 
partnerstwo publiczno-prywatne, i zakładamy, że tak 
będzie, czy to z całkowicie niezależnym podmiotem 
prywatnym, czy to z własną spółką w postaci TBS 
lub spółki komunalnej. Jedyne ograniczenie, jakie 
wprowadzamy, to takie, że czynsz w tych lokalach 
nie może być wyższy niż 4% wartości odtworzenio-
wej. To jest publiczna gospodarka lokalami i żeby nie 
było niedozwolonej pomocy, to musi być ograniczenie 
wysokości czynszów. Tak że tu jest po prostu zlece-
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(sekretarz stanu K. Smoliński) go albo pomieszczenia tymczasowego, to w takiej 
sytuacji komornik może wyeksmitować osobę np. 
do noclegowni. No, najczęściej bywa to noclegow-
nia. Teraz gmina będzie mieć obowiązek dostarczyć 
pomieszczenie zastępcze. Te pomieszczenia, które 
do tej pory tu wykorzystywano, nadal będą funk-
cjonowały, gminy dostaną też środki, aby budować 
nowe pomieszczenia zastępcze. Rzeczywiście jest 
problem, że gminy takich pomieszczeń nie mają, 
a powinny je posiadać, mieć do dyspozycji, bo jeżeli 
ktoś straci uprawnienia do lokalu komunalnego… 
No, nie chcemy takich osób wyrzucać na bruk, gmi-
na musi zapewnić im pomieszczenie zastępcze. Tak 
że w ramach dopłat znacznie zwiększamy te kwoty. 
Tak jak powiedziałem, jeszcze 4 lata temu to było 
50 milionów zł, a od przyszłego roku do dyspozycji 
samorządów będzie 500 milionów zł, czyli będą to 
ogromne środki, to jest ogromny wzrost. Tak że gmi-
ny będą musiały budować pomieszczenia zastępcze, 
pomieszczenia tymczasowe, bo tak one się formalnie 
nazywają. Takie pomieszczenie musi się nadawać 
do przebywania w nim osoby, ale nie musi spełniać 
wszelkich standardów, czyli np. może być wspólna 
kuchnia, może być wspólna toaleta. Jedno pomiesz-
czenie do wspólnego zamieszkiwania musi być… No, 
są to pomieszczenia, gdzie ludzie mogą mieszkać, to 
nie oznacza wyrzucenia ich na bruk, ale oczywiście 
są pewne niedogodności. To nie jest jednak jakaś noc-
legownia czy dom dla bezdomnych, tylko mieszkanie 
nadające się do zamieszkiwania, choć, jak mówię, są 
pewne niedogodności. To, jaki będzie standard tych 
mieszkań, jakie standardy będą spełniały te pomiesz-
czenia tymczasowe, będą już ustalały gminy.

Wydaje mi się, że poruszyłem chyba wszystkie 
problemy, o których usłyszałem, ale chętnie odpo-
wiem też na pytania. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pierwszy będzie zadawał pytanie pan senator 
Szymański. Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Gorąco popieram tę ustawę. Ona z jednej strony, jak 
powiedział pan minister, dostarcza samorządom środ-
ków potrzebnych do tego, żeby budować mieszkania 
komunalne – i to jest ogromnie ważne – ale z drugiej 

wiązania, czasami… Najpierw gmina ustala… Może 
ja powiem, jaki mechanizm obowiązuje. Gmina ustala 
– tu każda gmina ma własne kompetencje – poziom 
dochodów, który uprawnia do otrzymania lokalu ko-
munalnego czy, jak dotychczas, lokalu socjalnego, 
a teraz do zawarcia umowy najmu socjalnego. Jeżeli 
ktoś otrzymał taki lokal, to… W aktualnym stanie 
prawnym gmina nie miała żadnej możliwości wery-
fikacji dochodów, stanu majątkowego takiej osoby 
i osoby, które, a często tak się zdarza, nagle stają się 
zamożne, otrzymują albo kupują mieszkania, budu-
ją te mieszkania, otrzymują w spadku… Gmina nie 
miała możliwości pozbyć się takich osób w żaden 
sposób ani wypowiedzieć im umów. Dlatego osoby 
zamożne mieszkają – to jest fakt, każda gmina to po-
twierdzi – w zasobach komunalnych, a ci niezamożni, 
biedni, którzy oczekują na takie lokale, czekają w ko-
lejce po wiele lat. Mamy albo ostatnie, albo jedno 
z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o okres 
oczekiwania na mieszkania komunalne. Chcemy to 
poprawić. W nowych umowach będzie już możliwość 
weryfikacji dochodów i majątku osoby, która korzysta 
z zasobów komunalnych. Z tym że, tak jak mówię, jest 
tu zapisany długi okres dochodzenia do tego.

Panowie senatorowie zaproponowali w poprawce, 
przyjętej zresztą przez komisję, w zakresie gospodar-
ki ponadnormatywnymi lokalami będącymi w gestii 
najemców – czyli lokalami, gdzie na 1 osobę przypada 
ponad 50 m2 i powyżej, a na każdą następną osobę po 
25 m2, taki jest projekt sejmowy – żeby można było 
wypowiadać takie umowy z 6-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia i przenosić te osoby do mniejszych 
zasobów, oczywiście z zastosowaniem wszystkich 
wymogów, które takiej osobie przysługują, gdyby 
w normalnym trybie ubiegała się o najem komunalny. 
Wyłączono tu osoby powyżej 75 roku życia – takim 
osobom nie można wypowiadać umów, musi być 
zgoda tych osób. Odpowiem tutaj panu senatorowi 
Rulewskiemu: takie osoby również mogą uzyskać 
mniejsze mieszkanie, ale musi być ich zgoda, nie 
można im wypowiedzieć umowy. Ustawa narzuca 
6-miesięczny okres wypowiedzenia, który gmina 
może wydłużyć. A więc osoby powyżej 75 roku życia 
muszą wyrazić zgodę na to, żeby zamienić im lokal. 
Rzeczywiście w tej chwili jest problem… No, oso-
by, które zamieszkują ponadnormatywną powierzch-
nię, nie mogą dostawać dodatków mieszkaniowych. 
W takiej sytuacji będzie możliwość, także dla osób 
powyżej 75 roku życia, aby takiej zamiany dokonać.

Cóż jeszcze… Aha, bardzo ważna zmiana to jest 
praktycznie eliminacja czy też rezygnacja z moż-
liwości eksmisji na bruk. Obecnie taka eksmisja 
jest możliwa. Jeżeli gmina w ciągu 6 miesięcy po 
wyroku eksmisyjnym nie zapewni lokalu socjalne-
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(senator A. Szymański) nowych umów. No, to już są niezawisłe decyzje 
Wysokich Izb, parlamentu. Rząd trochę inaczej 
zapisał to w przedłożeniu, natomiast w tej chwili 
stan prawny jest taki, że Sejm przyjął takie rozwią-
zanie, a komisja przyjęła kolejne, żeby to załago-
dzić. Taka jest argumentacja. Rzeczywiście było 
sporo uwag, zastrzeżeń i obaw ze strony środowisk 
lokatorskich, czego przykładem było też tutaj wła-
śnie ostatnie wystąpienie przedstawiciela Komitetu 
Obrony Praw Lokatorów, o którym jeden z panów 
senatorów mówił. Czasami czy w głównej mierze 
te obawy wynikają też z niezrozumienia przepisów. 
Kiedy myśmy na etapie prac Sejmu wprowadzili np. 
ograniczenie podwyżek do 8%, to zostało to przy-
jęte jako niekorzystne rozwiązanie, a to właśnie 
jest korzystne, bo wcześniej nie było takiej górnej 
granicy i gmina mogła sobie w sposób dowolny ten 
czynsz podwyższać, nawet powyżej wartości ryn-
kowej. W Polsce średnia to mniej więcej… Zostało 
przyjęte, tak uznali posłowie, że 8% to jest mniej 
więcej średnia krajowa. No, w Warszawie będzie to 
więcej, czynsz rynkowy to jest około 10% wartości 
odtworzeniowej. Tak że gmina może to podnosić 
tylko do 8%. Jednak trzeba pamiętać, że każda 
zmiana warunków umowy wymaga wypowiedze-
nia tej umowy i przysługuje pełny pakiet uprawnień 
wynikających z prawa cywilnego czy administra-
cyjnego, w tym prawo odwoływania się od takich 
decyzji. Jeżeli decyzja gminy będzie nieuzasad-
niona, jeżeli podwyżka będzie nieuzasadniona, to 
lokator ma prawo odwołać się do sądu i sąd ustali, 
czy ta podwyżka jest rzeczywiście uzasadniona, 
czy ona nie jest powyżej wartości rynkowej.

Co do oczekujących na mieszkanie, o których 
pan senator mówił, to jest to rzeczywiście duży pro-
blem. Przyjmuje się, że brakuje 170 tysięcy mieszkań; 
jeżeli przyjmiemy, że będą tylko 3 osoby na jedno 
mieszkanie, to czeka ponad pół miliona osób, często 
właśnie z małymi dziećmi. Ale, jak mówiłem, nie 
mnie oceniać kwestie wejścia w życie ustawy. To 
niezawisła decyzja zarówno pierwszej, jak i drugiej 
izby parlamentu.

Jeżeli chodzi o kwestię eksmisji na bruk, o to, że 
to może spowodować jakieś perturbacje na rynku i że 
te osoby będą czekały, to chciałbym przypomnieć, 
że ustawa dotyczy tylko i wyłącznie budownictwa 
komunalnego. A więc tam, gdzie najem jest poza 
budownictwem komunalnym, na zasadach kodeksu 
cywilnego, to tam obowiązują ogólne zasady i tam jest 
możliwość eksmisji na bruk. No, ale tam obowiązują 
inne zasady. Zakładamy, że chodzi tu o osoby, które 
mają dochody i są w stanie sobie zapewnić inny lokal, 
np. wynająć mniejszy. Te biedne osoby, którym trzeba 
pomóc, zamieszkują budownictwo komunalne; tutaj 
państwo musi zapewnić jak największą ochronę. I tak 
my robimy. Dziękuję.

strony wprowadza takie rozwiązania, że ten rynek 
będzie rynkiem bardzo ruchomym.

Problem polega na tym, że te dobre rozwiązania 
mają wejść w życie późno, z tego, co pan minister 
mówi i co wynika z ustawy. Bardzo długie jest vacatio 
legis, wyjątkowo długie, właściwie do żadnej ustawy 
takiego w tej kadencji nie zastosowaliśmy. Co jest 
powodem tego, że tak długo będziemy oczekiwać na 
dobre rozwiązania i ich wdrożenie? Pytam, bo takie 
wyjaśnienie, że samorządy muszą się nauczyć stoso-
wania ustawy… No, samorządy poradziłyby sobie 
w znacznie krótszym okresie. A to są przecież bardzo 
ważne przepisy. To jest pierwsza kwestia.

Druga. Pan mówił o problemie eksmisji, o tym, 
że eksmisja na bruk nie będzie możliwa. Czy to, 
w sytuacji braku mieszkań, braku mieszkań rów-
nież dla tych osób, które będą eksmitowane, nie 
spowoduje zablokowania eksmisji? A przecież 
eksmisję musimy widzieć nie tylko w kontekście 
tej osoby, ale czasami również oczekujących na 
mieszkanie rodzin wielodzietnych. Czy tu nie ma… 
Czy nie należałoby jednak pójść dalej i być tutaj 
bardziej stanowczym? Chodzi o to, żeby można 
było lepiej dysponować tym zasobem. No, będę 
polemizował tutaj z senatorem Rulewskim, który 
podkreślił, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby oso-
by w starszym wieku nie mogły być ze swojego 
mieszkania przenoszone do mniejszego mieszka-
nia. Jest to problem, bo jeżeli ktoś ma mieszkanie 
bardzo duże, np. 80-metrowe, ponadnormatywne, 
a oczekują na mieszkanie rodziny z dziećmi, to 
okazuje się, że chronimy tę osobę starszą, samotną, 
która de facto nie korzysta w pełni z tego mieszka-
nia, a rodziny z dziećmi czekają wiele lat. No, nie 
wydaje się to sprawiedliwe. Krótko mówiąc, czy 
ustawa nie powinna być bardziej stanowcza i czy 
wejście w życie tych przepisów nie powinno być 
wcześniejsze? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Decyzję o wejściu w życie tych nowych rozwią-

zań podjął Sejm. Panowie senatorowie z komisji 
zaproponowali, aby wejście w życie tych nowych 
przepisów, dotyczących lokali ponadnormatyw-
nych… Zaproponowali, żeby one weszły w życie 
dopiero w późniejszym okresie i dotyczyły tylko 
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i wyeksmitować tego człowieka, którego poziom za-
możności wzrósł na tyle – no, właśnie nie wiadomo na 
ile – że on już nie ma prawa do tego mieszkania? I czy 
to oznacza, że gmina będzie mogła wyeksmitować go 
np. do tych mieszkań tymczasowych, wiedząc, że on 
ma takie właśnie duże dochody? Jak to się będzie od-
bywało w praktyce, krok po kroku? Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Kazimierz Smoliński: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, propozycje rządowe zmierzały 

do tego, żeby jak najszybciej weszły w życie te nowe 
przepisy dotyczące gospodarki lokalami komunal-
nymi. No, chcieliśmy, aby one weszły w życie po 
12 miesiącach od momentu uchwalenia… Sprawdzę 
to jeszcze. Tak, po 12 miesiącach one weszłyby w ży-
cie. Chcieliśmy, żeby obowiązywały już wtedy te 
nowe przepisy.

Jeżeli chodzi o pomieszczenia tymczasowe, to 
w tym zakresie nic nie zmieniamy. Przepisy, któ-
re do tej pory obowiązują, pozostają takie same. 
Pomieszczenie tymczasowe nie jest lokalem socjal-
nym ani nie jest też lokalem mieszkalnym. To jest 
tylko…

(Senator Kazimierz Kleina: No ale likwidujemy 
mieszkania socjalne. Prawda?)

Ale to ma nie z tym nic wspólnego. My nie li-
kwidujemy mieszkań socjalnych, likwidujemy tylko 
zasób socjalny w gminie. W miejsce takiego zasobu 
gmina musiała tworzyć jeden zasób socjalny i drugi 
zasób komunalny, a teraz jest jeden zasób komunalny.

Komuś, kto tracił dochody – no bo są takie oso-
by przecież – przysługiwał lokal socjalny, a teraz 
tej samej osobie przysługiwałaby umowa socjalna. 
Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby loka-
tor mieszkający ciągle w jednym lokalu mógł płacić 
3 czynsze. Zakładamy, że podstawowy jest ten czynsz 
komunalny. Tak? Lokator otrzymuje lokal komunal-
ny, ma dochody, które uprawniają go do otrzymania 
takiego lokalu, no ale życie przynosi różne sytuacje. 
Załóżmy, że ktoś stracił dochody. Przysługuje mu 
nadal w tym samym lokalu umowa socjalna. Według 
starych przepisów trzeba było taką osobę eksmito-
wać do lokalu socjalnego. Trzeba ją było eksmitować 
do lokalu socjalnego. Czasami było tak, że ten lokal 
komunalny był zniszczony przez tę osobę albo był 
dewastowany, przecież były takie sytuacje. Był on 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! No, mam po-

dobne wątpliwości jak senator Szymański. Też uznaję, 
że ustawa jest… Wydaje się, że ona jest dobra, że 
zawiera naprawdę dobre rozwiązania, ale te wątpli-
wości, które podnosił pan senator Szymański, mnie 
także są bliskie. Myślę w tej sprawie podobnie.

Chciałbym w związku z tym zapytać, jakie były te 
propozycje rządowe dotyczące terminu wejścia usta-
wy w życie. No bo wyście w rządzie to przemyśleli, 
przeanalizowali, przeliczyli. Prawda? Wydaje się, że 
punktem wyjścia, punktem odniesienia we wszelkich 
takich dyskusjach powinna być propozycja rządowa. 
Taka dyskusja też powinna mieć miejsce.

Drugie pytanie dotyczy mieszkań tymczasowych. 
Czy nie obawia się pan minister, że te mieszkania też 
mogą się stać w którymś momencie mieszkaniami 
socjalnymi? Po prostu osoby wyeksmitowane do tych 
mieszkań socjalnych, mieszkań o mniejszym stan-
dardzie, w których będzie pokój plus, powiedzmy, 
inne urządzenia wspólne dla lokatorów pozostałych 
mieszkań… No, po prostu część lokatorów, którzy zo-
staną tam przekwaterowani, potraktuje to jako swoje 
mieszkania docelowe. Te mieszkania socjalne będą 
się zapełniały i pewnie nie będą opuszczane.

Kolejne pytanie dotyczy poziomu wsparcia dla 
samorządów w zakresie budowania tych mieszkań ko-
munalnych. Kwoty, o których pan mówi, są duże, bo 
tu jest przewidziane 500 milionów zł już za 2 lata…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Kazimierz Smoliński: Za rok, już w przyszłym roku.)

Za rok nawet, już w przyszłym roku. Więc moje 
pytanie jest takie: jaki to będzie procent? Jeżeli gmina 
zaczyna nową inwestycję lub remonty tych dotych-
czasowych mieszkań komunalnych, to na jaką pro-
centową wartość dotacji może liczyć?

I ostatnie pytanie. Przepraszam, że tak dużo mó-
wię, ale mam nadzieję, że mówię krótko. No, krótko 
w takim sensie, że krótkie i konkretne są te pytania, 
bez komentarzy. Pytanie dotyczy sytuacji, o której już 
mówiłem. Otóż ustawa daje możliwość eksmitowania 
lokatorów czy też rozwiązywania umów dotyczących 
mieszkań komunalnych, jeżeli osoby mieszkające 
w tych mieszkaniach osiągną dochód powyżej jakie-
goś poziomu. Jak będzie się to w praktyce odbywa-
ło? Czy ta kwota decydująca o poziomie zamożności 
mieszkańców tych mieszkań komunalnych będzie co 
roku weryfikowana? Czy określony jest ten poziom 
zamożności, po przekroczeniu którego obywatel traci 
prawo do takiego mieszkania? Jak w praktyce będzie 
musiała postępować gmina, żeby rozwiązać umowę 



15

57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,  

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych…

(sekretarz stanu K. Smoliński) (Senator Kazimierz Kleina: Czyli eksmitować nie 
będzie można?)

Nie będzie można eksmitować, będzie tylko pod-
wyżka czynszu.

(Senator Kazimierz Kleina: Zarabiał 1 tysiąc zł 
miesięcznie, później został prezesem spółki…)

Tak jest…
(Senator Kazimierz Kleina: …Skarbu Państwa…)
I będzie płacił czynsz rynkowy.
(Senator Kazimierz Kleina: …zarabia wielokrotnie 

więcej i będzie mógł dalej mieszkać i jego nie można 
wyeksmitować.)

Nie można wyeksmitować, ale będzie musiał pła-
cić czynsz rynkowy.

(Senator Kazimierz Kleina: Prawie rynkowy.)
No, 8% to jest max… Tak, prawie rynkowy. No, 

takie jest przedłożenie…
(Senator Kazimierz Kleina: W sumie niewiele się 

zmieni.)
No jak to? Znacznie wzrosną te czynsze. One 

znacznie wzrosną. Przecież teraz można powiedzieć, 
że czynsz w lokalu komunalnym to jest 1/3, 1/4, 1/10 
w niektórych przypadkach czynszu rynkowego. No, 
socjalny to już w ogóle… no, to, powiedzmy, 20 gr. 
W Warszawie, powiedzmy, czynsz rynkowy sięga 
50 zł, czynsz socjalny to chyba 1,20 zł, a komunalny 
to kilka złotych, 7 czy 8 zł. Tak że są duże różnice 
między czynszem komunalnym, jeśli to tak nazwie-
my, a czynszem rynkowym, bo w niektórych gmi-
nach to będzie 8, w niektórych 7… No, sięgniemy 
do poziomu czynszu rynkowego. No, jest to jakiś 
mechanizm wpływania, ponieważ gmina ma wyższe 
dochody z tego tytułu i te dochody będzie mogła prze-
znaczyć na budowę kolejnych mieszkań. Być może 
za jakiś czas, jeżeli ten problem zostanie w dużej 
mierze rozwiązany, można będzie wprowadzić takie 
rozwiązanie, że te osoby można będzie eksmitować. 
Dzisiaj uważamy, że – myślę, że Sejm to też słusznie 
przyjął – jeszcze ze względu na deficyt, ale także 
pewne przyzwyczajenia, które są od lat, i żeby nie 
robić rewolucji… No, chcemy to etapowo wprowa-
dzić. Gminy muszą też nauczyć się weryfikacji tych 
dochodów, weryfikacji stanu majątkowego – bo prze-
cież bywa i tak, że osoby bardzo zamożne mają nieraz 
dochody… Tzn. mogą mieć mniejsze dochody, ale 
z racji majątku są bardzo zasobne – tak?

(Senator Kazimierz Kleina: Czyli eksmitować nie 
będzie można?)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Tak, na zasadach…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale jak to będzie we-

ryfikowane? O to pytałem, bo właśnie…)
Czy ja mogę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, proszę, 

proszę.)

dewastowany i trzeba ją było przenieść do kolejnego 
lokalu socjalnego… tzn. nie do kolejnego, tylko do 
lokalu socjalnego i ta osoba zaczynała dewastować 
np. nowy lokal socjalny, bo te nowe lokale socjalne 
często niczym nie ustępowały lokalom komunalnym. 
Ale oczywiście to są wyjątki. To są wyjątki i absolut-
nie proszę tego nie uznawać za motywację naszych 
działań. Naszą motywacją jest przede wszystkim to, 
żeby nie trzeba było w ogóle eksmitować takiej oso-
by. Straciła dochody? Nadal w tym samym lokalu 
mieszka, dostaje umowę socjalną.

I sytuacja odwrotna: ta sama osoba – jej dochody 
znacznie wzrosły, otrzymała w spadku mieszkanie 
albo wzrosły dochody i kupiła sobie mieszkanie czy 
wybudowała dom. Wówczas gmina ma prawo po-
przez wypowiedzenie umowy zastosować podwyż-
kę czynszu. I jest przewidziany algorytm, właśnie 
wprowadziliśmy… To Sejm wprowadził algorytm, 
żeby… Rzeczywiście mogły być takie sytuacje, że 
w przypadku podwyżki dochodów ta podwyżka do-
chodów byłaby zjedzona przez podwyżkę czynszu. 
Algorytm, który został zaproponowany, zapobiega 
takiej sytuacji. Dla jednoosobowych gospodarstw 
wprowadzono współczynnik 1,2 po to, żeby nie 
doszło do takiej sytuacji, że komuś rosną dochody 
i płaci jak gdyby na zasadzie „złotówka za złotów-
kę”: złotówka dochodu więcej – złotówka czynszu 
więcej. Przede wszystkim dochody zawsze liczymy 
na osobę, więc jak są 2 osoby, to już ten dochód 
będzie podwójny, to nie będzie 1 tysiąc zł więcej, 
tylko 2 tysiące zł więcej. Tak więc nie ma na pewno 
takiej osoby, o jakiej… W przypadku jednoosobo-
wych gospodarstw rzeczywiście taka sytuacja mo-
gła mieć miejsce i posłowie słusznie to zauważyli, 
został wprowadzony ten współczynnik 1,2 i nie ma 
takiej sytuacji, że zwiększamy dochody i te zwięk-
szone dochody są zjadane przez podwyżkę czynszu. 
Z drugiej strony pierwotne założenia były nawet 
takie, żeby takie osoby eksmitować. No, ktoś za-
możny mieszka w mieszkaniu komunalnym, a tak 
jak mówił pan senator Szymański, wielodzietne ro-
dziny czy osoby niepełnosprawne czekają w kolejce 
i nie mogą dostać mieszkania. No, Sejm ustalił, że 
w tym zakresie ma być… Nie, wcześniej już my sami 
zmieniliśmy jako rząd stanowisko, tak żeby jednak 
tylko wypowiadać te umowy w zakresie czynszu. 
Te osoby nie muszą opuszczać tych pomieszczeń, 
tylko będą płaciły wyższą stawkę. Jeżeli ktoś będzie 
chciał płacić stawkę, powiedzmy, prawie rynkową 
w lokalu komunalnym, to będzie mógł tam miesz-
kać, a jeżeli stwierdzi, że za te same pieniądze może 
sobie wynająć lokal na wolnym rynku, to opuści ten 
lokal. Zakładamy, że będą miały miejsce też takie 
sytuacje, że zacznie się zwalnianie tych lokali.
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(sekretarz stanu K. Smoliński) to odpowiedzieć – tj. o pomieszczenia zastęp-
cze, które, jak wiadomo, są dla osób bez tytułu 
mieszkaniowego. Takimi osobami są np. ofiary 
różnego rodzaju katastrof, które utraciły lokale, 
ale takimi osobami są też bezdomni, a także takie 
osoby, które niefrasobliwie swoimi mieszkaniami 
się zajmowały – sprzedały je etc., etc. Pytanie 
było zatem o to, czy ta instytucja ginie – co też 
będzie swoistym batem, dyscyplinowaniem nie-
subordynowanych.

Drugie pytanie jest, proszę pana, Panie Ministrze, 
o problem zobowiązań gminy wobec tych wszystkich 
najemców lokali, dla których gmina nie ma lokalu 
zastępczego, a którzy wypowiedzieli umowy o miesz-
kanie z tytułu np. podwyższenia czynszu, no więc 
gmina, nie oferując innego lokalu, musi niejako płacić 
tę podwyżkę.

I trzecie, najważniejsze. Czy państwo nie mogli 
się, jako ministerstwo, pochytrzyć tu czy zdobyć 
na rozwiązanie pewnego problemu społecznego 
– od którego zaczynają się teraz wszystkie wiado-
mości, nie wiadomo dlaczego – tj. bezdomności? 
Bezdomność ja rozumiem jako swoistą wolność, 
ale tylko wszędzie tam, gdzie nie narusza ona za-
sad współżycia społecznego – a jest taka kategoria 
prawna. Na pewno zaś narusza się ją tam, gdzie 
bezdomni – niestety, w dużej części zbyli oni swo-
je mieszkania za wódkę itp. czy też nawet zosta-
li z nich wyrzuceni – okupują dworce itp. Są to 
bezdomni, którzy wbrew konstytucyjnej zasadzie 
państwa prawa decydują się nawet na utratę życia, 
państwo zaś jest zobowiązane to życie chronić. 
Innymi słowy: zmierzam do tego, żeby przy tym, 
powiedzmy, bogactwie mieszkań, które powstaną 
za 2, 3 lata… Czy nie można by przy tym niejako 
z mocy ustawy zlikwidować problemu bezdomno-
ści, oczywiście pozostawiając prawo do bezdom-
ności dla tych wszystkich, którzy nie naruszają 
zasad, o których mówiłem? Powiem szczerze, że 
są państwa, w których nie ma bezdomności. To 
wynika z zasady solidarności, która zresztą i u nas 
jest zapisana – państwo jest zobowiązane takim 
osobom dach nad głową, nie tylko w formie jakie-
goś pomieszczenia czy noclegowni, zapewnić – jak 
również z innych przesłanek. U nas te sprawy de-
terminuje klimat. Ten, kto w Polsce decyduje się na 
bezdomność, decyduje się prawie na samobójstwo. 
Poza tym to kosztuje. Nie myślę tu o kosztach eko-
nomicznych, tylko o kilkudziesięciu przypadkach 
rocznie zabójstw w tym środowisku, o chorobach, 
ale i o zagrożeniach dla porządku publicznego czy 
innego. To są moje 3 pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Dziękuję, Panie Marszałku.
…Na zasadach wynikających z ustawy o dodat-

kach mieszkaniowych. Ustawa o dodatkach miesz-
kaniowych funkcjonuje już od dawna i gminy, jak 
nam się wydaje, potrafią sobie z tymi sprawami 
radzić, a więc powinny na tych samych zasadach 
stosować też tutaj taką weryfikację. Jest wezwanie, 
a więc nie częściej niż co 2 i pół roku gmina zo-
bowiąże swoich nowych lokatorów, w przypadku 
których są nowe umowy, do złożenia oświadczenia 
o stanie majątkowym i o dochodach. Jeżeli taka 
osoba je złoży, to w zależności od jej stanu mająt-
kowego albo pozostanie stan dotychczasowy, albo 
można będzie podwyższyć czynsz. Jeżeli ktoś stra-
ci dochody, to on sam będzie składał do gminy… 
Tu już nie ma wątpliwości, że on sam zadba o swój 
interes i o to, żeby złożyć wniosek o obniżenie 
czynszu, czyli przejście w zakres umowy najmu 
socjalnego. Z kolei podwyżka czynszu… No, tu 
oczywiście wchodzi w grę wypowiedzenie i cały 
mechanizm obrony lokatora przed nieuzasadnioną 
podwyżką. Tu wsparcie jest w dużej mierze utrzy-
mane na dotychczasowych zasadach, a dochodzą te 
2 nowe, czyli zwiększenie dopłat do wykupu miesz-
kań zakładowych i wprowadzenie nowego grantu, 
20-procentowej dopłaty bezzwrotnej dla gminy 
w przypadku przedsięwzięcia publiczno-prywat-
nego. Ale również zwiększamy, tak jak powiedzia-
łem, o 5% dopłatę dodatkową… To jest przedział 
od 20 do 55%, 55% będzie np. w przypadku two-
rzenia noclegowni czy domów dla bezdomnych, 
a w przypadku lokali komunalnych to będzie 30%. 
Czyli jest wzrost o 5% dopłaty dodatkowej, jeże-
li jest rewitalizacja lub program „Za życiem”. Te 
dopłaty do tej pory funkcjonowały dobrze, w cią-
gu ostatnich 2 lat dofinansowaliśmy kilkanaście 
tysięcy mieszkań w samorządach i myślę, że to 
dofinansowanie rośnie. No, zwiększają się środki, 
więc rośnie dofinansowanie. Myślę że w przyszłym 
roku kwota 500 milionów powinna spowodować 
znaczny wzrost liczby tych mieszkań, a docelowo, 
tak jak powiedziałem – i myślę, że jest szansa na 
to – do 2025 r. ten problem mieszkań komunalnych 
zostanie w dużej mierze zlikwidowany. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja myślę, że panu senatorowi Kleinie chodzi-

ło o pomieszczenia – o które ja też pytałem, ale 
pan senator sprawozdawca nie był w stanie na 
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odszkodowanie właścicielowi, jeżeli takie uprawnie-
nie mu przysługuje. Dzięki temu, że jest tak znaczne 
zwiększenie środków… Tak jak mówiłem, w tym roku 
to jest 210 milionów, w przyszłym roku – 500 milio-
nów, a za 3 lata już 1 miliard. W marcu będzie pierw-
sze rozdanie, bank wprowadza… Według starych 
zasad są 2 edycje naboru tych wniosków: wiosenna 
i jesienna. Od przyszłego roku rezygnujemy z tych 
edycji – gminy będą mogły przez cały rok składać 
te wnioski do banku. Tak że można będzie sięgać 
po te środki, te duże środki, bo one są bardzo duże. 
Chcemy, żeby gminy w tym roku, że tak powiem, 
nauczyły się tego, tak aby od przyszłego roku mogły 
już w pełnym zakresie korzystać ze środków dostęp-
nych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak jak 
powiedziałem, w ciągu ostatnich 2 lat kilkanaście ty-
sięcy takich mieszkań zostało wybudowanych. W tym 
roku będzie dużo więcej, a w przyszłym roku, jak 
myślę… Oby tylko gminy były w stanie te środki 
zaabsorbować. Jak wiadomo, jest problem po stronie 
gmin dotyczący wkładu własnego. My nie jesteśmy 
w stanie sfinansować w całości tych…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kopeć.

Senator Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Ministrze, mam pytanie odnośnie 

do TBS. Do części senatorów wpłynęło zapytanie co 
do ich roli w związku z tymi nowelizacjami. Głównie 
chodzi o ustawę z 26 października 1995 r. o pomocy 
państwa w popieraniu budownictwa mieszkaniowego. 

Czy TBS są ograniczane tą ustawą w jakiś bezpo-
średni czy też pośredni sposób, np. w przypadku rewi-
talizacji? To znaczy, ja uważam, że nie, ale chciałbym 
taką odpowiedź usłyszeć od pana ministra. Wiadomo, 
że TBS jest bardzo ważnym narzędziem gmin, jeżeli 
chodzi o spółki. Jak one po tej nowelizacji będą funk-
cjonować? Czy będą mogły korzystać ze wszystkich 
rodzajów pomocy, które państwo przewidujecie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ustawa nie reguluje kwestii towarzystw budow-

nictwa społecznego, absolutnie nie ingeruje w to, nie 
ogranicza w żaden sposób, ale daje gminom dodat-
kowy instrument, nazywamy potocznie grantem. To 
20-procentowe dofinansowanie przez gminę może być 
wykorzystane jako partycypacja w TBS. Bo w TBS 
mamy partycypację, która została w zeszłym roku 
zwiększona maksymalnie do 30%. Od przyszłego 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ustawa dotyczy wsparcia budow-

nictwa socjalnego – tak to jest w tytule nazwane – 
i ochrony praw lokatorów. Jej przedmiotem nie jest 
problem bezdomności jako takiej, który jest raczej 
problemem ministerstwa rodziny i spraw społecz-
nych. My tutaj częściowo rozwiązujemy ten problem 
– znaczne środki przeznaczamy właśnie na budowę 
domów dla bezdomnych, na budowę ogrzewalni. Tak 
że ze względu na klimat gminy będą mogły takie 
ogrzewalnie… Ktoś będący w trudnych warunkach 
ma prawo tam wejść i ogrzać się. On nie musi tam 
przebywać. Wiemy, że czasami przebywanie w ta-
kich miejscach jest problematyczne dla tych osób, bo 
trzeba spełnić regulaminowe wymogi, z którymi one 
się nie zgadzają itp. Tak więc ogrzewalnia jest tutaj 
dobrym rozwiązaniem. Ta ustawa zwiększa środki, 
zwiększa dofinansowanie – gminy dostaną nawet 55% 
dofinansowania na budowę takich pomieszczeń. I to 
jest jedyne, co w ramach tego jako ministerstwo in-
frastruktury czy teraz jako ministerstwo rozwoju mo-
żemy zrobić. Problem bezdomności jest oczywiście 
dużo szerszy. W naszym ministerstwie nie jesteśmy 
go w stanie rozwiązać, ale ten problem dostrzegamy. 
I stąd to znaczne zwiększenie środków finansowych. 
Pytanie tylko, czy gminy będą chciały z tego korzy-
stać.

Pan senator mówił o mieszkaniach zastępczych. 
No, nie ma…

(Senator Jan Rulewski: Pomieszczeniach, bo to 
nie są mieszkania.)

Czy pomieszczeniach… No, nie ma takiej defini-
cji, takich mieszkań nie ma. Mamy mieszkania ko-
munalne i mamy pomieszczenia tymczasowe. Tak? 
Pomieszczenie tymczasowe.

(Senator Jan Rulewski: Tymczasowe, tak, tak.)
Instytucja pomieszczeń tymczasowych funkcjo-

nuje w naszym obrocie prawnym, ale faktycznie 
gminy ani nie adaptowały, ani nie budowały takich 
pomieszczeń. My tą ustawą, po pierwsze, wprowa-
dzamy możliwość dofinansowania budowy takich 
pomieszczeń, po drugie, znacznie zwiększamy środ-
ki. Tak jak powiedziałem, w ciągu kilku lat… No, to 
jest dziesięciokrotne zwiększenie tych środków. To 
jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli samorządu, 
czy będzie chciał z tych środków korzystać przy tak 
dużym dofinansowaniu, jakie tam jest przewidziane, 
wynoszącym nawet 55%. To jest krok w tym kie-
runku.

Odszkodowania dla właścicieli. Ustawa tego nie 
reguluje – to jest indywidualna sprawa. Jeżeli gmina 
nie dostarczy odpowiedniego lokalu, no to musi płacić 
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(sekretarz stanu K. Smoliński) filozoficzne? Czy ludzi ma być stać na nabywanie 
mieszkań, czy też będziemy zwiększać zasób bu-
downictwa socjalnego, żeby nadrobić te wieloletnie 
zaległości? Chciałabym pana poprosić właśnie o ta-
kie bardzo ogólne podejście, o przedstawienie tego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję.
Dziękuję, Pani Senator, za pytanie.
Pokrótce przedstawiając założenia rządu… Jeśli 

chodzi o program mieszkaniowy, ujęty w Narodowym 
Programie Mieszkaniowym, to jest średniookresowa 
perspektywa do 2030 r. Chcielibyśmy uzyskać w tym 
czasie wskaźniki mieszkaniowe, które odpowiada-
ją średniej europejskiej. Taki najprostszy wskaźnik 
to liczba mieszkań na 1 tysiąc mieszkańców. W tej 
chwili mamy – no, z przykrością trzeba to stwier-
dzić – ostatnie miejsce w Europie w tym zakresie. 
Wydawałoby się, że nie jest aż tak źle, no ale jest fa-
talnie. To jest chyba 375 mieszkań na 1 tysiąc miesz-
kańców. Chcielibyśmy dojść do ok. 435 mieszkań, tak 
żeby taka właśnie liczba na 1 tysiąc mieszkańców 
przypadała. 

I oczywiście nie jest tak, że budujemy tylko miesz-
kania deweloperskie albo tylko mieszkania komunal-
ne. W każdym segmencie rynku trzeba zwiększyć 
liczbę budowanych mieszkań, i to się zaczyna dziać. 
W zeszłym roku padł rekord liczby budowanych 
mieszkań. Po raz pierwszy od 10 lat przekroczyli-
śmy poziom 160 tysięcy mieszkań. Z reguły było to 
140 tysięcy, nie mogliśmy do 150 tysięcy dojść. No, 
w zeszłym roku padł rekord, a w tym roku praw-
dopodobnie padnie kolejny rekord, też dzięki temu, 
że spółdzielnie mieszkaniowe zaczynają budować 
mieszkania. Przywróciliśmy finansowanie TBS 
i spółdzielni mieszkaniowych z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego może 
finansować spółdzielnie mieszkaniowe w formie fi-
nansowania zwrotnego. To nie jest finansowanie bez-
zwrotne, tylko finansowanie zwrotne, które jest tańsze 
niż rynkowe, wobec tego spółdzielnie mieszkaniowe 
zaczynają z tego korzystać. TBS też już w zeszłym 
roku zaczęły pierwsze… Myślę, że w tym roku będzie 
dużo więcej mieszkań wybudowanych przez TBS. 
Zmieniliśmy w zeszłym roku ustawę, która bardzo 
poprawia sytuację gospodarowania lokalami TBS. 
Pewne ograniczenia, które tam były – już nie chcę 
tu w szczegóły wchodzić – zostały wyeliminowane.

najemcy mieszkania w towarzystwie można żądać 
maksymalnie 30%. Niektóre TBS wprowadzają kil-
kanaście, niektóre 20%. W przypadku każdego TBS 
inna jest polityka właścicielska. W większości TBS 
są samorządowe, ale są też prywatne. Gmina będzie 
mogła traktować ten instrument, który dostaje, te 20% 
wkładu, jako partycypację np. w TBS. To jest wspar-
cie TBS przez gminę. Gmina dostanie bezzwrotny 
grant i może go wykorzystać, jeszcze raz powtarzam, 
jako partycypację w TBS, czyli jako 20-procentowe 
dofinansowanie przedsięwzięcia, z tym ogranicze-
niem, o którym mówiłem, co do wysokości czynszu, 
że jest to 4% wartości odtworzeniowej. Tak że taka 
możliwość istnieje. Może czy to z TBS, czy z inną 
spółką gminną, czy z prywatnym inwestorem. Jeżeli 
jest prywatny TBS, to gmina też może skorzystać 
z tej możliwości dofinansowania, z tego grantu, który 
może dostać od Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Tak że absolutnie są to instrumenty, które poprawiają 
politykę samorządu, a nie ma żadnych ograniczeń.

(Senator Tadeusz Kopeć: Panie Ministrze, jesz-
cze chciałbym dopytać odnośnie do rewitalizacji, bo 
tutaj…)

Tak jak powiedziałem, jeżeli gmina realizuje pro-
gram rewitalizacji, to jest możliwość dodatkowych 
5% dofinansowania ze strony Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Wtedy takie dofinansowanie jest większe 
o 5%. Nie ma tutaj sumowania 5% z rewitalizacji 
i 5% z programu „Za życiem”. Albo z jednego 5%, 
albo z drugiego… Teoretycznie może być i tak, że 
TBS realizuje program „Za życiem”. Tworząc każdy 
lokal, który będzie przeznaczony dla osób niepełno-
sprawnych, dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 
realizujemy program „Za życiem” i wówczas gmina 
dostaje dodatkowe 5% dofinansowania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja nie jestem w komisji właściwej i być może to 

było poruszane w czasie dyskusji nad tym programem, 
ale chciałabym poprosić pana ministra o przedstawie-
nie filozofii. Właściwie jak rząd do tego podchodzi? 
Jaka jest cała filozofia? Do czego my tak naprawdę 
dążymy? Do jakich wskaźników dążymy, np. jeśli 
chodzi o liczbę mieszkań na 1 tysiąc mieszkańców? 
Czy mamy jakiś taki cel? Czy ustaliliśmy sobie pewne 
poziomy, do których chcemy dojść? I chciałabym, 
żeby pan podał to w szerszym kontekście, to znaczy 
także jeśli chodzi o „Mieszkanie +”. Jak to wszystko 
wygląda? Jaki jest nasz cel, jeśli chodzi o podejście 
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(sekretarz stanu K. Smoliński) i mieszkań, które są zagrzybione. No, to jest niestety 
nasza bolączka. Od kilkudziesięciu lat w tym zakresie 
były ogromne zaniedbania. Zakładamy, że do 2030 r. 
będziemy w stanie tę średnią europejską w tym zakre-
sie uzyskać. Tak jak powiedziałem, znaczne środki na 
budownictwo komunalne, bo w pierwszej kolejności 
trzeba pomóc tym najmniej zarabiającym. Tak? Do 
2025 r. chcemy ten problem rozwiązać. Środki są za-
pewnione, Bank Gospodarstwa Krajowego te środki 
ma. To tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pani senator chce uzupełnić pytanie. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym jeszcze dopytać. Bardzo interesują-

ce jest to, co pan mówił, ale chciałabym poprosić jesz-
cze o przedstawienie filozofii. Do czego my dążymy? 
Czy my dążymy do tego, żeby Polacy mieli własne 
pieniądze w wyniku dostatecznych zarobków i moż-
liwości wzięcia kredytu na mieszkanie, aby młodzi 
ludzie mogli sobie kupić mieszkanie, czy też idziemy 
w kierunku – pytam, bo to jest bardzo drogi wielo-
letni program – raczej dalszego rozwijania programu 
socjalnego, który zakłada utrzymywanie tej biedy, 
jeśli chodzi o mieszkania, albo nawet jej zwiększanie?

Chciałabym, żeby się pan do tego odniósł, zwłasz-
cza że program jest bardzo kosztowny. Jak rozumiem, 
do końca kadencji państwo przeznaczacie na to mi-
liard, a pozostała część, większa część tego programu 
jest przewidziana na następne lata. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Pani Senator!
To jest, jak myślę, właśnie odpowiedzialne podej-

ście. No, nie da się tego problemu rozwiązać w ciągu 
roku, 2 lat czy nawet w czasie kadencji. Musimy… 
Program ma perspektywę do 2030 r. i jest szansa, że 
w tym okresie ten problem zostanie rozwiązany i to 
szeroko. Absolutnie nie chcemy… My zakładamy, 
że nie będzie wzrastała liczba osób korzystających 
z mieszkań socjalnych czy komunalnych. Następuje 
bogacenie się społeczeństwa w szerokiej perspek-
tywie, tak że na dzisiaj zdiagnozowane brakujące 
170 tysięcy… Nie trzeba będzie więcej wybudować, 
to powinno wystarczyć na zaspokojenie tych potrzeb, 
które są dzisiaj, zakładamy, że ich nie będzie przy-
bywać, że raczej będą potrzeby związane z osobami, 
które nie mogą dostać pomocy socjalnej, bo ich za-
robki są wyższe, nie mieszczą się w kryteriach usta-

No, jest budownictwo deweloperskie, są mieszka-
nia spółdzielcze, jest też „Mieszkanie +”, realizowane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na gruntach, 
które już w tej chwili stają się własnością Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. To są grunty Skarbu Państwa, 
także spółek Skarbu Państwa. To nie jest jakaś, że 
tak powiem, efemeryda europejska. Francuzi też re-
alizują już taki program. Tam też na gruntach skarbu 
państwa budowane są mieszkania, tylko że oni jed-
nak idą bardziej w kierunku socjalnym, jeśli mowa 
o tych gruntach. My chcemy te budynki przeznaczyć 
dla osób, które nie mają tak niskich dochodów, jakie 
uprawniają do mieszkania komunalnego, no ale za 
mało zarabiają, żeby utrzymać mieszkanie na rynku. 
No, badania wykazują, że polski rynek mieszkanio-
wy składa się mniej więcej z 3 grup, przy czym ok. 
20% to osoby, które muszą uzyskać pomoc ze strony 
państwa w formie lokali socjalnych, komunalnych, 
a ok. 40% radzi sobie na rynku, czyli albo wynajmuje 
mieszkanie na rynku, albo jest w stanie zaciągnąć 
kredyt czy też kupić sobie samodzielnie mieszkanie. 
I zostaje ok. 40% osób, które są właśnie pomiędzy. 
Nie mają zdolności kredytowej ani możliwości wy-
najmu mieszkania na rynku, a za dużo zarabiają, żeby 
otrzymać mieszkanie komunalne. I to też jest duży 
problem. Oczywiście w związku z tym, że dochody 
rosną, tych osób, które tę zdolność kredytową mają, 
jest coraz więcej, ale my też wprowadzamy moż-
liwość dojścia do własności. Nie ma konieczności 
zadłużania się, jest za to możliwość wykupu. Tak że 
to jest ta strategia, którą chcemy realizować.

Są też oczywiście inne wskaźniki. No, jest kwestia 
przegęszczenia. Pod tym względem też mamy jedno 
z ostatnich miejsc w Europie. Okres oczekiwania na 
mieszkanie – jedno z ostatnich miejsc w Europie, 
stan techniczny naszych mieszkań i lokali – też jeden 
z gorszych w Europie. Dlatego prowadzimy program 
termomodernizacji, który ma w tym roku objąć też 
domki jednorodzinne. Mamy na to 180 milionów zł. 
To też poprawi jakość tych mieszkań. One zostaną 
zmodernizowane, czyli ocieplone. Chodzi nie tylko 
o ocieplenie pionowe, czyli ocieplenie ścian. Musimy 
pamiętać, że trzeba ocieplać także poziomo. Stare 
domy są często po prostu posadowione bezpośrednio 
na gruncie. Jak ktoś tego nigdy nie zbadał, to nawet nie 
wie, że budynek stoi na gruncie, a czasami jest jeszcze 
niepodpiwniczony albo tylko częściowo podpiwni-
czony. No, tam nie ma żadnej izolacji i straty ciepła 
są ogromne. Podobny zresztą problem dotyczy pod-
daszy czy dachów. Jeśli są one bez ocieplenia, no to 
powstaje komin. Ogrzewamy się, a to ciepło ucieka do 
góry. Tak więc w tym zakresie uruchamiamy znacz-
ne środki i cały program antysmogowy. Będziemy 
jednocześnie poprawiać też jakość tych budynków 
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(sekretarz stanu K. Smoliński) wszystkich. Ale jest tak, że państwo ma obowiązek 
przede wszystkim wobec najuboższych, którym po-
maga w pierwszej kolejności. Potem może pomagać 
innym. My to robimy jednocześnie. Wspieramy i jed-
nych, i drugich, i trzecich, nawet tych najbardziej 
zamożnych. Banki coraz bardziej… My, chcąc zabez-
pieczać Polaków, pracujemy w tej chwili nad kwestią 
likwidacji otwartych rachunków powierniczych, bo 
wśród deweloperów zdarzają się tacy, którzy, że tak 
powiem, nadużywają tych rachunków, i pojawiają się 
nieprawidłowości. My chcemy w 100% zabezpieczyć 
interes przyszłych nabywców, którzy kupują dziu-
rę w ziemi, tak by mieli stuprocentową gwarancję, 
jaką da zamknięty rachunek powierniczy, że dostaną 
mieszkanie, dom lub zwrot środków, które wydali, po-
nieważ bank zagwarantuje, że ich środki nie zostaną 
zmarnowane. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie odnoszące się konkretnie do usta-

wy. Będę miał jeszcze kilka innych, ale w dalszej 
kolejności.

Po pierwsze, Panie Ministrze, ja bym prosił, żeby 
pan minister powiedział konkretnie, co wejście w ży-
cie ustawy, nad którą teraz procedujemy, zmieni w ży-
ciu zwykłego lokatora, który zajmuje tzw. mieszkanie 
kwaterunkowe, a więc ma regulowany czynsz, ma 
bezterminową umowę i jest w jakimś tam zasobie 
jakiejś gminy, w Warszawie, w Łodzi, w Płońsku czy 
gdziekolwiek indziej, gdzie tego typu mieszkania się 
znajdują.

Po drugie, co się zmieni w sytuacji lokatora, któ-
ry zajmuje mieszkanie mające powyżej 80 m i płaci 
tzw. czynsz wolny? Jest kategoria najemców, którzy 
wynajmują tak mieszkania z zasobów komunalnych.

Po trzecie, co się zmieni w sytuacji lokatora, który 
zajmuje mieszkanie z zasobu komunalnego, ale płaci 
czynsz komercyjny? Takie sytuacje też istnieją.

I po czwarte, co się zmieni w sytuacji lokatora, 
który od osoby prywatnej na zasadach komercyjnych 
wynajmuje jakikolwiek lokal o charakterze miesz-
kalnym, czy to na umowę czasową, czy na umowę 
bezterminową? Czy może pan powiedzieć, co kon-
kretnie ulegnie zmianie w przypadku tych kategorii 
lokatorskich? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze. 4 pytania.

lanych przez gminę, więc tam trzeba będzie kierować 
pomoc. Tu są dodatki mieszkaniowe, nad którymi 
w tej chwili pracujemy, więc jest kwestia dodatków 
mieszkaniowych, jest kwestia dodatków energetycz-
nych, które są w zasadzie… One nie tylko tych naj-
uboższych dotyczą, bo kwestia ogrzewania dotyczy 
wszystkich, a np. zachęcanie osób do zmiany sposobu 
ogrzewania często powoduje wzrost kosztów. My też 
pracujemy nad tym, zastanawiamy się, jak można 
ten wzrost kosztów zrekompensować, żeby zachęcać 
osoby do zmiany sposobu ogrzewania. Jeżeli ktoś 
ma stary piec, tradycyjny, kopciuch, w którym spala 
wszystko, to jego koszty związane z ogrzewaniem są 
praktycznie bliskie zeru. Albo będzie musiał zmienić 
piec… To jest pierwsza rzecz, którą wprowadzamy. 
Następna sprawa to paliwo, które ten ktoś będzie mu-
siał kupić, paliwo o odpowiednim standardzie. Tu są 
koszty. Chcemy dofinansować zamianę pieca, chce-
my dofinansować także wzrost kosztów związanych 
ze zmianą źródła ciepła. Termomodernizacja musi 
być połączona z głęboką termomodernizacją, czyli 
to nie tylko jest ocieplenie, ale także wymiana źródła 
ciepła. Tak? Bo co z tego, że ja ocieplę dom, jeżeli 
nadal będę w sposób nieekonomiczny palił w starym 
piecu i będę musiał zużywać dużo energii. To musi 
być jedno z drugim połączone.

Tak że absolutnie, jak najbardziej chcemy, żeby 
Polacy samodzielnie mogli zaspokajać swoje potrzeby 
mieszkaniowe. Zakładamy, że coraz więcej osób bę-
dzie mogło kupić mieszkania na rynku, ale zawsze są 
tacy, których na to nie stać, i do tej pory dla tych osób 
nie było żadnych programów. My po raz pierwszy od 
wielu lat takie programy proponujemy. Zwiększamy 
dofinansowanie, o którym dzisiaj mówię, ale także, 
tak jak powiedziałem, przywróciliśmy finansowanie 
zwrotne dla TBS i dla spółdzielni mieszkaniowych, 
a to jest właśnie dla tych średniaków, czyli dla tych, 
którzy za dużo zarabiają, aby otrzymać mieszkanie 
komunalne, a jednocześnie często ich nie stać na wy-
najem na rynku albo uzyskanie kredytu. Spółdzielnie 
mieszkaniowe są tutaj dobrym rozwiązaniem, szcze-
gólnie nowe spółdzielnie, bo zakładamy, że one będą 
powstawały. To jest dobre rozwiązanie, na całym 
świecie powstają spółdzielnie mieszkaniowe. U nas 
jest do tego bardzo negatywne podejście, z poprzed-
niego systemu mamy złe doświadczenia dotyczące 
spółdzielni mieszkaniowych, ale są także TBS, które 
dobrze się rozwijają. Tak? Są wspólnoty i jest oczy-
wiście budownictwo deweloperskie, które w ostatnich 
latach, tak jak powiedziałem, biło rekordy, jeżeli cho-
dzi o liczbę wybudowanych mieszkań. W tym roku 
jest kolejny.

Absolutnie nie jest tak, że my chcemy przezna-
czyć środki tylko na najuboższych. Chcemy wspierać 
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mach którego były lokale socjalne, a teraz mówimy 
o najmie socjalnym. Tak więc my nie dotykamy tych 
kwestii, gdzie jest jakakolwiek sprawa dotycząca sta-
wek komercyjnych. Bo one naszym zdaniem były 
wprowadzane niezgodnie z prawem. Jeżeli ktoś się na 
to godził, gmina go zmuszała, no to trudno, żebyśmy 
my teraz, że tak powiem, władczo, ustawą mogli to 
regulować. To raczej… My chcemy ten temat do-
kładnie zbadać, ale raczej widziałbym tutaj kierunek 
indywidualnych sporów. A przede wszystkim powin-
ny być decyzje gmin. Bo to rady gmin powinny ten 
problem rozwiązać. Wiem, że tak było w Gdańsku 
i w kilku innych gminach. Tam rozwiązano wspo-
mniany problem i sprzedano mieszkania najemcom. 
W Warszawie gmina nie chce tego zrobić. Tak więc 
to jest chyba jednak raczej problem gminy i decyzji 
rady, która to decyzja później musi oczywiście być 
realizowana przez prezydenta czy burmistrza.

(Głos z sali: Ja chciałbym zadać pytanie…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To trzeba się ustawić w kolejce, Pani Senatorze.
Teraz pan senator Florek, jako kolejny.

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja jestem członkiem komisji, tak więc te pytania 

zadawałem już na posiedzeniu komisji. Ale chciałbym 
jeszcze wrócić do tematu mieszkań przeznaczonych, 
jak pan minister mówi, dla osób o niskich dochodach. 
Bo ten algorytm, który zostanie wprowadzony, wpro-
wadzi pewne zmiany. I były obawy lokatorów, doty-
czące szczególnie różnych przypadków… Bo ważna 
jest stabilizacja, to, żeby wiedzieć, że się zarabia, że 
się będzie mieszkać… Stabilizacja jest w tym wszyst-
kim istotna. No i bywają też różne przypadki losowe, 
np. ktoś w rodzinie umiera, liczba osób się zmienia 
itd., itd. I tutaj pojawiają się oczywiście takie zapy-
tania, czy wspomniany algorytm jest właściwy, czy 
nie. Pan tłumaczył, Panie Ministrze, że jest ten współ-
czynnik 1,2, że wszystko jest dobrze. Oczywiście 
życie to wszystko pokaże, jak już ta ustawa wejdzie 
w życie. I dobrze, że ona wchodzi w życie w takim 
terminie, jak Senat zaproponował.

Ale chciałbym jeszcze spytać, Panie Ministrze, 
czy na etapie projektu, jak państwo przygotowywali-
ście tę zmianę ustawy, analizowaliście – bo instytucja 
mieszkań komunalnych jest przecież znana i istnieje 
nie tylko w Polsce – jak to wygląda w innych krajach, 
czy tam też jest podobnie. Bo generalnie zasób ko-
munalny jest dużym i ważnym zasobem i nie należy 
za bardzo od niego uciekać. Ja rozumiem, że jeżeli 
chodzi o budownictwo deweloperskie itd., to tu mamy 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w dotychczasowych umowach 

najmu nic się nie zmieni. Wszystkie zawarte umowy 
funkcjonują na dotychczasowych zasadach. My zmie-
niamy sposób finansowania i wprowadzamy nowe 
instrumenty, jeżeli chodzi o nowe umowy.

W przypadku starych umów i ponadnormatyw-
nych powierzchni Wysoka Izba zdecyduje dzisiaj, 
czy będzie to obowiązywało od razu, czy też wej-
dzie w życie później tak jak wiele innych przepisów. 
Komisja rekomendowała, żeby nastąpiła tu zmiana 
przepisu przejściowego i żeby te przepisy później 
weszły w życie.

Jeśli chodzi o ponadnormatywne powierzchnie 
i tzw. wynajem komercyjny, to ustawa tego nie re-
guluje. To jest problem, który funkcjonuje w zakre-
sie budownictwa komunalnego i wynika z faktu, że 
samorządy często łamały prawo. One łamały prawo 
i na zasadach najmu komunalnego zobowiązywały 
najemców do jednej rzeczy, o której tutaj już ktoś 
mówił, np. do remontów mieszkań na własny koszt, 
co jest absolutnie sprzeczne z prawem. Gmina nie 
ma prawa obciążać nikogo remontem mieszkania. 
Gmina ma obowiązek dostarczyć lokal, który nadaje 
się do zamieszkania. Jak ktoś chce go sobie moderni-
zować, to ma do tego prawo, ale powinien wejść do 
lokalu, w którym nic nie musi robić, powiesić firanki, 
postawić meble i mieszkać. Ten ktoś nie musi prze-
prowadzać remontu. Może sobie pomalować ściany, 
jeżeli chce mieć kolorowe, czy położyć tapetę, ale nie 
musi przeprowadzać remontu ani żadnej moderniza-
cji. Modernizować może za zgodą właściciela. Ale 
podstawowy remont, czyli przywrócenie do stanu 
pierwotnego… To jest absolutnie niedopuszczalne. 
Praktyki, które w Warszawie… Pan senator sprawoz-
dawca mówił o tzw. eksperymencie. Już nie pamię-
tam, w jakiej dzielnicy…

(Senator Wiesław Dobkowski: To jest kilkudziel-
nicowa…)

Właśnie. Tam czynsze są komercyjne i… To jest 
absolutnie niezgodne z prawem, tak na pierwszy rzut 
oka. Ten problem wypłynął wczoraj na posiedzeniu 
komisji i jeszcze nie miałem okazji dokładnie tego 
sprawdzić. Jesteśmy umówieni, że zobaczymy, jak 
ewentualnie będzie można go rozwiązać, czy da się go 
w ogóle rozwiązać instrumentami prawnymi, czy też 
wymaga to indywidualnych sporów już na zasadach 
cywilnych między lokatorem a gminą. Bo my nie 
zmieniamy, nie dotykamy… Tutaj było też pytanie 
dotyczące prywatnych… Ustawa nie dotyczy żadne-
go najmu prywatnego, najmu komercyjnego. Ustawa 
dotyczy najmu społecznego, czyli komunalnego, w ra-
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(senator P. Florek) pierwszy krok w postaci podwyżek czynszu. Być 
może kiedyś, w przyszłości, parlament zdecyduje się 
na to, że takie osoby powinny opuszczać lokale. Ale 
myślę, że problem mieszkaniowy w Polsce rzeczywi-
ście musi być wtedy generalnie rozwiązany. Dopóki 
tego problemu nie rozwiążemy, w takim sensie, że 
będzie można sobie na rynku swobodnie wynająć 
mieszkanie o dowolnym standardzie i różne osoby 
będą miały dostęp do takich mieszkań, bardziej za-
możne do bardziej ekskluzywnych, mniej zamożne do 
mniej ekskluzywnych, to takie rozwiązanie, że należy 
podwyższać czynsz, a nie eksmitować wspomniane 
osoby, jest słuszne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Wysoki Senacie, ogłaszam przerwę w obradach 

do godziny 13.15.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 41  

do godziny 13 minut 17)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Przedłużam przerwę do 13.30.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 17  

do godziny 13 minut 35)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przerywamy, proszę państwa, rozpatrywanie 

punktu pierwszego porządku obrad, ponieważ nie 
ma pana wiceministra, czekamy na pana wicemini-
stra. Do tego punktu powrócimy po punkcie drugim.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
mocy społecznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 728, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 728 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo-
łecznej. Komisja procedowała nad tym projektem 
w dniu 13 lutego 2018 r.

Sama ustawa dotyczy kwestii osób bezdom-
nych, a w szczególności dotyczy placówek udzie-
lających tymczasowego schronienia osobom bez-

sukcesy, budujemy. To jest ważne. Ale mamy też za-
sób komunalny, który także jest ważny. 

I w związku z tym pytanie: czy była przeprowa-
dzona taka analiza dotycząca mieszkań komunalnych 
w sąsiednich krajach? Jak to wygląda? Czy oni wpro-
wadzają zmiany na podobnych zasadach jak te, które 
państwo dzisiaj proponujecie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Algorytm, który… Chodzi o wyliczenia, tak? 

Myślę, że wczoraj dużo wyjaśniliśmy przedstawi-
cielom organizacji lokatorskich. Wyjaśniliśmy, że 
robią złe wyliczenia, ponieważ przyjmują dochody 
brutto. Jeżeli przyjmiemy dochody netto na 1 osobę, 
to wówczas tego zagrożenia, o którym była mowa – że 
podwyżka dochodów będzie zjadana przez podwyżkę 
czynszu – nie będzie. Oczywiście, jest niedogodność 
związana z tym, że czynsz będzie rósł. Ale jest pew-
ność, że dana osoba będzie dalej zamieszkiwała w da-
nym lokalu. Nie ma obawy, że taka osoba zostanie 
wyeksmitowana, ta pewność zamieszkiwania nadal 
będzie, umowy będą zawarte na czas nieokreślony.

A co do doświadczeń innych krajów, no to tutaj 
trzeba powiedzieć, że tak duży zasób mieszkanio-
wy… No, my tutaj jesteśmy raczej ewenementem 
w skali europejskiej. Polska i Czechy mają największy 
wspomniany zasób. W innych krajach mówimy raczej 
o mieszkaniach społecznych, których jest dużo mniej. 
No, w Polsce też jest już znaczny spadek, kiedyś było 
ponad 2 miliony mieszkań komunalnych, w tej chwili 
jest ich chyba ok. 900 tysięcy. No, w porównaniu do 
14 milionów można powiedzieć, że to też nie jest 
dużo. Ale nadal na tle Europy mamy dużo mieszkań 
komunalnych. Gminy już zaprzestały tej masowej 
wyprzedaży lokali komunalnych. Można powiedzieć, 
że ten zasób, który nadawał się do sprzedaży i na 
który byli chętni, został wyczerpany i w tej chwili 
gminy ustalają sobie uchwałami rad gmin pewien 
zasób, który nie podlega sprzedaży. A z kolei tych 
lokali o niskim standardzie z reguły nikt nie chce 
kupić. Tak że mamy jakiś utrwalony stan.

No, raczej zagospodarowanie powinno być takie, 
że ktoś, komu nie przysługuje tytuł, kto utracił tytuł 
w postaci dochodu i majątku, powinien opuścić dany 
zasób, po to, żeby zrobić miejsce dla innych. Taka 
powinna być zasada. W związku z tym, że dopiero 
ten problem zaczynamy rozwiązywać, wprowadzamy 
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(senator sprawozdawca R. Majer) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie: jak technicznie 

będzie przebiegało to przekształcenie i nadanie tej 
jakby nowej formuły organizacyjnej, ale też nowej 
formuły z zakresu usług świadczonych przez placów-
ki? Czy ta sieć ulegnie zmianie, czy będą tworzone 
na bazie istniejących… Może pan senator zechciałby 
wyjaśnić bliżej tę kwestię.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:
Szanowni Państwo! Panie Senatorze! W tej chwili 

opieramy się tak naprawdę na sieci schronisk, które są 
prowadzone w większości przez organizacje pozarzą-
dowe i jako takowe… My szacujemy, że w tej chwili 
mamy w Polsce – być może pani minister mnie co do 
tego poprawi – ok. 22 tysięcy miejsc dla osób bez-
domnych w schroniskach. Organizacje pozarządowe 
prowadzą te schroniska. Tak naprawdę ta regulacja 
umożliwi doprecyzowanie sytuacji osób tam przeby-
wających i kwestii odpowiednich kwalifikacji. Czyli 
nie tworzymy nowych miejsc dla osób bezdomnych, 
a jedynie doprecyzowujemy warunki przebywania 
tych osób w placówkach. Część tych placówek będzie 
mogła przyjmować takie osoby. One tak naprawdę 
w jakiejś mierze już to robią, a więc jest grupa pla-
cówek, które przyjmują takie osoby, niemniej jednak 
nie mamy jeszcze tak głębokiego usankcjonowania 
prawnego. Od tej chwili takie usankcjonowanie praw-
ne się pojawi i jednostki te w sposób zupełnie legalny 
i prawidłowy będą mogły sprawować opiekę nad oso-
bami, które w jakiejś części wymagają już świadcze-
nia usług opiekuńczych, albo też nad osobami, które 
będą w nich przebywały przez kilka miesięcy, dopóki 
nie znajdzie się dla nich miejsce w placówce opieki 
całodobowej, Bo my stoimy na stanowisku, że osoba, 
która ze względu na wiek, niepełnosprawność po-
winna przebywać w placówce całodobowej, właśnie 
tam powinna się znaleźć, a nie powinna przebywać 
w przytulisku czy schronisku dla osób bezdomnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jackowski chce dopytać.
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.

domnym i wprowadza dodatkowy typ placówki: 
schronisko dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. Regulacja ta stwarza możliwość 
udzielenia usług opiekuńczych osobom bezdom-
nym. Odnosi się to do osób bezdomnych, które ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność 
potrzebują częściowej pomocy i opieki w zaspo-
kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 
wymagają usług jednostek świadczących całodo-
bową opiekę. Takie osoby mamy w schroniskach. 
Teraz ta sytuacja dzięki tej ustawie jest regulo-
wana. Ustawa przewiduje wyjątek dotyczący osób 
bezdomnych, które wymagają całodobowej opieki, 
w stosunku do których wydano decyzję o skie-
rowaniu ich do domu pomocy społecznej – bo 
i takowe się znajdują. Będzie możliwe skierowa-
nie takiej osoby do wprowadzanego przez ustawę 
schroniska na czas oczekiwania umieszczenia jej 
w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 
4 miesiące. To jest ważne, żeby w schroniskach 
przebywały osoby w miarę samodzielne, te zaś, 
które wymagają opieki całodobowej, mogą tam 
przebywać, ale przez krótki okres.

Ponadto ustawa wprowadza zmianę dotyczącą re-
jestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, 
określając go jako rejestr miejsc udzielania tymcza-
sowego schronienia. Takie rejestry będą prowadzi-
li wojewodowie właściwi ze względu na położenie 
placówek.

I wreszcie: do ustawy wprowadzono uregulowa-
nia dotyczące kwalifikacji osób zatrudnionych przy 
wykonywaniu usług w schronisku dla bezdomnych, 
a także w schronisku dla bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi.

Ustawa daje delegację dla ministra właściwe-
go do spraw polityki społecznej do wprowadzenia 
właściwych rozporządzeń, które określą standardy 
placówek zapewniających opiekę i pomoc osobom 
bezdomnym.

Podczas posiedzenia komisji ustawa nie wzbudziła 
większych kontrowersji członków Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej i została jedno-
głośnie zaakceptowana. Proszę więc Wysoką Izbę 
o przyjęcie jej bez poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Widzę pana senatora Jana Marię Jackowskiego 
jako pierwszego zgłaszającego się.

Proszę bardzo.
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(senator J.M. Jackowski) w takim miejscu i trzymać nad nim pieczę oraz po-
nosić za nią przecież odpowiedzialność? 

No i jeszcze: ja nie jestem w stanie zrozumieć, 
choć może była o tym mowa, mnie to umknęło na 
posiedzeniu komisji, skąd te 4 miesiące. A jak w ciągu 
tych 4 miesięcy nie uda się znaleźć miejsca w domu 
pomocy społecznej, to co wówczas? Tę osobę releguje 
się ze schroniska na ulicę czy… Co się wtedy robi? 
Wydłuża się ten czas? Jak pan wie, praktyka, a jest 
pan trochę praktykiem, a nawet nie tylko trochę… 
Wie pan doskonale, że w tej sytuacji to może być 
uciążliwe i trudne do zrealizowania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:
Bardzo dziękuję za to pytanie.
Panie Senatorze! Panie Przewodniczący! Nie 

przypominam sobie, żeby na posiedzeniu komisji 
padało pytanie o te 4 miesiące. Jak mniemam, jest 
możliwość dopytania pani minister obecnej na sali, 
skąd taki okres, te 4 miesiące. Ja myślę, że to wynika 
z praktyki, że to jest okres, który może być właści-
wy, by znaleźć dla danej osoby właściwą placówkę 
ze względu wiek tej osoby, na charakter schorzenia, 
niepełnosprawności, a w momencie, gdy nie ma miej-
sca w placówce całodobowej, możemy go poszukać 
i w ciągu tych 4 miesięcy takie miejsce znajdziemy. 
Poza tym trzeba pamiętać o tym, że logika kierowa-
nia do placówek osób, które wymagają całodobowej 
opieki, jest taka, że szukamy placówki jak najbli-
żej miejsca zamieszkania. Tu chodzi o to, żeby ta 
osoba mogła utrzymać kontakty interpersonalne, 
towarzyskie ze środowiskiem, w którym mieszka. 
Jeżeli takiej placówki nie ma w pobliżu, to w ciągu 
4 miesięcy podmiot samorządowy, który kieruje oso-
bę, ma szansę znaleźć placówkę nieco odleglejszą. 
Jak mówię, trzeba potraktować to jako ostateczność. 
Nie lokujemy danej osoby wymagającej opieki naj-
bliżej miejsca zamieszkania, tylko troszeczkę dalej, 
czyli mamy jakby chwilę na refleksję i umieszczenie 
jej tam. Myślę, że taka sytuacja, że osoba po 4 mie-
siącach nadal przebywa w placówce, związana jest 
właśnie z tą koniecznością, wynika z poszukiwania 
właściwego miejsca, odpowiedniego dla konkretnej 
osoby. I jest taka ostateczność: jeżeli nie ma miejsca 
bliżej, to lokujemy osobę dalej.

Ta regulacja pozwoli też na uniknięcie sytuacji, ja-
kie do tej pory miały miejsce w praktyce, że w schro-
niskach dla osób bezdomnych znajdowały się osoby 
wymagające opieki całodobowej, a tak naprawdę były 
umieszczane w takich przytuliskach niejako na stałe. 

Panie Senatorze, a czy za tym pójdą jakieś środ-
ki dla tych podmiotów prowadzących? No bo, jak 
rozumiem, zakres usługi i samego świadczenia dla 
osoby bezdomnej jest inny niż w sytuacji, gdy są ja-
kieś procedury opiekuńcze, które wymagają pewnych 
nakładów finansowych. Jak wygląda kwestia finanso-
wania tego rodzaju nowych placówek, dookreślenie 
ich nowej funkcji? Dziękuję.

Senator Ryszard Majer:

Placówki, które świadczą w Polsce pomoc oso-
bom bezdomnym, w znacznej części są finansowane 
ze środków budżetów samorządów terytorialnych, 
z budżetów w działce dotyczącej pomocy społecznej. 
I to nie ulegnie zmianie. Jeżeli dana gmina będzie kie-
rowała do przytuliska osobę, która będzie wymagała 
szerszej opieki ze strony tego przytuliska czy schro-
niska dla osób bezdomnych, to w ślad za tym będą 
szły większe środki finansowe, również na usługi 
opiekuńcze. W samorządach terytorialnych są środki 
finansowe i te jako takie pokrywają koszt tych usług 
zgodnie z uchwałami, które te samorządy przyjmują. 
Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że schroniska 
i miejsca noclegowe dla osób bezdomnych są dofi-
nansowywane przez administrację rządową. Każdego 
roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
przeznacza pulę środków w trybie konkursowym, 
w ramach której te miejsca, przytuliska są dotowane 
i mogą poprawiać standard świadczonych usług, mogą 
być remontowane, środki mogą być przeznaczane np. 
na wyżywienie czy remonty.

Tak że tu sytuacja nie ulega poważniejszym zmia-
nom, ta ustawa tego nie zmienia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Duda. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wspomniał pan w swoim spra-

wozdaniu o wyjątku, a mianowicie wyjątku zwią-
zanym z zasadą dopuszczającą, jak rozumiem, 
umieszczenie osoby bezdomnej, która ma decyzję 
o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w schro-
nisku dla osób bezdomnych. Taka osoba kierowana 
do domu pomocy społecznej musi korzystać z usług 
opiekuńczych. I stąd 2 moje pytania. 

Czy jest to dobre miejsce, żeby osobę zakwalifi-
kowaną do domu opieki, po sprawdzeniu, z reguły 
w związku z kwestiami zdrowotnymi, umieszczać 
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(senator R. Majer) o określonych specjalizacjach – myślę tu szczególnie 
o domach opieki nad osobami przewlekle somatycznie 
chorymi, ze schorzeniami psychicznymi czy z róż-
nymi sprzężonymi schorzeniami itd. – to niejedno-
krotnie kilkanaście miesięcy albo i dłużej. Myślę, 
że pani to potwierdzi. Zatem – będę drążył – proszę 
o wyjaśnienie, dlaczego są te 4 miesiące. Oczywiście 
mógłbym zapytać, dlaczego 3, gdyby było zapisane, 
że są to 3 miesiące. No, nie jestem w stanie tego zro-
zumieć. Czy nie lepiej byłoby po prostu powiedzieć: 
do momentu znalezienia miejsca? Pan senator Majer 
mówił o tym, że mogłoby być pewną praktyką utrzy-
mywanie w schronisku osób, które mają skierowanie 
do domu pomocy społecznej, ale wtedy zasadne było-
by pytanie, dlaczego takie skierowanie się pojawiło. 
Zatem proszę o odpowiedź na to pytanie.

Jeśli pan marszałek pozwoli, to chciałbym zadać 
od razu drugie pytanie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo.)

Tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Oczywiście.)
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, bezdomność wiąże się również 

z brakiem adresu, i to jest też wyzwanie dla środo-
wisk służb pomocy społecznej. Cały czas jest kłopot 
związany z tym, kto tak naprawdę ma płacić. Kto 
tak naprawdę ma płacić, skoro nie ma adresu? Czy 
powinna opłacać to gmina, w której było ostatnie 
miejsce zameldowania? W dalszym ciągu nie jest 
to jednoznacznie rozstrzygnięte i są przepychanki 
między gminami. Poza tym osoby te przecież mają 
też swoje świadczenia, ale to jest z reguły niewy-
starczające. Zatem w skrócie to drugie pytanie: kto 
będzie płacił w sytuacji, gdy bezdomność wiąże się 
z brakiem adresu, która gmina? Czy ostatnia, czy ta, 
z której ta dana osoba została zabrana do schroniska?

Proszę o odpowiedzi na te 2 pytania. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Dzisiaj, zgodnie z art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy 
społecznej, w przypadku, gdy przewidywany ter-
min oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej 
miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi po-
nad 3 miesiące, osobę taką kieruje się, na jej wniosek, 

To budziło kontrowersje, wojewodowie podejmowali 
w tym zakresie kontrole. Ja również na swoim terenie 
miałem takie przypadki, że osoby, które tak naprawdę 
powinny znaleźć się w placówce całodobowej, były 
kierowane do przytuliska, bo przytulisko uchodziło 
za tańsze i lepsze rozwiązanie. Tu, w tej regulacji 
prawnej, mówimy, że to nie jest lepsze rozwiązanie. 
Dopuszczamy sytuację, w której osoby bezdomne, 
najczęściej w wieku senioralnym albo z niepełno-
sprawnościami, przebywają w takiego typu schro-
niskach, w takich, w których są świadczone usługi 
opiekuńcze. Jednak jeżeli osoba wymaga opieki cało-
dobowej, to powinna być w domu pomocy społecznej, 
i tam powinien ją skierować samorząd terytorialny 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tejże 
osoby. To jest takie moje domniemanie co do tych 4 
miesięcy, ale myślę, że można jeszcze dopytać przed-
stawiciela rządu, panią minister, o szczegóły, o to, 
skąd to się wzięło.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Więcej pytań nie ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Czy pani wiceminister Elżbieta Bojanowska chce 
zabrać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję, nie.)

Ale może będą do pani pytania… Są, już widzę 
chętnych. W takim razie poprosiłbym panią minister 
tutaj.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Duda zgłaszał się jako pierwszy. 
Proszę uprzejmie.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Pani Minister, jestem zmuszony powtórzyć pyta-

nie, ponieważ nie rozumiem intencji ustawodawcy 
w tym zakresie. Doskonale wiemy, że – pytałem już 
o to pana senatora sprawozdawcę – w takich sytu-
acjach określenie terminu… Chociaż mamy wolne 
miejsca w domach pomocy społecznej w Polsce, 
i to pani minister potwierdzi, to wiemy, że okres 
oczekiwania na niektóre kategorie domów, na domy 
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(podsekretarz stanu E. Bojanowska) na terenie którego się znajduje ta osoba, i powinien 
wystąpić do samorządu, z którego ta osoba pochodzi, 
czyli tego, gdzie jest jej adres zamieszkania, o refun-
dację kosztów i uregulowanie…

(Senator Jarosław Duda: A jak nie ma adresu, 
Pani Minister?)

Jak to nie ma adresu?
(Senator Jarosław Duda: Jak jest bezdomny, to 

nie ma adresu.)
Ta osoba ma gdzieś ostatnie miejsce zameldowa-

nia, sprzed 10, 15 lat, ale gdzieś ma miejsce zamel-
dowania. O tym mówi ustawa o pomocy społecznej 
i my tej materii teraz nie regulujemy.

(Senator Jarosław Duda: Mogę jeszcze, Panie 
Marszałku, dopytać?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Duda:

Proszę wybaczyć, Pani Minister, ale to jest rze-
czywiście skomplikowana historia, jeśli chodzi o to 
ostatnie miejsce zamieszkania. Przepychanki są takie, 
że te osoby z reguły pozostają na lodzie w tej sytuacji, 
bo nikt nie chce się poczuwać do odpowiedzialności, 
żeby za tę osobę zapłacić. Nie wiem, wydaje mi się, że 
to powinno być bardziej jednoznacznie uregulowane.

Ale ja bym chciał wrócić do praktyki. Pani 
Minister, mówi pani, że praktyki są takie… Mijają 
4 miesiące, a nie ma miejsca w domu pomocy spo-
łecznej. I co wówczas? Czy ta osoba, która jest w tym 
schronisku, jest wystawiana, mówiąc obrazowo?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Nie.
(Senator Jarosław Duda: Co wówczas?)
Ja już powiedziałam, że to jest obowiązek nało-

żony na samorząd i samorząd musi znaleźć miejsce 
w domu pomocy społecznej. Obecnie w Polsce mamy 
ok. 1 tysiąca 100 wolnych miejsc. W związku z tym 
w żaden sposób…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie dla star-
szych, tylko w ogóle.)

Tak, w ogóle, ale również dla osób starszych, bo 
to są placówki np. dla somatycznie chorych. My nie-
jako zabezpieczamy tę osobę, żeby tej osoby, że tak 
powiem, nie wystawić za drzwi, a nakładamy obo-
wiązek na samorząd.

(Senator Jarosław Duda: Życzę powodzenia.)

do domu pomocy społecznej tego typu zlokalizowa-
nego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym 
to termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy 
niż 3 miesiące. Tyle mówi dzisiaj ustawa o pomocy 
społecznej. Z kolei zgodnie z procedowaną nowe-
lizacją ustawy o pomocy społecznej w szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach osoba posiadająca decyzję 
o skierowaniu do domu pomocy społecznej na czas 
oczekiwania na umieszczenie w placówce może prze-
bywać w schronisku dla bezdomnych przez okres 4 
miesięcy, czyli wydłużyliśmy ten okres o miesiąc.

Należy podkreślić, że to na gminie spoczywa 
obowiązek znalezienia wolnego miejsca w domu 
pomocy społecznej odpowiedniego typu, nie zaś na 
organizacji, która prowadzi np. daną placówkę, czy 
też na osobie bezdomnej. Projektowana regulacja ma 
zapewnić tymczasowe wsparcie osobie bezdomnej do 
momentu umieszczenia jej w placówce. Dlaczego? 
Dzisiaj sytuacja, jak wynika z moich rozmów z or-
ganizacjami, które te placówki prowadzą, mimo że 
jest taki ogólny zapis – bo zapis nie dotyczy osób 
bezdomnych, tylko wszystkich – jest taka, że osoby 
bezdomne przebywają w takich placówkach, nawet 
mimo że mają decyzję, rok, 2 lata i jakby nie ma tu-
taj woli zmiany tego miejsca. W związku z tym my 
dzisiaj dajemy samorządom troszeczkę dłuższy czas, 
o miesiąc, żeby znalazły tej osobie miejsce w domu 
pomocy społecznej. Dajemy narzędzia wojewodom, 
żeby mogli kontrolować, czy to jest realizowane, czy 
też nie. Bo często jest taka praktyka, że samorząd 
owszem, nie ma miejsca w domu pomocy społecznej 
np. na terenie danego miasta, ale już w wianuszku 
okalającym to miasto, czyli w powiecie czy w nie-
dalekich miejscowościach, są wolne miejsca, tyle że 
samorząd nie chce kierować do tych miejscowości, bo 
wtedy płaci nie w swoim mieście. W związku z tym 
my dzisiaj jakby tym przepisem nakładamy obowią-
zek na samorządy, że jeżeli nie będą miały miejsca 
u siebie, to muszą skierować do innego domu pomocy 
społecznej, a służbom wojewody dajemy narzędzie 
do kontroli tego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Pani Minister…)

Pan senator…
(Senator Jarosław Duda: Jeszcze drugie pytanie.)
Już daję odpowiedź na drugie pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, drugie 

pytanie.)
Rzeczywiście, ta sytuacja jest jedną z takich trud-

niejszych do rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o kwestię 
bezdomności. My w tej nowelizacji ustawy odcho-
dzimy od kontraktu socjalnego w sytuacjach szcze-
gólnych, np. mrozu, kiedy osoba jest kierowana do 
danej placówki. No, w tym momencie płaci samorząd, 
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społecznej i nie będzie, a tam, gdzie znalazła pani 
– jak pani mówi – jakieś luki, wolne miejsca, to te 
gminy, które mogłyby tam kogoś skierować, tak jak 
ta ustawa stanowi, czy teraz muszą skierować, nie 
mają na to środków.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Koniec. Kropka.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Uprzejmie 

proszę o pytanie.)
No, jest pytanie: skąd te pieniądze?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Zacznę od celu, jaki ma ta ustawa. Celem zapropono-
wanej regulacji jest wyeliminowanie luki w systemie 
udzielania pomocy osobom bezdomnym w zakresie 
możliwości uzyskania tejże pomocy w postaci usług 
opiekuńczych. Przypomnę, że pod koniec 2015 r. 
do polskiego systemu placówek dla osób bezdom-
nych zostały wprowadzone schronisko, noclegownia 
i ogrzewalnia. Jak pokazały doświadczenia roku 2016, 
zgodnie z zaproponowaną klasyfikacją tak napraw-
dę w tych placówkach nie powinny się znaleźć np. 
osoby chore. A wiemy, że osoby bezdomne często 
są osobami chorymi. W związku z tym nowelizacja 
tejże ustawy wychodzi naprzeciw temu problemowi 
i uzupełnia tę lukę. To dlatego wprowadzamy schro-
nisko z usługami opiekuńczymi. Chcę powiedzieć 
tak: zadaniem własnym samorządów jest zarówno 
zapewnienie schronienia, jak i świadczenie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych. To zadanie od lat dziewięćdziesiątych było 
w zakresie zadań samorządu terytorialnego, zadań 
gmin. Jest to zadanie, które było realizowane, i nie ma 
dodatkowych środków na jego realizację; one muszą 
być zabezpieczone w budżetach gmin. My jedynie 
jakby dajemy taką możliwość, żeby np. podczas sil-
nych mrozów osoby bezdomne, które są chore, ale 
nie wymagają całodobowej opieki, mogły w sposób 
legalny przebywać w tych placówkach.

To łączy się, tak bym powiedziała, z odpowie-
dzią na drugie pytanie pana senatora, o to, jak zli-
kwidować bezdomność jako zjawisko, które zagraża 
zasadom współżycia społecznego. Jeżeli będziemy 
mieli zapewnioną odpowiednią infrastrukturę, po-
mieszczenia, w których osoby bezdomne będą mogły 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Określiłbym tę ustawę jako definicyjną, a zatem 

też pożyteczną. Niczego ona nie stwarza, zwłaszcza 
nie stwarza możliwości dla samorządów, dlatego że 
definicja powiada, jak się zachowywać, ale niestety 
nie mówi o środkach. Jeśli nawet przyjąć, że w dużych 
gminach, bogatych gminach będą środki materialne 
na stworzenie, powiedzmy, w tych schroniskach stan-
dardu domu pomocy społecznej, takiego tymczasowe-
go, to już w małych gminach, Pani Minister, nie ma 
pieniędzy na to, żeby tych ludzi oporządzić w jakiś 
taki sposób, o jakim mówi ta ustawa. 

I w tym mieści się też pytanie, jak rozdzielić, bo 
zwłaszcza wśród bezdomnych, choć nie tylko, są oso-
by z patologiami pijaństwa, narkotyków, a ustawa nie 
pozwala na to, żeby te grupy ze sobą egzystowały.

A drugie pytanie, Pani Minister – tu już słyszałem, 
że pan minister budownictwa służy pani pomocą, 
dużą pomocą w sytuacji nadwyżki i wkrótce raju 
mieszkaniowego, który nam się objawi – dotyczy 
problemu bezdomności. Innymi słowy, moje pytanie 
jest takie: czy rząd pracuje nad tym, aby zlikwido-
wać bezdomność jako zjawisko, które narusza zasady 
współżycia społecznego, jako zjawisko, które jest 
nie tylko pod względem społecznym nieprzyjemne, 
wręcz dokuczliwe, ale też wewnątrz i na zewnątrz 
tworzy różne zagrożenia, a to utraty życia, a to roz-
przestrzeniania się chorób, a to kradzieży? Wobec 
tego jest pytanie, czy jako państwo musimy tolerować 
to naruszanie zasad współżycia, które dla wszyst-
kich, w tym dla bezdomnych, którzy wyrażają być 
może wolę życia w bezdomności, jest szkodliwe, jest 
sprzeczne nawet z konstytucją, bo przecież konsty-
tucja nakazuje ochronę zdrowia, a w szczególności 
ochronę życia. W zeszłym roku w tym środowisku 
w ramach różnych porachunków zginęło bodajże 
kilkanaście osób, kilkanaście osób zostało zabitych. 
Nadto są jeszcze inne zjawiska. I powiem szczerze, 
że dla mnie – już kończę – jest gorszący w sensie 
zawartości przekaz telewizji, gdy ona jako pierwszą 
wiadomość ukazuje, można powiedzieć, łzawe sceny, 
jak to brygada policyjna, czasami na czele z wojewo-
dą, penetruje lasy i prosi bezdomnego, żeby opuścił 
namiot foliowy i zgłosił się itd.

I trzecie pytanie. Ojej, chyba już przekroczyłem 
czas, Panie Marszałku. Przepraszam.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dotyczy ono tego, co tu było poruszane, domów 

pomocy społecznej. Te 4 miesiące, już nieważne 3 
czy 4… Po prostu nie ma miejsc w domach pomocy 
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(podsekretarz stanu E. Bojanowska) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:

Wysoka Izbo, w dzisiejszej rzeczywistości zgod-
nie z ustawą o pomocy społecznej mamy 3 typy 
placówek. Są to, jak powiedziałam, schroniska, 
noclegownie i ogrzewalnie. Ale posiłek w tych pla-
cówkach zawsze może być udzielany i dofinan-
sowywany zarówno ze środków gminy, jak i ze 
specjalnych programów, które funkcjonują. Ale 
to nie jest kwestia… No, inne przepisy regulują 
tę kwestię.

Odnośnie do standardów – dzisiaj obowiązuje roz-
porządzenie. My właściwie tą ustawą wydłużamy do 
roku 2020 dostosowywanie standardów, w tym tych 
co do wykształcenia, bo tak naprawdę to te osoby po-
winny już je mieć. W związku z czym my wydłużamy 
okres dochodzenia do tych standardów.

(Senator Jerzy Czerwiński: A co z tymi łaźniami?)
Łaźnie oczywiście… To znaczy, one nie są jakby 

typem placówki. One są placówką całodobową, ale 
nie są placówką, która udziela usług. Są budowane 
szczególnie przez organizacje pozarządowe, które 
udzielają pomocy osobom bezdomnym, natomiast 
nie jest to typ placówki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, teraz ja chcę o coś zapytać.
Czy to oznacza, że w tych placówkach nie musi 

być łaźni?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:

Nie, nie, Panie Marszałku. Te placówki, tak jak 
słusznie powiedział pan senator, mają określone stan-
dardy i są łazienki.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Są.)
Ale oprócz tego mówimy o innym podmiocie, 

o samych łaźniach. Tak że osoby…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
To może być np. autobus łaźniowy, który podjeż-

dża i może być łaźnią.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. To pani mi to wyjaśniła. Bo zacząłem się 

niepokoić… (wesołość na sali) …losami niektórych 
senatorów.

Pan senator Jackowski. Proszę uprzejmie.

przebywać w sposób bezpieczny, niezagrażający wła-
śnie zasadom współżycia społecznego, to w związku 
z tym będziemy w jakiś sposób eliminować te osoby, 
które zagrażają zasadom współżycia społecznego. 
W schroniskach ani w żadnym innym typie takich 
placówek nie ma jakichś ograniczeń co do ich łącze-
nia… Odnoszę się tu do różnego rodzaju patologii 
czy też, nie wiem, narkomanii, alkoholizmu. My tutaj 
w ogóle nie podnosimy tych kwestii w odniesieniu do 
tego typu placówek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński, proszę uprzejmie.

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

mam 2 pytania. Jedno wynika z mojej niewiedzy, 
być może pani mnie uspokoi.

Czy w tych formach, które w tej chwili są opisane 
w ustawie o opiece społecznej, są 2 następujące, tj. 
łaźnia dla bezdomnych i po prostu wydawanie ciepłych 
posiłków, szczególnie w zimie? Gdyby ich nie było, to 
może należałoby zastanowić się nad tym. Są już insty-
tucje, które prowadzą takie specjalistyczne łaźnie, np. 
Caritas na pewno. Bezdomny może się tam po prostu 
wykąpać, można go ogolić, dostaje tam świeżą bieliznę, 
świeże ubranie. On po prostu jest też potem inaczej 
postrzegany przez tych, którzy się z nim stykają. No, 
a konieczności wydawania ciepłych posiłków w zimie 
to ja chyba nie muszę tutaj uzasadniać, opisywać. Może 
przy okazji następnej nowelizacji dodać do ustawy 
o opiece te 2 formy? To jest jedna kwestia.

Drugie pytanie wynika z nałożenia obowiązko-
wych – nie wiem, jak to nazwać – no, jakby standar-
dów zarówno na obiekty, jak i osoby, które pracują 
w pewnych placówkach. Są dość krótkie terminy 
na dostosowanie. Czy my tu nie wylejemy dziecka 
z kąpielą? Mianowicie często jest tak, że w tych pla-
cówkach pracują osoby, które nie mają wykształcenia 
średniego. No, nie uzupełnią wykształcenia średniego 
w ciągu 2 lat, a chcą pracować. A tu bardziej chodzi 
o serce niż o wykształcenie. Wolałbym być, nie daj 
Boże… No, gdyby się coś stało, zmieniło, to wolał-
bym, żeby się mną zajmowała osoba bez wykształce-
nia średniego, która ma serce na odpowiednim miej-
scu, a nie ktoś, kto ma odwrotnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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udzielić odpowiedzi pisemnej. Byłbym wdzięczny… 
Dziękuję.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję. 
Pani Minister, a ile szacunkowo mamy bezdomnych 
w Polsce?)

Szacunkowo… Według ostatniego badania, 
z 2017 r., mamy 33 tysiące 408 osób bezdomnych. 
Ale to jest tylko przybliżona liczba.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jasne, jasne.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, niewątpliwie zmienia się struktura 

wiekowa bezdomnych i zmienia się ich stan zdrowia, 
zwłaszcza wtedy kiedy są długotrwale bezdomni. 
Wielu z nich wymaga usług opiekuńczych. I dobrze, 
że tego rodzaju możliwości powstaną. Ale nie są to 
– i tu się chyba też zgadzamy – warunki optymalne 
i nie jest to miejsce docelowe, stąd to ograniczenie 
czasowe. Tylko niestety ta ustawa przypomina nam – 
ja rozumiem, że to trzeba rozstrzygnąć gdzie indziej 
i że trzeba na to innych środków – o 2 rzeczach.

Pierwsza sprawa to to, że oferta dla tych osób, 
które wymagają usług opiekuńczych, np. w postaci 
mieszkań chronionych, jest w Polsce tak uboga, że 
tych ludzi nie można tam zaraz skierować. To jest 
rzeczywisty problemem, a to jest proteza.

Druga sprawa to jest to, że oczywiście w niektó-
rych przypadkach, jeśli się znajdzie jakieś miejsce… 
Dzisiaj przy poprzednim punkcie rozważaliśmy taką 
możliwość. Chodziło o to, żeby tych mieszkań dla 
osób ubogich było dużo więcej niż teraz. To i tak nie 
rozwiąże problemu, bo tam są potrzebne usługi. I nie-
stety jest tak – temu służyć ma przecież inny rządowy 
program – że dostępność do tych usług ze względu na 
brak środków w gminach jest za mała. Ja się obawiam, 
Pani Minister, czegoś takiego, że mimo że zapiszemy 
4 miesiące, to ten termin prawdopodobnie nie będzie 
dotrzymywany z 2 powodów. Po pierwsze, nie będzie 
gdzie tych osób skierować, o czym sygnalizował pan 
przewodniczący Duda – i ja się z nim zgadzam – a po 
drugie, gminy będą tego unikać ze względów finan-
sowych, bo pobyt w schronisku, nawet z usługami 
opiekuńczymi, będzie zdecydowanie tańszy aniżeli 
pobyt w domach pomocy społecznej. 

Dlatego pytanie moje brzmi: czy ministerstwo 
zamierza w najbliższym czasie zająć się na poważnie 
stworzeniem programu pomocy dla osób niesamo-
dzielnych, w tym bezdomnych? To jest istota pro-
blemu. Bo gdybyśmy mieli mieszkania chronione 
i pieniądze na usługi opiekuńcze, to pobyt tych osób 
w schroniskach nie byłby pewnie konieczny.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja chciałbym coś doprecyzować. 

Senator sprawozdawca powiedział, że mamy ok. 
22 tysięcy takich placówek – taki to jest rząd. Czy 
ministerstwo np. zna szacunkową liczbę osób, które 
przewijają się przez te domy? Ja wiem, że to jest bar-
dzo trudne, ale jakaś ewidencja zapewne istnieje, bo 
te domy rejestrują osoby, którymi się opiekują.

I następne moje pytanie: czy mniej więcej jest 
znany koszt, czy można powiedzieć o takim prze-
ciętnym koszcie… Ile kosztuje doboosoba w takim 
ośrodku? Bo to też jest istotne. A ile mogłaby kosz-
tować czy ile może kosztować z usługą opiekuńczą, 
która generuje dodatkowe koszty? Bo to może da nam 
skalę problemu w wymiarze finansowym dla finan-
sów publicznych. Jak rozumiem, te koszty w znako-
mitej większości ponoszą samorządy, a więc gminy… 
Gminy czy powiaty, nie wiem…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Gminy.)

Gminy. Dobrze. Ponoszą gminy. Ale jaka jest skala 
tych środków? Chodzi o to, żeby opinia publiczna też 
wiedziała, że te nakłady… Moim zdaniem one wcale 
nie są takie małe. Zapewne jakieś szacunki w tym 
zakresie istnieją. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:

Odnośnie do liczby miejsc, to jest ich ok. 20 ty-
sięcy, a mówiąc dokładnie: 19 tysięcy 759. Taka jest 
liczba miejsc. A jeśli chodzi o liczbę jednostek, to 
jest ich 484, z czego 363 są prowadzone przez gminy 
bądź na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego, 
a 121 nie jest finansowanych przez gminę bądź po-
wiat. Robią to np. organizacje pozarządowe. A liczba 
miejsc w tych placówkach to jest 5 tysięcy 439.

Ale co do kosztów, to nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć panu senatorowi.

(Senator Jan Maria Jackowski: Może pisemnie, 
Pani Minister?)

Tak, oczywiście.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czy w takim razie 

pisemnie pani minister by była w stanie… To znaczy, 
resort ma dane na ten temat. Chodzi o to, żeby mi 
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sowaniem usług przysługujących osobie w miejscu 
zamieszkania? Bo noclegownia nie jest miejscem za-
mieszkania – prawda? – a gmina może wyasygnować 
środki na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
tak? No bo czym innym jest umieszczenie w schro-
nisku, a czym innym jest wsparcie danej osoby. No 
i to się rozmija. Czyli nawet jeśli gmina by chciała, 
to nie będzie mogła takiej osoby wspomóc usługą 
opiekuńczą. Dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Przepraszam. Ja nie do końca zrozumiałam pytanie 
pana senatora.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jeszcze 
raz.)

To jeszcze raz, jeśli można.
Faktem jest, że noclegownia nie jest miejscem za-

mieszkania – prawda?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Nie, bo to jest tylko…)

Tak. Ale przecież gmina może przeznaczyć środki 
na usługę opiekuńczą…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Tak. Ma obowiązek…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …tylko 
w miejscu zamieszkania.)

…tylko w miejscu zamieszkania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Tak jest.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O to chodzi.)
O to mi chodzi. Czy w tej sytuacji… Już rozma-

wialiśmy o tym, kto ma kierować i kto ma płacić… 
To znaczy jeśli chodzi o kierowanie, to jest trochę 
inna sytuacja… Ale jeśli chodzi o to, kto ma płacić, 
to może gmina by chciała wesprzeć usługą opie-
kuńczą takiego swojego byłego mieszkańca, który 
znajduje się… Czy nie można by było tego jakoś 
uregulować?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta osoba 

miała usługę opiekuńczą.
(Senator Jarosław Duda: Wydaje mi się, że z usta-

wy to nie wynika. Nie wiem, czy…)
Każdej osobie, której z mocy ustawy należy się 

usługa opiekuńcza – a to jest zadanie własne gminy…
(Senator Jarosław Duda: Ale to w miejscu za-

mieszkania.)
W miejscu zamieszkania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Wysoka Izbo, my mówimy o 4 miesiącach w przy-

padku tylko i wyłącznie osób, które mają decyzje 
o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. W sto-
sunku do innych osób tego ograniczenia czasowe-
go nie ma. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że takie 
placówki nie są właściwym miejscem do przebywa-
nia… Zadaniem schroniska jest aktywizowanie osób 
bezdomnych, czyli pomoc w wyjściu z bezdomności. 
Oczywiście możemy powiedzieć, że liczba osób, które 
wychodzą z bezdomności, jest cały czas za mała, bo 
jest to ok. 2 tysięcy 400 osób, prawie 1 tysiąc 300 
podejmuje pracę. Czyli to jest cały czas za mało. 
Oczywiście nie wszystkie osoby są zdolne do ak-
tywizacji, dlatego my mówimy, że w schroniskach 
z miejscami opiekuńczymi nie potrzeba tego elementu 
aktywizacji, bo osoby chore, starsze już nigdy na 
rynek pracy nie wejdą. Dlatego wprowadzamy to 
rozróżnienie.

Jeśli chodzi o pytanie o program pomocy oso-
bom niesamodzielnym, zacznę od tego, że w polskim 
ustawodawstwie nie ma jeszcze pojęcia „niesamo-
dzielność”. Pierwszy dokument, który o nim mówi, 
to dokument będący aktualnie w uzgodnieniach 
międzyresortowych, czyli dokument dotyczący po-
lityki społecznej wobec osób starszych. I tam po raz 
pierwszy wprowadzamy pojęcie niesamodzielności 
i przypisujemy mu konkretne zadania.

Drugim, jak się wydaje, krokiem jest właśnie ze-
spół do spraw zmiany orzecznictwa. I w tym przy-
padku też rozważamy kwestię wprowadzenia pojęcia 
niesamodzielności do polskiego sytemu prawnego. 
Czyli rząd pochyla się nad tą kwestią. Pierwszy krok 
został zrobiony. Mamy nadzieję, że niebawem kolejne 
kroki w tej sprawie zostaną poczynione.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, czy potwierdzi pani, że prawdą 

jest, że należałoby coś zrobić z tym, aby można było 
finansować usługi opiekuńcze w połączeniu z finan-
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(podsekretarz stanu E. Bojanowska) No ale to przecież nie gmina daje tę usługę, tylko dane 
schronisko, placówka to daje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Ale mamy tu decyzję gminy…)

Ale to placówka to daje, a nie gmina dodatkowo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani… Dobrze. Może ja wytłumaczę. Panu senato-

rowi chodzi o to, czy nie można by stworzyć sytuacji, 
że placówka opiekuńcza będzie w miejscu zamieszka-
nia, a to dlatego, że gmina może wspomóc takie osoby 
w miejscu zamieszkania, jeżeli zaś placówka jest poza 
miejscem zamieszkania… Tak, Panie Senatorze?

(Senator Jarosław Duda: Tak. I to można by roz-
szerzyć na takie…)

…To wtedy gmina nie może tego robić. Czy nie 
można by tutaj stworzyć takiego iunctum: miejscem 
jest placówka, ona powinna być w miejsce miejsca 
zamieszkania…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
I dlatego podkreślam, że to schronisko z usługami 

opiekuńczymi świadczy takie usługi. Noclegownia 
nie jest właściwą placówką do świadczenia usług 
opiekuńczych, ponieważ ze względu na standard nie 
ma możliwości świadczenia takich usług.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
(Senator Jarosław Duda: A jeśli dana osoba wy-

maga usługi opiekuńczej?)
To będzie w schronisku.
(Senator Jarosław Duda: To tak łatwo powiedzieć, 

ale pani doskonale wie, że to nie jest takie proste…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

ale…)
(Senator Jarosław Duda: …bo i sieć nie jest tak 

rozbudowana…)
Naprawdę noclegownie z powodu standardów nie 

mogą świadczyć usług opiekuńczych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister rozumie, o co chodzi, i odpowia-

da… Ja nie będę tłumaczył, ale odpowiada… Jeżeli 
będzie konieczność świadczenia usług opiekuńczych, 
to powinno to być robione w ośrodku innym niż noc-
legowania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
W innej placówce, tak jest.)

Tak, musi się przekierować taki problem.
Pan senator Ryszka. Proszę uprzejmie.

(Senator Jarosław Duda: Ale ta osoba nie… 
Noclegownia nie jest miejscem zamieszkania.)

Ale proszę zrozumieć, że te 3 typy placówek po 
to były wprowadzone – tak to rozumiem… Tzn. 
poprzedni parlament wprowadził, że w schronisku 
mamy pomoc całodobową, a noclegownie, jak sama 
nazwa mówi, mamy czynne w nocy, w szczególnie 
określonych przypadkach, kiedy np. spada tempera-
tura powietrza. W związku z tym łączenie tej działal-
ności z usługą opiekuńczą wydaje się takie dosyć… 
no, trochę na wyrost. Jeżeli już coś jest potrzebne, to 
od tego mamy schronisko.

Senator Jarosław Duda:
Ja bym chciał bardziej…
Przepraszam, Panie Marszałku, chciałbym do-

pytać.
Czy nie można by było stworzyć takiej możliwo-

ści… Nie wiem, może taka możliwość już istnieje, 
ale z zapisów ustawy mi to nie wynika. Chodziłoby 
mi o to, żeby taką osobę w noclegowni, mimo że jest 
bezdomna, wesprzeć również jeszcze usługą opiekuń-
czą, ponieważ potrzebuje ona wsparcia, czyli żeby to 
było kompatybilne i jasne, że w pełni taki wachlarz 
usług wykorzystamy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Senatorze, dlatego właśnie wprowadzamy 

schronisko z usługami opiekuńczymi. Czyli jeżeli 
mamy… Jeżeli dana osoba wymaga usług opiekuń-
czych, to może przebywać w schronisku. I wtedy 
gmina w sposób kompleksowy zapewni tę usługę 
opiekuńczą. A w noclegowni, chociażby z powodu 
standardów panujących w noclegowni, nie możemy 
zapewnić usługi opiekuńczej.

Senator Jarosław Duda:
Pani Minister, dlaczego gmina…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

ale…)
Przepraszam, Panie Marszałku, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale ja…)
To nie gmina, tylko schronisko. Ono daje usługę, 

a nie gmina. A skoro pani mówi, że mamy rozszerzo-
ny… Cała kwestia tej ustawy dotyczy nowej usługi, 
usługi w postaci wsparcia, powiedziałbym, quasi-me-
dycznego, tak można by to nazwać, czy takiego jakby 
opiekuńczego, choć trochę bardziej zaawansowanego. 
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Druga kwestia dotyczy finansowania tego pobytu. 
Rozumiem, że w ustawie o samorządzie gminnym nie 
ma takiego zapisu, który by mówił, że gmina nie może 
wydawać na system pomocy społecznej większych 
środków finansowych. Rozumiem też, że uchwalanie 
budżetu każdego samorządu jest aktem politycznym, 
i w ramach tego aktu politycznego wójt, prezydent czy 
radni decydują, czy wydadzą pieniądze na kapitał spo-
łeczny, na swoich mieszkańców, czy też będą remon-
tować chodniki, ewentualnie budować infrastrukturę 
kulturalną i społeczną, organizować eventy, promocje 
etc. Tak naprawdę kwestia wydawania środków fi-
nansowych na domy pomocy społecznej, ewentual-
nie na bardzo fajne eventy, jest w rękach samorządu 
terytorialnego. To wyłącznie on decyduje, na co chce 
przeznaczać swoje środki finansowe. Bardzo dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Mogę tylko potwierdzić to, co powiedział pan 

senator. Ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń 
dotyczących wydawania środków na zadania z zakre-
su pomocy społecznej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, ja też mam pytanie. 
Czy pani nie uważa jednak, że mechaniczne prze-

niesienie tych zasad z rozporządzenia do ustawy, 
zwłaszcza że faktycznie nie trzeba mieć średniego 
wykształcenia, przynajmniej według mnie, żeby ob-
sługiwać bezdomnych… To są różnego typu sprawy. 
Czy pani uważa, że to jest właściwe? Inaczej: czy pani 
nie uważa, że trzeba odstąpić od tego? Tym bardziej 
że przedłużamy o 2 lata tę sytuację, w której to wy-
kształcenie średnie nie obowiązuje, a to znaczy, że 
jest z tym jakiś problem i że rząd to dostrzega. Czy 
pani uważa, że wykształcenie średnie jest konieczne 
do tego, żeby pracować w tego typu ośrodkach dla 
bezdomnych?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Panie Marszałku, przedłużenie obowiązywania 

dotychczasowych standardów nie dotyczy tylko wy-

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam pytanie à propos wykształce-

nia średniego. My rozwijamy szkolnictwo zawodowe, 
mogą być więc klasy opiekuńczo-resocjalizacyjne itd. 
Czyli będą ludzie, którzy ukończyli szkołę zawodową 
o profilu, który będzie wskazywał, że nadają się do 
pracy w takich ośrodkach. Dlatego może należałoby 
uwzględnić w ustawie to wykształcenie średnie plus 
wykształcenie zawodowe o takim profilu nadającym 
się do pracy w takich placówkach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Ja chcę tu powiedzieć o tym, jaka jest historia, tzn. 

dlaczego w ogóle wprowadzono to rozwiązanie do 
ustawy. Jak powiedziałam, ustawa była nowelizowana 
pod koniec roku 2015, to było przedłożenie poselskie. 
I wówczas ta materia wykształcenia została niejako 
zostawiona rozporządzeniu. Dzisiaj więc obowiązu-
je… Te wszystkie zapisy, które dzisiaj my przekła-
damy do ustawy, są w dzisiejszym rozporządzeniu. 
A skoro podjęliśmy teraz się nowelizacji ustawy, to 
zgodnie z procedurą legislacyjną Rządowe Centrum 
Legislacyjne zaleciło przeniesienie zapisów w za-
kresie wykształcenia z rozporządzenia do ustawy. 
I w związku z tym my nie robimy w tym zakresie 
żadnych nowych zmian legislacyjnych. To już dzisiaj 
obowiązuje, nie było… Przeszliśmy ścieżkę legisla-
cyjną w zakresie nowelizacji rozporządzenia, nie było 
w tym zakresie uwag, w związku z czym nie burzymy 
istniejącego porządku ani nie wprowadzamy tutaj 
dodatkowego trudu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze.
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Pani Minister! Ja pozwolę sobie 

dopytać się o kwestie finansowe. Bo ja zrozumiałem 
z wypowiedzi pani minister, że miejsc w domach 
pomocy społecznej – uwzględnić trzeba oczywiście 
pewne różnice w kategoriach – nie brakuje. A więc 
generalnie każda osoba, która powinna trafić do domu 
pomocy społecznej, ma szanse w ciągu tych 4 miesię-
cy się tam znaleźć. I to jest jedna kwestia.
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(podsekretarz stanu E. Bojanowska) legowni i domów dla bezdomnych. Ale te lokale 
i domy zostają. One fizycznie są. W procedowanej 
ustawie zmieniacie państwo pewne warunki związane 
z prowadzeniem tych lokali, noclegowni i domów. 
Mianowicie zaostrzacie samorządom – bo to głównie 
samorządy się tym zajmują i będą się tym zajmowa-
ły – warunki związane z ewentualnym późniejszym 
przekształceniem lokali socjalnych w inne, powiedz-
my, typy mieszkań, w mieszkania niesocjalne.

Do tej pory było tak, że zgodnie z art. 21 ust. 5 po 
5 latach od dnia rozliczenia przedsięwzięcia można 
było swobodnie przekształcić lokal socjalny w inne 
mieszkanie, bez żadnych warunków. W tej chwili jest 
to w ogóle niemożliwe – jeśli się mylę, to proszę mnie 
wyprowadzić z błędu – zaś przekształcenie lokalu so-
cjalnego w innego typu mieszkanie, z jednoczesnym 
zapewnieniem innego lokalu socjalnego, nie wiem, 
czy jasno się wyrażam, o podobnej powierzchni, ma 
być możliwe po 5 latach. Do tej pory było tak, że było 
to praktycznie dowolne.

Proszę mi powiedzieć, dlaczego zapisy o latach są 
tu zaostrzone. Jest zmiana z 5 na 10. Było 5, a teraz 
będzie 10 w przypadku przekształcenia dowolnego. 
W przypadku zachowania powierzchni lokali socjal-
nych było to możliwe praktycznie od razu. Chodzi 
o ust. 5 i 6 dotychczasowego art. 21 ustawy. W tej 
chwili jest to ust. 6, bo ust. 5 stąd wypadł. Jest on 
zupełnie inaczej sformułowany. Pogarszacie w ten 
sposób sytuację gmin.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Panie Senatorze, w art. 21 ust. 1… Zmieniamy 

pkt 7. Pkty 5 i 6 zostają. Nie rozumiem, o które punkty 
panu chodzi. Są też nowe artykuły – 21a, 21b, 21c 
i 22. Nie bardzo… Przepraszam, ale nie rozumiem 
pańskiego pytania.

Generalnie można powiedzieć, że tam, gdzie nie 
było wsparcia państwa, tam nie było ograniczeń 
w dysponowaniu lokalami. Natomiast tam, gdzie to 
wsparcie jest – my takie wsparcie w tej chwili wpro-
wadzamy – tam jest ograniczenie polegające na tym, 
że przez 5 lat gmina nie ma swobody w dysponowa-
niu lokalami. To jest jak gdyby generalna zasada. 
Jeżeli gmina sama, z własnych środków coś buduje, 
to nie ingerujemy, ale jeżeli gmina otrzymuje środki 
publiczne, to chcemy, żeby przez jakiś czas nie było 
zmiany przeznaczenia lokali. Jest to zasada, którą 
wprowadzamy.

kształcenia. Mówimy tu również o dostosowaniu się 
do nowych standardów w zakresie infrastruktury. 
I to jest, powiedziałabym, ten komponent, który 
powoduje, że wydłużamy ten czas w tym zakresie. 
Opiekunowie to…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja 
nie o to pytam. Pytam o wykształcenie, tzn. o…)

Dlatego przechodzę teraz do wykształcenia. Nie 
było w tym zakresie żadnych uwag ze strony organi-
zacji czy też samorządów, które prowadzą tego typu 
placówki, że będzie to w jakiś sposób zmniejszało 
dostępność tych podmiotów, a była możliwość zgła-
szania takich uwag i przy okazji nowelizacji ustawy, 
i przy okazji nowelizacji rozporządzenia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, nie jestem specjalistą, a są osoby na tej 

sali, które są specjalistami. Pani też jest specjalistą, 
więc przyjmuję to, co pani powiedziała.

Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielania pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Maciej 

Łuczak złożył swoje wystąpienie do protokołu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

A teraz wracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjal-
nych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Kontynuujemy zadawanie pytań do pana ministra.
Zapraszamy pana ministra Smolińskiego na mów-

nicę.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

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

Art. 22. Usuwamy z obiegu prawnego jedną z ustaw, 
która mówiła o tworzeniu lokali socjalnych, noc-
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dzamy zasadę 5 lat ograniczenia w dysponowaniu. To 
jest takie generalne rozstrzygnięcie. Teraz już nie ma 
socjalnych – wszystkie są komunalne i do wszystkich 
komunalnych stosujemy te same zasady, 5-letnie ogra-
niczenie w dysponowaniu przez gminy. Środki, które 
gminy będą miały na nowe… To już jest odrębna 
rzecz. Będzie ich więcej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja bym chciał doprecyzować kwestie, które po-

ruszyłem w pierwszym pytaniu. Jeżeli pan minister 
nie będzie mógł udzielić informacji, bo ona może 
trochę wykracza poza zakres tej ustawy, tego pro-
jektu, to bym prosił o odpowiedź na piśmie. Otóż 
zaniepokoiło mnie w odpowiedzi pana ministra, że 
prawdopodobnie część samorządów w sposób, jak 
pan minister się wyraził, nielegalny czy sprzeczny 
z obowiązującymi ustawami zaproponowała swoim 
mieszkańcom rozwiązanie, odpowiedź na ich potrze-
by mieszkaniowe w postaci tzw. najmu za czynsz 
wolny. Może ja to sprecyzuję. W Warszawie, w mie-
ście stołecznym Warszawie jest, zdaje się, 5 takich 
osiedli, które łącznie mają ok. 850 mieszkań. Mieszka 
w nich ok. 3tysiące osób, które uzyskiwały mieszka-
nia na takiej oto zasadzie: zdawały lokal, który był 
własnością gminy, tzw. lokal kwaterunkowy, względ-
nie prawo do mieszkania spółdzielczego, względnie 
nawet mieszkanie, które było własnościowe, a za to 
uzyskiwały np. większe czy nowocześniejsze miesz-
kanie w nowym zasobie. Był to tzw. najem za czynsz 
wolny. To dotyczyło lokali np. o powierzchni powyżej 
80 metrów, gdzie stawka regulowana wynosiła X, 
a opłata za to, załóżmy, 2 razy X, czyli była znacznie 
większa. Były to droższe mieszkania. Te mieszkania 
do dnia dzisiejszego mają taki status, jaki mają – ani 
miasto stołeczne Warszawa ich nie zbywa na rzecz 
tych najemców, ani… Właściwie sytuacja jest patowa.

Mam 2 pytania w związku z tym. Pierwsze. Co 
zmienia się w sytuacji najemców, którzy mają już 
umowy w ramach tego systemu? To było za czasów 
prezydentury pana prezydenta Pawła Piskorskiego, 
tak więc to jest pewna zaszłość sprzed kilkunastu 
lat – żeby była jasność dla tych osób, które są w tym 
niezorientowane. Co konkretnie zmieni się w sytuacji 
najemców, którzy na tych zasadach korzystają z zaso-
bu gminnego mieszkaniowego? To po pierwsze. A po 
drugie, jaki jest w sumie status tych osób? Mnie za-
niepokoiły słowa pana ministra, że być może cały ten 
projekt czy ten program nie miał oparcia ustawowego. 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Być może operujemy innymi tekstami.
W dotychczasowym art. 21 ustawy z 8 grudnia 

2006 r. o finansowym wsparciu itd…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Kazimierz Smoliński: A, przepraszam. Dobrze, Panie 
Senatorze…)

Ust. 5 ma obecnie takie brzmienie. „Po upływie 
5 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia dopusz-
cza się zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub 
mieszkań chronionych na lokale wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali 
socjalnych lub mieszkań chronionych”. Czyli zmienia 
się socjalne na niesocjalne. Ust. 5 w proponowanym 
teraz brzmieniu dotyczy czegoś innego zupełnie, 
dotyczy jakby innej materii. Ust. 6 z kolei, który do-
puszcza w tej chwili, bez zachowania jakichkolwiek 
rygorów czasowych, zamianę danego lokalu socjal-
nego na inny mieszkalny przy uwzględnieniu warun-
ku, że powierzchnia ogólna lokali socjalnych się nie 
zmieni… To będzie w tej chwili jakby obwarowane 
5 latami. W ustawie, w przepisach materialnych, jest 
zapis o 10 latach, ale w przepisie przejściowym – to 
jest bodajże art. 13 – jest 5 lat. Pogarszacie państwo 
warunki dla gmin… Żeby było jasne – ja nie mam nic 
przeciwko temu, żeby tak było, jeśli chodzi o nowe in-
westycje czy, nazwijmy to, nowe umowy. Ale robicie 
to również w przypadku lokali, mieszkań, które już 
funkcjonują, które już zaistniały. One już funkcjonują 
i w rzeczywistości, i w obiegu prawnym. Pogarszacie 
warunki umowy, a to jest troszeczkę niezrozumiałe. 
Pytanie: dlaczego? Od dziś są inne warunki, przepisy. 
Tak? Zgadzamy się z tym. Ale w sytuacji zastanej 
powinno się stosować przepisy stare, bo to są zastane 
umowy, stare umowy. Czy teraz to jest jasne, Panie 
Ministrze?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Tak. Tam, gdzie były te ograniczenia 15-letnie 

i 10-letnie, my je zachowujemy. W art. 21 w dotych-
czasowym ust. 1 i w art. 21 w nowym ust. 6 są te 
okresy. Natomiast w przypadku pozostałych wpro-
wadzamy 5-letni okres. Już nie będzie lokali socjal-
nych, tak jak do tej pory. Wszystkie komunalne mają 
ograniczenie 5-letnie… Te lokale stają się lokalami 
komunalnymi po prostu, już nie są lokalami socjal-
nymi, a w przypadku lokali komunalnych wprowa-
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(senator J.M. Jackowski) wspomnianych osób stan prawny zostanie nadal taki 
sam. Umowy zawarte z gminą obowiązują. I omawiana 
ustawa w ogóle tego nie reguluje. Musi być uchwała 
gminy, która może to rozwiązać. Ale być może trzeba 
będzie znaleźć rozwiązanie ustawowe. No, to wyma-
ga szczegółowej analizy stanu prawnego tych lokali, 
tego, na jakiej podstawie one zostały wybudowane, 
zasiedlone, jakie były ustalone obowiązki stron, czy 
nie jest tak, że te lokale rzeczywiście mają wyłącznie 
charakter komercyjny, a nie charakter komunalny czy 
społeczny, w związku z którym zasób komunalny, 
szeroko rozumiany, był tworzony, czy to socjalny, czy 
to komunalny. Tak że na dzisiaj nie ma tutaj jedno-
znacznej odpowiedzi, ponieważ dopiero wczoraj ten 
problem został nam oficjalnie zgłoszony. Wcześniej 
być może ten problem gdzieś tutaj społecznie funk-
cjonował, ale on nie został przedstawiony w sposób 
formalny. Wczoraj na posiedzeniu komisji państwo 
go przedstawili. Tak więc spotkamy się i będziemy 
próbowali ten problem rozwiązać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Już zaraz oddam głos jeszcze raz panu senatorowi 

Jackowskiemu.
Ale wcześniej ja mam jeszcze pytanie w związku 

z tą kwestią. Bo to jest taka dziwna sytuacja. Czy pan 
minister uważa, że wspomnianego typu mieszkania 
nie będą podlegały tej ustawie, ograniczeniom, które 
ta ustawa wprowadza? Ona zaostrza pewne ograni-
czenia, tak?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Tak, ale, jak mówię, w związku z tym, że na eta-

pie tworzenia tej ustawy wspomniany problem nie 
został nigdzie zgłoszony, no to myśmy nigdy nie roz-
patrywali ustawy pod kątem tych konkretnych przy-
padków. Teraz, kiedy problem został nam zasygna-
lizowany… W związku z tym, że ustawa ma długie 
vacatio legis, to jeżeli by się okazało, że rzeczywiście 
mogą być jakieś niekorzystne skutki wynikające z tej 
ustawy… Nie przewiduję takiej możliwości, żebyśmy 
na to nie zareagowali. Być może trzeba będzie tutaj 
podjąć inicjatywę ustawodawczą. A być może nie da 
się tego, o czym tu mowa, zrobić poprzez rozwiązania 
prawne, tylko jednak będzie to musiało być na zasa-
dzie indywidualnych rozstrzygnięć, być może nawet 
w sądzie, na zasadzie roszczeń lokatorów wobec gmi-
ny dotyczących nakładów czy tego, co oni stracili, 
na przykład mieszkań, które wcześniej zdali, a teraz 
mogą ich dotknąć jakieś restrykcje. Obecnie mamy 
za mało wiedzy na ten temat, żeby jednoznacznie 
stwierdzić, że ta ustawa może dotyczyć takich osób, 
lub nie. Dopiero wczoraj zostało to zgłoszone.

Nie wiem, czy tylko w trybie uchwały, czy w jakim… 
Jaka była w ogóle podstawa prawna tego systemu? 
Tylko w mieście stołecznym Warszawa jest przynaj-
mniej 850 takich mieszkań i blisko 3 tysiące osób. Nie 
wiem, jak sytuacja wygląda w innych miastach – być 
może podobne albo analogiczne programy tam były. 
I to jest szczegółowa treść mojego pytania. Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, prawdę mówiąc, ten problem 

wynikł wczoraj, na posiedzeniu połączonych komisji 
senackich, gdzie przedstawiciele, jak to nazwali, eks-
perymentu mieszkaniowego w Warszawie przedsta-
wili swój problem. On wcześniej nie został zgłoszony 
w trakcie konsultacji społecznych nad tą ustawą, tak 
że w ogóle nie mógł być brany pod uwagę. Ewentualne 
rozwiązanie tego problemu… My nie mieliśmy nawet 
możliwości dokładnej analizy tego problemu. A na 
podstawie takiej wstępnej analizy w trakcie posiedze-
nia komisji można było ustalić tylko tyle, że rzeczy-
wiście jest podejrzenie, że uchwałami rad gmin – bo 
gminy samodzielnie podejmowały w tym zakresie 
uchwały – rzeczywiście zostały stworzone takie qu-
asi-komunalne mieszkania. W związku z tym, że był 
problem z wynajmowaniem mieszkań dużych, po-
nadnormatywnych – były też uchwały rad gmin w tym 
zakresie – to stworzono takie mieszkania quasi-komu-
nalne. Z jednej strony one były w zasobie komunal-
nym, a z drugiej strony zasady gospodarowania tymi 
lokalami, szczególnie co do stawek czynszu, były już 
rynkowe. Tak że musimy się temu przyjrzeć, jesteśmy 
umówieni na spotkanie z przedstawicielami… Głównie 
chodzi o Warszawę, bo inne miejscowości… Panie, 
które były… już stwierdziły, że podobny problem 
był na przykład w Gdańsku i tam wszystkie te lokale 
zostały sprzedane. W innej miejscowości też. Chyba 
rzeczywiście największy problem jest w Warszawie. 
I dokładnie takie dane… Tak jak pan senator powie-
dział: ponad 800 mieszkań, w których mieszkają po-
nad 3 tysiące osób, Praga, Mokotów, chyba jeszcze 
Żoliborz… Tak że musimy to dokładnie zdiagnozować. 
Jest podejrzenie, że to było działanie, które mogło mieć 
na celu obejście prawa. Ale dzisiaj jest za wcześnie, 
żeby to powiedzieć. No, omawiana ustawa tej kwestii 
nie reguluje, nie ingeruje w to w ogóle. W przypadku 
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o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych, a nie o jakiś 
program zaradczy. To jest zupełnie osobna historia 
i to jest problem w sumie miasta, no bo miasto jest 
właścicielem tych mieszkań, notabene zbudowanych 
w latach 1998, 1999, więc to jest stosunkowo nowy 
zasób mieszkaniowy. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Kazimierz Smoliński: Tak, my wczoraj…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Kazimierz Smoliński: Przepraszam. Dziękuję, Panie 
Marszałku. Wczoraj…)

Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję bardzo.
Wczoraj rzeczywiście, tak jak już powiedziałem, 

po raz pierwszy nam ten problem przedstawiono. 
Faktycznie, nawet było wymagane od tych osób 
udokumentowanie wyższych dochodów niż te, które 
uprawniały do lokalu komunalnego, więc jeżelibyśmy 
tak przyjęli, to te lokale nie powinny być w zasobie 
komunalnym, no bo w zasobie komunalnym są te, 
w przypadku których ustawa zarówno o tworzeniu, 
jak i ustawa o ochronie lokatorów określają pewne… 
gmina ustala pewne dochody, a ustawa określa pewne 
wymagania. A z tego wynika, że to było rozstrzygnię-
cie pozaustawowe. Dopóki nie przeanalizujemy tych 
dokumentów… No, mam nadzieję, że w ciągu miesią-
ca to się stanie. Jeżeli będą wymagane dokumenty od 
urzędu miasta, no to po otrzymaniu tych dokumen-
tów. Kiedy je otrzymamy, nie wiem. Ale jeszcze się 
nie spotkaliśmy z tymi państwem, dopiero, jak mówię, 
wczoraj problem został zasygnalizowany, ustaliliśmy, 
że się spotkamy w najbliższym czasie, zaczniemy ten 
problem analizować. W związku z tym, że tak jak 
już wcześniej powiedziałem, jest długi okres vacatio 
legis, jest czas, żeby tym problemem się zająć. Nie 
wiem, czy jeszcze inni się zgłoszą, trudno powiedzieć. 
No, Warszawa już się zgłosiła, więc mamy nad czym 
pracować i możemy ten stan prawny ustalić. To tyle 
mogę zadeklarować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak, w innej kwe-

stii.)
Dobrze. Proszę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski. Proszę uprzejmie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ale, Panie Ministrze, jak rozumiem, otrzymam 

odpowiedź na moje pytanie na piśmie, tak? Bo ja 
prosiłem o odpowiedź na piśmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Tak, ale odpowiedzi możemy udzielić w momen-

cie, kiedy będziemy znali problem. Problem został 
zasygnalizowany ustnie, nie mamy żadnych przesła-
nek prawnych, nie znamy żadnych dokumentów. Jak 
długo to będzie trwało? Nie wiem, w ciągu miesiąca, 
2 miesięcy czy iluś będziemy musieli przeanalizować 
ten stan prawny, w którym są te osoby. Deklaruję, 
że tym problemem się zajmiemy i jak ustalimy stan 
prawny, będę mógł panu senatorowi udzielić odpo-
wiedzi.

Senator Jan Maria Jackowski:
To ja bym bardzo prosił, żeby ona była na piśmie, 

ponieważ…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Kazimierz Smoliński: Dobrze.)
…do mnie się zgłaszają osoby, które są w tej sy-

tuacji. To jest pierwsza sprawa.
Po drugie, chcę jeszcze zasygnalizować, że te oso-

by, które z tego trybu korzystały… Cały ten program 
był dla osób, które były, no, powiedzmy, w trochę in-
nej sytuacji niż ci, którzy spełniali kryteria otrzyma-
nia mieszkań kwaterunkowych, ponieważ z racji tego, 
że ten czynsz był znacznie wyższy, założenie tego 
programu było takie, że jest on skierowany do osób, 
które po prostu mają środki na to, żeby tak wysoki 
czynsz za te lokale płacić. I to jest też ważna przesłan-
ka. A teraz jest pytanie, czy restrykcje, tak jak pytał 
pan marszałek Borusewicz, wynikające z tej ustawy 
nie dotkną tych osób, które, jak już wspomniałem, 
zdały te lokale, które do tej pory zajmowały, i przez 
lata ponosiły znaczne koszty, teraz zaś są niepewne 
swojej sytuacji. Dlatego ja bym się zwrócił do pana 
ministra, żebym w przeciągu miesiąca mógł uzyskać 
odpowiedź na to pytanie, bo zapoznanie się z tą doku-
mentacją, zażądanie z miasta stołecznego stosownych 
dokumentów, żeby przeanalizować i te umowy, które 
były zawarte, i tę sytuację, fachowcom z minister-
stwa nie powinno zająć więcej czasu. Bo tu chodzi 
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nie, ile osób w danym mieszkaniu może mieszkać. 
Im wyższe mają być standardy, tym więcej mieszkań 
musi być. Tak jak mówiłem, na dzisiaj brakuje 170 ty-
sięcy mieszkań w zakresie gospodarki komunalnej. To 
są dane, jakie przedstawiają samorządy, ale ogólnie 
mówi się ciągle o kilku milionach mieszkań.

Jeżeli wybudujemy… Generalnie, jeśli chodzi 
o liczbę wybudowanych mieszkań, to jest tak – bez 
względu na to, czy buduje je państwo, czy budują je, 
tak jak powiedziałem, spółdzielnie, TBS, samorządy 
– że musimy wybudować ich więcej, z nadwyżką. 
Zawsze istnieje na rynku pewna liczba mieszkań, 
która stanowi kilkuprocentowy pustostan. Chodzi 
o to, żeby była swoboda dysponowania mieszkaniami. 
Jeżeli chcę zamienić mieszkanie czy się wyprowa-
dzam, to wiem, że w danej miejscowości jest jakaś 
pula wolnych mieszkań. W części wynika to z tego, że 
jest nadpodaż, a w części z tego, że ktoś może czekać 
i rok, i dłużej, zanim wynajmie mieszkanie, bo chce 
je wynająć drogo. No, to już jest zależne od polityki 
właściciela. Tak że musi być jakaś tam liczba pusto-
stanów, ale nie w takim znaczeniu, że nikt nie jest 
właścicielem danego mieszkania, tylko w takim, że 
właściciel czeka na najemcę, a czasami może czekać 
długo; tak jak mówiłem, może to być kwestia polityki 
właścicielskiej. Tak więc oczywiście musi być pewna 
liczba tych pustostanów.

My na razie mamy do zapełnienia lukę w zakresie 
liczby mieszkań do wybudowania. Tak jak powie-
działem, żebyśmy doszli do wspomnianej średniej, 
to na pewno musimy wybudować w Polsce ponad 
2 miliony mieszkań. W latach siedemdziesiątych bu-
dowaliśmy ok. 260 tysięcy mieszkań rocznie. Tak 
jak powiedziałem, w zeszłym roku po raz pierwszy 
udało się zbudować 160 tysięcy, wcześniej nie mo-
gliśmy przekroczyć 150 tysięcy. No, wtedy było to 
możliwe. Starsze pokolenie zna okres wielkiej płyty 
itd., kiedy budowało się bardzo dużo, ale nie chce-
my do tego modelu wracać. Jednak budownictwo 
modułowe zaczyna być coraz bardziej modne. Ono 
niewątpliwie obniża koszty, przyspiesza budowę, ale 
jest to już całkowicie inne budownictwo. Jest bardzo 
rozpowszechnione w Europie Zachodniej, szczególnie 
w Niemczech i w Szwecji.

Jeżeli chodzi o kwestię kas mieszkanio-
wych, to w tej chwili jest to przedmiotem obrad 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów zdecyduje o tym, w ja-
kim kierunku będą zmierzać dalsze prace nad, na-
zwijmy to, kasami, ale nie wiadomo, czy to przyjmie 
formułę niemieckich kas budowlanych, czy to będzie 
system oszczędnościowy, jak pierwotnie zakładano. 
W tej chwili pan premier bezpośrednio nadzoruje 
program „Mieszkanie +”. Wypracowany zostanie 
nowy model zapewnienia możliwości finansowania 
mieszkań, szczególnie pod kątem osób niezamożnych 

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Ministrze, mam takie pytanie: jak należy 
rozumieć program w pewnym sensie inicjowany 
tą ustawą, nad którą teraz debatujemy, w zestawie-
niu z informacją, która się pojawia, i z analizami, 
jeżeli chodzi o przyszłość rynku mieszkaniowego 
w Polsce, z których jasno wynika – i to się poja-
wia, to jest wspólne dla tych różnych ekspertyz, ten 
czas dojścia – że w perspektywie 20 lat należy się 
spodziewać pustostanów, zwłaszcza w niektórych 
aglomeracjach miejskich, co jest związane z proce-
sem, niestety, starzenia się polskiego społeczeństwa? 
Można powiedzieć, że wtedy może pojawić się pewna 
nadpłynność mieszkaniowa, zwłaszcza, jeżeli chodzi 
o zasoby w miastach, w niektórych miastach, pod-
kreślmy: w niektórych miastach, bo to nie dotyczy 
wszystkich. Czy rząd monitoruje tę sytuację i do-
stosowuje prognozy swoich projektów rozwiązania 
palącej kwestii dostępności mieszkań, zwłaszcza dla 
ludzi młodych, zakładających rodziny, właśnie w tym 
aspekcie demograficznym i tych zmian, które na ryn-
ku nieruchomości zapewne w ciągu 20 lat nastąpią?

I drugie moje pytanie. Czy w ramach tego progra-
mu mieszkaniowego był też analizowany wariant, któ-
ry pojawiał się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 
w debatach publicznych dotyczących rozwiązania 
problemu mieszkaniowego, czyli wariant tzw. kas 
mieszkaniowych? To jest model niemiecki. Ja już 
zapomniałem, jak to się nazywa po niemiecku, ale 
chodziło o kasy mieszkaniowe, które poprzez sys-
tematyczne oszczędzanie dawały perspektywę po-
zyskania lokalu mieszkalnego. I w Niemczech to się 
sprawdziło. Nie wiem, ile milionów, ale ileś milionów 
mieszkań w tym systemie w Niemczech zbudowano. 
Dziękuję bardzo.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Kwestia pustostanów. No, pustostany są rze-

czą naturalną w gospodarce mieszkaniami. Dzisiaj 
mamy taki problem, że globalnie brakuje mieszkań. 
Mówiłem o średniej europejskiej. Tutaj są różne ba-
dania, ale można powiedzieć, że w Polsce brakuje 
od 1 miliona do 5 milionów czy iluś tam milionów 
mieszkań – zależy, do jakiego stanu chcemy dojść, czy 
chodzi tylko o średnią europejską, czy także o średnią 
wielkość tych mieszkań, o to, jakie jest przegęszcze-
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(sekretarz stanu K. Smoliński) ny czynsz. Oczywiście pan minister odpowiadał, że 
współczynnik 1,2 był wprowadzony w czasie posie-
dzenia Sejmu i że niby to ma funkcjonować. Ale jak 
to będzie funkcjonować, to życie pokaże, poczekamy. 
I dlatego na końcu powiem o tych, powiedzmy, wa-
kacjach, o vacatio legis, o tym, że to właśnie dobrze, 
że jest taki długi termin.

Najpierw było o tym, że wprowadza się ten al-
gorytm. Druga ważna sprawa to jest te 2,5 roku, po 
którym trzeba będzie składać z PIT oświadczenia 
majątkowe. Po co to jest? No, właśnie po to, żeby już 
teraz można było sukcesywnie sprawdzać dochody. 
Jeżeli zarabiasz więcej, masz większy dochód, to 
masz więcej płacić. To jest jeszcze o tyle dobre, że 
ten pierwszy termin… Ustawa wchodzi po roku, jeśli 
dodamy te 2,5 roku, to daje to właściwie 3,5 roku. 
Wtedy te zmiany… 3,5 roku wynika z ustawy, ale jest 
w niej zapisane, że to nie musi być 2,5 roku, to gmi-
na będzie o tym decydowała. I to może być dłuższy 
termin, np. 4 lata, 5 lat. Tak że tutaj nie ma takiego 
wymogu. Ale oświadczenia majątkowe trzeba będzie 
składać. No i oczywiście, jeżeli będą te oświadczenia 
majątkowe, to będzie też teraz pewna weryfikacja, 
czy ktoś jednak nie ma mieszkania, bo będzie musiał 
tam to podać. A skoro ma mieszkanie, to w takim 
razie komunalne mu się nie należy, bo kupił mieszka-
nie na wolnym rynku. Są to częste przypadki, które 
moim zdaniem akurat uda się wyłapać. Pamiętam 
takie przypadki, jakie miały miejsce… Chodziło 
o czyścicieli kamienic. Tam też wyszło dużo spraw 
m.in. właśnie odnośnie do czynszu; ktoś opłacał, a się 
okazywało, że miał inne mieszkanie itd., itd. To była 
jakaś pozytywna strona tego właśnie, że tak powiem, 
nieprzyjemnego wydarzenia, które miało miejsce, 
jeżeli chodzi o czyścieli kamienic. I to będzie teraz 
oczywiście weryfikowane.

Pan minister mówił o tym, że jeżeli ktoś nie złoży 
– tak jest w ustawie zapisane – to płaci ten procent, 
8%. Tutaj też była dyskusja. Słyszałem, co w Sejmie 
mówiono na ten temat, państwo też mówiliście: 
a czemu 8%, czemu nie 6%, a czemu nie 5% itd. No, 
przyjęto 8%, twierdząc, że to jest nie więcej… że to 
wynika z tego, jaka jest wartość odtworzeniowa. Jak 
policzymy te 8%, to w stosunku do 100%… No, to 
akurat tworzy tę wartość. Ja zresztą akurat jestem 
rzeczoznawcą majątkowym, więc troszeczkę wiem 
na temat tej wartości, jej ustalania itd., wiem, jak te 
sprawy przebiegają. A więc przyjęto, że będzie to 
właśnie 8%. Ale to nie znaczy, że te 8% trzeba będzie 
płacić. Trzeba będzie płacić zgodnie z deklaracją, 
którą się złoży, zgodnie z wysokością dochodów. No 
i tu powstaje problem – jak mi dochody wrosną, to 
mogę płacić, płacić i płacić. W pewnym momencie 
dojdę do 8% i właściwie będę płacił tak, jak na wol-
nym rynku. Mieszkanie komunalne, wolny rynek… 
W takim razie jest taka sprawa, czy to warto dalej 

i młodych. Tutaj pojawia się jeszcze kwestia dodatków 
mieszkaniowych dla tych osób; jeśli budowa okaże 
się droższa, jeżeli czynsz będzie wyższy, to państwo 
może zapewnić dodatek mieszkaniowy i wyrównać 
różnicę między dochodami tej osoby a czynszem, 
pomagając w płaceniu czynszu. Tak że to jest na eta-
pie prac Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

No nie wiem, czy coś jeszcze… To chyba już 
wszystko.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej chętnych do pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Kazimierz Smoliński: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego 
w ciągu… Dołączam się do prośby pana senatora 
Jackowskiego, żeby to było w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli 
nie będzie pan minister gotowy, to po prostu… No, 
chodzi o to, żeby pan napisał, że prace trwają i w ja-
kim są stadium.

Ktoś się zapisał?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan se-

nator Florek.)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tylko kilka uwag.
Jak już wiemy, ustawa likwiduje zasób loka-

li socjalnych, włącza je do zasobu komunalnego. 
Mieszkania z zasobu komunalnego mają być prze-
znaczone dla osób o niskich dochodach, tak jak pan 
minister powiedział. A więc kierunek jest jeden, taki, 
żeby te mieszkania generalnie były przeznaczone dla 
ludzi o niższych dochodach, żeby tak to zrobić. No 
i stąd zmiany w ustawie. To, o czym dyskutowaliśmy 
wczoraj na posiedzeniu komisji… Przede wszystkim 
ustawa wprowadza nowy algorytm naliczania czyn-
szu. No i wczoraj przedstawiciele różnych stowarzy-
szeń… Zresztą widzę, że są w tej chwili tu obecne 
osoby, które uczestniczyły w posiedzeniu komisji. 
A więc wczoraj była dyskusja też na ten temat, czy ten 
algorytm jest właściwy, czy rzeczywiście nie będzie 
tak, że np. ktoś będzie miał większy dochód z tytu-
łu, powiedzmy, wynagrodzenia i cały ten dochód 
będzie musiał przeznaczyć właśnie na ten zwiększo-
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(senator P. Florek) się pojawią. Dlatego dobre jest to, co się stało, co jest 
w tej ustawie, że generalnie jest rok, vacatio legis do 
1 stycznia 2019 r., a potem jest jeszcze 2,5 roku do 
czasu, kiedy te pierwsze oświadczenia będą składa-
ne. A więc jestem przekonany, że to jest czas na to, 
żeby to jeszcze przeanalizować, żeby te uwagi, które 
mogły być zasadne, a były zgłaszane na posiedzeniu 
komisji, przeanalizować, bo zawsze można tę ustawę 
jeszcze poprawić.

To, że ona jest krokiem w dobrym kierunku, nie 
ulega wątpliwości, ale musimy wziąć pod uwagę też 
to, co pan minister mówił odnośnie do budowy miesz-
kań, to, jak Polska wygląda na tle innych krajów, że 
mamy chyba 373, powiedzmy, 375, ostatnio słysza-
łem, że 373 mieszkania na 1 tysiąc mieszkańców. 
Czyli to trzeba poprawić i podejmować odpowiednie 
działania.

Tu jest akurat pewien segment, który dotyczy 
mieszkań komunalnych. No, sprawa nie dotyczy ca-
łej strategii rozwoju budownictwa, ale jest to pewien 
element. Dlatego ważne jest to, żeby rozwijać również 
inne budownictwo. W tej sytuacji pocieszające jest to, 
że deweloperzy, szczególnie oni, wybudowali w tym 
roku więcej mieszkań. Nie wrócimy do tego budow-
nictwa, które było dawno, kiedy budowano z wielkiej 
płyty itd. Teraz te ileś tam tysięcy budynków musimy 
ocieplać, inwestować w te budynki, bo tak to było. Ale 
ważne, żeby też rozwijało się to inne budownictwo.

Przed chwilą były tutaj wspominane tematy zwią-
zane z programem „Mieszkanie +”, no bo to też jest 
istotne. Podczas debaty, która się tutaj odbywała, 
twierdziłem, że „Mieszkanie +” to jest program, 
który się nie sprawdzi, nie sprawdzi się dlatego, że 
zasady, które są w tym programie… To nie rokuje 
żadnych nadziei na to, że na przykład będą chętni 
deweloperzy, którzy będą chcieli budować, bo potem 
będą mieli narzucony czynsz w połowie lokali itd. To 
się nie sprawdzi.

Ja tylko na koniec mogę panów…
(Senator Czesław Ryszka: Już się budują.)
Panie Senatorze… A, już się budują. To ja, Panie 

Senatorze, powiem panu na koniec, że w odpowiedzi 
na pismo, na zapytanie, które złożyłem na posiedzeniu 
plenarnym… Przytoczę panu… Otóż, zgodnie z in-
formacjami przekazanymi przez ministra inwestycji 
i rozwoju, Krajowy Zasób Nieruchomości zawarł, 
według stanu na dzień 19 lutego tego roku, 3 umowy 
przedwstępne, Panie Senatorze. A więc jak pan mówi, 
że się budują, to… Program jest podany, wiemy jak 
wygląda, ale realizacja tego programu, jak widać, 
idzie bardzo słabo. Dlatego trzeba myśleć o tym, ja-
kie jeszcze działania należy podjąć, żeby w szybkim 
tempie poprawić tę statystykę, jeżeli chodzi o liczbę 
mieszkań, która jest dla nas niechlubna.

Reasumując, powiem, że tu jest dobre działanie, 
dobry kierunek, ale z tej ustawy jasno wynika, że jest 

mieszkać w mieszkaniu komunalnym, a mieszkam 
tam 40 czy 50 lat. Oczywiście będzie to pewien pro-
blem, ale trzeba się liczyć z tym, że takie sytuacje 
będą miały miejsce.

Kolejna ważna sprawa, o której dyskutowano, to 
była sprawa wieku, tych 75 lat, jeżeli chodzi o przy-
musowe zamiany, tego, że jak ktoś skończy 75 lat, to 
jego to nie dotyczy. I tu też pytanie… Bo też słysza-
łem, dlaczego 75 lat, a dlaczego nie… No, trudno by 
było, bo było 67 lat, był jednakowy wiek dla kobiet 
i mężczyzn, ale ponieważ tak się złożyło, że wracamy 
do tych 60 i 65 lat, to w tej chwili nie można okre-
ślić jednakowego wieku. Ale dlaczego nie wcześniej, 
czyli gdy przechodzę na emeryturę? Gdybym miał 
65 czy 67 lat, to dlaczego mnie nie chronić w tym 
wieku? Wiadomo, że w życiu wszystko się zmie-
nia. Zarabiałem określoną kwotę, jakieś pieniądze, 
a przechodząc na emeryturę, dostaję emeryturę, która 
jest znacznie niższa itd. Miałem duże mieszkanie, 
co w związku z tym teraz robić. W końcu w Sejmie 
zadecydowano, że ma to być 75 lat, i tak pozostało. 
Można by dyskutować, ale w Sejmie już nad tym 
dyskutowano i tak przyjęto, więc nie sądzę, żebyśmy 
mogli tu dużo zmienić.

Bardzo ważną sprawą były dopłaty do mieszkań 
zakładowych. To jest istotny problem w wielu, wielu 
miastach. Są mieszkania zakładowe, które trudno 
sprzedać, ale gdyby była ta dopłata do 50% i gmina 
by to kupiła, to byłaby możliwość sprzedaży. Myślę, 
że to jest dobry kierunek. Oczywiście pod jednym 
warunkiem, pod warunkiem, że będą te pieniądze, 
o których mówił pan minister. Ja słyszę to w odnie-
sieniu do wielu ustaw, słyszę, że będziemy budować 
drogi i tam też w następnym roku, potem w kolejnych 
latach będą coraz większe dopłaty. Tu też już wiemy, 
że na rok 2019 ma być 500 milionów, na 2020 r. – 
500 milionów, od 2021 r. do 2025 r. – 1 miliard, a 5 
lat po 1 miliardzie i 2 lata po 500 milionów to daje 
kwotę 6 miliardów zł. No, to są pieniądze niby zagwa-
rantowane, zapewnione, ale wiemy, jak jest z budże-
tem, i jeżeli tych wydatków… Co chwilę słyszymy, 
że zwiększamy te kwoty, więc w końcu się okaże, że 
tych pieniędzy może być za mało.

Generalnie opinia na temat ustawy, jeżeli cho-
dzi o samorządy, była oczywiście pozytywna, bo 
myślę, że samorządy przyjmują tę ustawę z zadowo-
leniem. Oczywiście są przykłady, ten eksperyment 
w Warszawie, o którym była tu mowa, o którym 
dyskutowano… Ja myślę, że w innych miastach też 
pojawią się problemy, chociażby takie… Ktoś tutaj 
pytał o mieszkanie, o to, że ktoś dostał mieszkanie 
komunalne i sam je remontował. Oczywiście były 
takie przypadki, później było to rozliczane. Ale mogą 
być różne przypadki, może się okazać, że jeszcze inne 
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(senator P. Florek) ustanowienie mechanizmów umożliwiających sku-
teczną kontrolę oraz eliminacja genetycznie modyfi-
kowanych odmian w Polsce, uzupełnienie wdrożenia 
do polskiego porządku prawnego postanowień dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/
WE i wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie – tu numer dokumentu 
– C-478/13 dotyczącego braku w polskim porządku 
prawnym przepisów regulujących kwestię zgłasza-
nia, rejestracji upraw GMO i powiadamiania opinii 
publicznej o tych uprawach.

Ustawa ustanawia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej obszarem wolnym od GMO. Ta nadrzędna 
zasada będzie realizowana dzięki wnioskom mini-
stra właściwego do spraw środowiska składanym do 
Komisji Europejskiej na podstawie art. 49b ust. 1 usta-
wy w celu wykluczenia każdego nowego genetycznie 
modyfikowanego organizmu dopuszczonego do obro-
tu w Unii Europejskiej z uprawy na całym terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie ona realizowana 
także dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów w spra-
wie zakazu uprawy danego genetycznie modyfiko-
wanego organizmu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także dzięki skomplikowanej procedurze 
uzyskiwania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw 
GMO, niezbędnego do rozpoczęcia uprawy roślin 
genetycznie zmodyfikowanych.

W 2015 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej skorzy-
stał z możliwości, jakie dała dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2015/412 
w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie 
umożliwiania państwom członkowskim ograniczenia 
lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie na ich terytorium – jest to art. 26b dy-
rektywy – w wyniku składania wniosków do Komisji 
Europejskiej o uzyskanie wyłączenia terytorialnego 
upraw kilku produktów genetycznie modyfikowanych 
odmian. Ten nowy unijny akt prawny przyznał pań-
stwom członkowskim swobodę decydowania o tym, 
czy chcą one uprawiać GMO na swoim terytorium, 
bez zmiany procedury oceny ryzyka przewidzianej 
w unijnym systemie zatwierdzania GMO.

Rzeczypospolita Polska uzyskała wyłączenie swo-
jego terytorium, jeśli chodzi o możliwość uprawy 
8 rodzajów zmodyfikowanej kukurydzy – wszystkich, 
które dopuszczono lub dopuszcza się obecnie do ob-
rotu w celu ich uprawy w Unii Europejskiej. Oznacza 
to, że nawet po wprowadzeniu wymienionych produk-
tów genetycznie modyfikowanych odmian do obrotu 
stosownymi regulacjami unijnymi nie będzie można 
ich uprawiać na terytorium Polski. Dlatego obecnie 
nie prowadzi się w Polsce upraw genetycznie mody-
fikowanych odmian, a po wejściu w życie niniejszej 
ustawy nie będzie można skutecznie złożyć wniosku 
o wpisanie danej uprawy do Rejestru Upraw GMO. 
Dodatkowym zabezpieczeniem przed niechcianymi 

ona kierowana tylko i wyłącznie do osób o niskich 
dochodach, w związku z tym ona będzie wypychać 
osoby, które mają coraz większe dochody, a przecież 
zarabiamy coraz więcej pieniędzy. Trzeba znaleźć 
dla tych ludzi możliwość zakupu mieszkań, może 
na wolnym rynku itd., itd., tak żeby te mieszkania 
były dostępne. Dlatego system kredytowania, sys-
tem wspomagania jest tutaj bardzo istotny i ważny. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Teraz przechodzimy do punktu trzeciego.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mi-
kroorganizmach i organizmach genetycznie zmody-
fikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 734, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 734 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, pana sena-
tora Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Zdzisław Pupa:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2018 r. rozpatrzy-
ła ustawę z druku nr 734 i wnosi o to, aby Wysoki 
Senat uchwalić raczył załączony projekt uchwały. 
Chcę zwrócić uwagę na ten fakt i uzasadnić decyzję 
połączonych komisji.

Ustawa reguluje kwestię prowadzenia upraw ge-
netycznie zmodyfikowanych, w szczególności w za-
kresie: powiadamiania władz polskich o uprawach 
GMO i zgłaszania lokalizacji upraw GMO zgodnie 
z częścią C dyrektywy 2001/18/WE w sprawie za-
mierzonego uwalniania do środowiska organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych oraz sposobu podawa-
nia do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji 
upraw GMO. Rejestr upraw GMO prowadzony jest 
przez ministra środowiska. Jeśli chodzi o kontrolę 
upraw w zakresie wykrywania modyfikacji gene-
tycznych, to organem kontrolnym będzie Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Celem ustawy jest zwiększenie stopnia bezpie-
czeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska poprzez 
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(senator sprawozdawca Z. Pupa) twach, nadzór merytoryczny i koordynację zadań 
w województwach, w tym prowadzenie postępowań 
w sprawach administracyjnych, nakładanie kar pie-
niężnych. Kontroli będą podlegały uprawy roślin 
genetycznie zmodfikowanych oraz inne uprawy, co 
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są 
uprawami genetycznie modyfikowanymi. Kontrole 
będą dotyczyły zarówno dokumentów, np. weryfi-
kacji dowodów zakupu kwalifikowanego materia-
łu siewnego, jak i pobierania próbek z pola, roślin 
lub produktów roślin do ich laboratoryjnej analizy 
w zakresie wykrywania modyfikacji genetycznych. 
Prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego reje-
stru lub niezgodnie z warunkami i sposobami okre-
ślonymi we wpisie będzie karane karą grzywny lub 
karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli jednak 
następstwem nieautoryzowanej uprawy będzie śmierć 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, to kara 
może wynieść do 12 lat więzienia.

Rządowy projekt ustawy został istotnie zmieniony 
w trakcie prac sejmowych. Usunięto z projektu przepisy 
wprowadzające obowiązek tworzenia strefy prowadze-
nia uprawy GMO, zastępując je przepisami dotyczącymi 
wpisywania upraw GMO do rejestru upraw genetycznie 
modyfikowanych odmian. Drugą fundamentalną zmia-
ną było zwiększenie z 3 do 30 km minimalnej odległości 
lokalizacji planowanej uprawy GMO od obszarów chro-
nionych. Analogicznie zwiększono obszar, na którym 
podmiot… Planujący uprawę GMO musi konsultować 
jej założenie z właścicielami lub użytkownikami wie-
czystych nieruchomości oraz z pszczelarzami lub związ-
kami pszczelarzy, których nieruchomości lub pasieki 
położone są w odległości do 30 km. Ponadto dodano 
przepisy obligujące ministra właściwego do spraw śro-
dowiska do zasięgania opinii w sprawie planowanej 
uprawy GMO także rady powiatu, województwa oraz 
właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przyjęto 4 poprawki. Były to poprawki 
Biura Legislacyjnego, poprawki doprecyzowujące zapisy.

Należy stwierdzić, że rozpatrywany na dzisiej-
szym posiedzeniu Senatu projekt ustawy o zmianie 
ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych w pełni zabezpiecza Polskę 
przed uprawami GMO, a realizacja jego postanowień 
pozwoli na zachowanie statusu Polski jako kraju 
wolnego od genetycznie modyfikowanych odmian. 
Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Kilian się zgłosił. Proszę bardzo.

uprawami GMO w Polsce jest procedura uzyskiwa-
nia wpisu do Rejestru Upraw GMO. Procedura ta 
zapewnia wykonanie wyroku trybunału w zakresie 
powiadamiania właściwych władz polskich o loka-
lizacji upraw GMO i jest w pełni zgodna z prawem 
Unii Europejskiej. W przeciwieństwie jednak do ana-
logicznych przepisów w innych państwach członkow-
skich Unii Europejskiej zgłoszenia bez uzyskiwania 
zezwoleń organów krajowych…

Projekt ustawy nakłada na podmioty zamierzające 
wprowadzić uprawy genetycznie modyfikowane wiele 
obowiązków, m.in. obowiązek przedłożenia dokumen-
tacji potwierdzającej brak negatywnego wpływu upra-
wy danej rośliny GMO na bezpieczeństwo środowiska, 
w tym obowiązek wykazania braku wpływu uprawy 
GMO „na obniżenie występowania ilościowego osobni-
ków gatunków pasożytniczych i drapieżnych mogących 
przyczynić się do regulacji występowania ilościowe-
go organizmów szkodliwych dla produkcji roślinnej 
i zwierzęcej w warunkach naturalnych”. W praktyce 
oznacza to obowiązek przedłożenia wyników badań 
w odniesieniu do tysięcy rodzimych gatunków roślin 
i zwierząt objętych m.in. ochroną ścisłą lub częściową. 
Wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO będzie 
mógł zostać dokonany wyłącznie w przypadku upraw 
genetycznie modyfikowanych odmian planowanych na 
gruntach rolnych w odległości nie mniejszej niż 30 km 
od granicy obszaru, na którym ustanowiono jedną z te-
rytorialnych form ochrony przyrody, takich jak m.in. 
park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000.

Przepisy projektu ustawy przewidują konieczność 
przedłożenia pisemnych oświadczeń wszystkich wła-
ścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomo-
ści, których nieruchomości lub pasieki są położone 
w odległości 30 km od gruntu rolnego, na którym 
planowana jest uprawa GMO, że nie wyrażają oni 
sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia takiej 
strefy. Zważywszy na negatywne nastawienie oby-
wateli do stosowania genetycznie modyfikowanych 
odmian w rolnictwie, można przyjąć, że uzyskanie 
wpisu do rejestru genetycznie modyfikowanych od-
mian będzie w praktyce niemożliwe ze względu na 
brak zgody właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z planowaną uprawą w odległości 30 km od granicy 
tej uprawy.

Kontrola upraw w zakresie GMO jest zadaniem, 
które nie było dotąd realizowane w Polsce na tak 
duża skalę. Kontrole upraw były prowadzone przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
wyłącznie w odniesieniu do kukurydzy MON 810. 
Organem wykonującym kontrolę na podstawie pro-
jektowanej ustawy będzie Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola upraw bę-
dzie obejmować kontrolę polową w 16 wojewódz-
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Rozumiem, że ta sprzeczność jest tylko pozorna. 
Polska ma być wolna od GMO, a równocześnie 
mówi się, że mogą powstać takie strefy, no ale to 
jest absolutnie niemożliwe. Ja się z tym zgadzam, 
no ale te wszystkie zabezpieczenia, które w ustawie 
zawarliśmy, nie przekonały przedstawicieli strony 
społecznej uczestniczących w obradach komisji. No, 
np. domagano się, żeby jednym z zabezpieczeń była 
także konieczność ubezpieczenia tych ewentualnych, 
przyszłych upraw. Takie ubezpieczenie pociągałoby 
za sobą jakieś kolosalne koszty. Dlaczego nie zgo-
dziliśmy się na taką właśnie dodatkową możliwość 
zabezpieczenia się przed tym, tak żeby Polska była 
w pełni wolna od GMO?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zdzisław Pupa:
Były osoby, które zgłaszały taki postulat, ale ża-

den pan senator nie złożył takiej poprawki i dlatego 
nie zostało to poddane pod głosowanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pani se-

nator Rotnicka.)
Pani senator Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Działa mikrofon?
(Głos z sali: Jeszcze raz…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Działa.)
Działa, tak?
Szanowny Panie Sprawozdawco, ja to odczytuję 

jako takie działanie pozorne. Czy naprawdę musie-
liśmy wprowadzić tę furtkę umożliwiającą wprowa-
dzenie jakichś nowych upraw genetycznie modyfi-
kowanych oprócz tych 9, które w tej chwili są już 
wyszczególnione? To jest pierwsze pytanie.

I teraz drugie. Może dojść do pewnego rodzaju 
absurdalnej sytuacji, w której wszystkie grunty rolne, 

Senator Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Do pana senatora sprawozdawcy. Chciałbym 

w swoim pytaniu poruszyć 2 kwestie.
Pierwsza kwestia: ogólnie mówi się, że Polska 

jest krajem wolnym od roślin genetycznie modyfi-
kowanych. I to, co pan przedstawia… Pan mówił, że 
jesteśmy wolnym krajem. A ta ustawa wprowadza 
taką ścieżkę czy otwiera furtkę, dzięki której ta 
roślinność będzie mogła być u nas produkowana. 
Bo jeżeli stwarzamy rejestr, który jest prowadzony 
przez ministra rolnictwa, i pokazujemy, gdzie ta ro-
ślinność modyfikowana może być produkowana… 
Czy pan nie widzi sprzeczności między stwierdze-
niem, że Polska jest krajem wolnym od GMO, że 
nasz kraj jest wolny od roślin genetycznie mody-
fikowanych, a tym, że pokazujemy w tej ustawie 
ścieżkę, która prowadzi do tego, że po spełnieniu 
pewnych warunków rolnicy będą mogli te gene-
tycznie modyfikowane rośliny u siebie uprawiać? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zdzisław Pupa:

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na fakt, 
że Polska wystąpiła o to, żeby nie można było upra-
wiać na jej terytorium 8 rodzajów zmodyfikowanej 
kukurydzy. I to było w jakiś sposób przestrzegane, 
utrzymywane. Polska nie była jednak zabezpieczona 
przed uprawą wszelkich innych roślin genetycznie 
modyfikowanych. W tej chwili w tej ustawie wpro-
wadzane są takie ograniczenia, takie zapisy, które 
formalnie uniemożliwiają, jak już mówiłem, uprawę 
genetycznie modyfikowanych odmian na terenie ca-
łego kraju.

W czasie posiedzenia komisji – zresztą pan 
senator był świadkiem tych obrad – pan mini-
ster i zaproszeni goście też zwracali uwagę na ten 
aspekt, który pan poruszał, i nawet mówiło się 
o pewnej ekwilibrystyce prawnej. Z jednej strony 
tak jakby udaje się, że Polska jest otwarta na tę 
produkcję, ale zarazem wprowadza się takie ogra-
niczenia, które praktycznie – podkreślam: prak-
tycznie – ograniczają możliwość produkowania 
genetycznie modyfikowanych odmian na terenie 
Polski. Sam pan minister – nie ma go dzisiaj na 
sali – stwierdził, że jest to skomplikowane, ale 
w praktyce zabezpiecza nasz kraj przed wprowa-
dzeniem GMO do upraw.
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(senator J. Rotnicka) po prostu zrozumienia i odpowiedniego podejścia, 
takiego szerokiego. Myślę, że gdyby opozycja była 
chętna i gotowa do tego typu współpracy, udałoby 
się takie zapisy wprowadzić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Szymański. Proszę bardzo.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 

Chciałbym mieć jasność. 
Czy te przepisy otwierają szerzej niż dotąd furtkę 

dla żywności modyfikowanej genetycznie?
Poszedłbym również w kierunku, który w swoim 

pytaniu wyznaczyła pani Rotnicka. Na ile jesteśmy 
zobowiązani przez ustawodawstwo unijne, żeby to 
wprowadzać?

I trzecia rzecz, moja uwaga dotycząca mojego spo-
tkania z rolnikami z Kociewia. Oni mówią, że oni tego 
rodzaju upraw nie stosują, ale te uprawy będą gdzieś 
stosowane, być może u ich sąsiadów, co spowoduje, 
że oni, chcąc – w ramach konkurencji – mieć lepsze 
efekty, lepsze zyski, być może będą musieli, niezależ-
nie od tego, co dzisiaj deklarują, przejść na produkcję 
żywności modyfikowanej, ponieważ ona jest bardziej 
wydajna. A więc jeżeli teraz się otworzymy, możemy 
wywołać pewne procesy, które mogą być bardzo groź-
ne. Dzisiaj postrzegamy to w ograniczonym stopniu, 
ale zasady rynkowe, zasady konkurencji spowodują, 
że inni rolnicy będą musieli się zastanowić, czy to po 
prostu nie jest opłacalne. A więc mam pytanie, krótko 
mówiąc, czy nie otwieramy tutaj drzwi do bardzo 
niebezpiecznych zjawisk.

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

Senator Zdzisław Pupa:
Proszę powiedzieć tym rolnikom, że na podstawie 

tej ustawy nie będą mogli w jakiś sposób zwiększać 
swoich plonów dzięki wprowadzaniu produkcji upraw 
genetycznie modyfikowanych w swoim gospodar-
stwie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka. Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.

jeżeli tylko rolnicy się dogadają, będą objęte uprawą 
roślin modyfikowanych genetycznie. Bo jeżeli jeden 
się zgodzi, drugi się zgodzi, trzeci się zgodzi, to ten 
obszar 30 km bardzo daleko się posunie. Prawda? 
O absurdalnej sytuacji mówię, no ale jeżeli pan po-
wiada, że w zasadzie wprowadzamy przepis, który 
na pewno nie będzie groźny, bo nikt się na to nie 
zgodzi… Nie mamy takiej pewności. Prawo powinno 
jednoznacznie mówić, czy coś nam wolno, czy nie. 
I przede wszystkim zapytam tak: czy musieliśmy jako 
kraj wprowadzić tę furtkę, która pozwala powiedzieć, 
że jesteśmy bardziej liberalni? Dziękuję.

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

Senator Zdzisław Pupa:
Ja już panu senatorowi Kilianowi udzieliłem od-

powiedzi na to pytanie. Myślę, że najbardziej kom-
petentny jest pan minister, który powinien udzielić 
takich wyjaśnień, bo to on zwrócił uwagę na ten fakt. 
Minister przyznał, że rzeczywiście jest to skompliko-
wany temat, ale ustawa praktycznie zabezpiecza nasz 
kraj przed uprawami genetycznie modyfikowanych 
odmian.

Rozszerzając to moje sprawozdanie, chcę zwrócić 
uwagę na fakt, że rzeczywiście wiele osób wyraża 
obawę, iż w naszym kraju będzie jakaś możliwość – 
dla mnie to jest niezrozumiałe – uprawy genetycznie 
modyfikowanych odmian. Nawet to, co pani senator 
Rotnicka podniosła… Te zapisy nie dają szans na pro-
dukcję genetycznie modyfikowanych odmian. Osoby, 
które są przeciwnikami – ja też jestem – genetycznie 
modyfikowanych odmian twierdziły, że przyjdzie 
nowy rząd i wprowadzi takie zmiany, bo można wpro-
wadzić takie zmiany, że będzie można na terytorium 
Polski uprawiać genetycznie modyfikowane odmiany. 
Nie zabezpieczymy ustawami, chociaż byśmy różne 
zapisy robili… Bo przychodzą nowe rządy, nowe ko-
alicje się tworzą i często zmieniane są dotychczasowe 
ustawy. To jest w jakiś sposób naturalne – demokracja 
na tym polega. Myślę, że środowiska, które walczą 
– i słusznie – z genetycznie modyfikowanymi odmia-
nami, powinny podjąć większy wysiłek, to znaczy 
zmierzać do tego, aby… Bo być może w konstytu-
cji powinien się pojawić zapis, że Polska jest krajem 
wolnym od genetycznie modyfikowanych odmian. To 
dałoby szansę na to, żeby… Byłby to zapis trwalszy, 
pewniejszy, skuteczny i obowiązujący pewnie przez 
bardzo długi czas, bo konstytucję nie jest łatwo zmie-
nić. Ale do tego, żeby takie zapisy wprowadzić, trzeba 
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(senator C. Ryszka) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.

Senator Zdzisław Pupa:
Na posiedzeniu senackiej komisji zajmowaliśmy 

się głównie tematem Polski i ochroną polskiego te-
rytorium przed genetycznie modyfikowanymi od-
mianami. Nie dyskutowaliśmy ani o Słowacji, ani 
o Czechach, ani o innych krajach Unii Europejskiej.

(Senator Alicja Zając: Jeśli pan marszałek pozwoli, 
to przekieruję to pytanie do pani minister.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jasne. Pani minister przygotuje się do odpowiedzi 

na to pytanie.
Jeszcze pan senator Czerwiński zapyta o coś pana 

senatora sprawozdawcę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do-

tyczące pojęcia występującego w nowelizacji. Chodzi 
mianowicie o ocenę zagrożenia. 

Czy prawdą jest, że formułuje ją podmiot, który 
stara się o wprowadzenie czy też uwolnienie GMO? 
I czy prawdą jest, że oceny zagrożenia nie można 
podważyć? Czy jest to dokument – bo należy to trak-
tować jako dokument – którego tak naprawdę nikt nie 
może podważyć, nawet ministerstwo?

(Senator Zdzisław Pupa: Mówimy o tej ustawie. 
Tak?)

Mówimy o ocenie zagrożenia. To pojęcie wystę-
puje w noweli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zdzisław Pupa:
Nie za bardzo zrozumiałem problem, który pan 

postawił, ale spróbuję się w jakiś sposób do tego od-
nieść.

Uprawy genetycznie modyfikowane nie są do koń-
ca przebadane. Była o tym mowa na sali senackiej. 
Nie udowodniono, że taka żywność jest nieszkodliwa 
i że nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwie-
rząt i człowieka. Wobec tego należy do niej podejść 
w miarę ostrożnie. Dzisiaj w Rzeczypospolitej po-
dejmujemy działania prowadzące do tego, aby nie 
dopuszczać do uprawy odmian genetycznie mody-
fikowanych.

Panie Senatorze, pan bardzo sprytnie wybrnął 
z odpowiedzi na to moje pytanie o ubezpieczenia. Ja 
rozmawiałem z ministrem, który powiedział, że nie 
można ubezpieczyć czegoś…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czego w ogóle nie 
ma.)

… czego nie będzie można w ogóle zrobić. Skoro 
upraw GMO absolutnie nie będzie można w Polsce 
mieć, no to jak można je ubezpieczać. Fikcyjnie, abs-
trakcyjnie? To była odpowiedź. Ale ta odpowiedź nie 
zadowoliła strony społecznej, która mówiła o tzw. 
odpowiedzialności cywilnej. Ktoś, kto idzie na ope-
rację do szpitala, może się ubezpieczyć na wypadek, 
gdyby operacja się nie udała. I to jest możliwe. Tak 
że jakaś teoretyczna możliwość ubezpieczenia takich 
upraw, które mogłyby powstać, jest. No ale, tak jak 
mówię, nie ma co dzielić włosa na czworo, ponieważ 
te zabezpieczenia, które są w ustawie, tak jak pan 
senator słusznie wskazuje, absolutnie nie pozwo-
lą na jakikolwiek obszar uprawy GMO w Polsce. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Czy pan minister, Panie Senatorze, nie wybrnął 
z tego zręczniej niż pan? (Wesołość na sali)

Senator Zdzisław Pupa:

Pan senator Ryszka sam udzielił sobie odpowiedzi 
na pierwsze pytanie, które postawił. Zresztą zadał 
chyba takie pytanie panu ministrowi. To pytanie pa-
dło na posiedzeniu senackiej komisji. I rzeczywiście 
odpowiedź pana ministra była taka, jaką właściwie 
przedstawił w tej chwili pan senator Ryszka. Wydaje 
mi się, że pan senator zastąpił mnie jako aktywny 
członek Komisji Środowiska. Dziękuję za to panu 
senatorowi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Zając. Proszę uprzejmie.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, może wyjdziemy 

troszkę poza granice Polski, ale pozostaniemy w Unii. 
Czy mógłby nam pan powiedzieć, jak wygląda spra-

wa GMO na Słowacji, w Niemczech i w Czechach? To 
są nasi sąsiedzi, kraje, z którymi graniczymy. Mówiąc 
o 30 km… Tam są obszary chronione. Jest ważne, jak 
ta sprawa wygląda w tych krajach. Dziękuję.
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Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Do mnie 
wpłynął taki list, protest właśnie odnośnie do upraw 
GMO. I tu jest m.in. takie przypomnienie faktu, że już 
w latach 2004–2006 wszystkie sejmiki województw 
zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO 
i podpisały odpowiednie oficjalne dokumenty. Tym 
samym cała Polska ogłosiła się strefa wolną od GMO.

I tutaj moje pytanie. Bo tworzymy taką ustawę, po-
wiedzmy, troszeczkę… No, piszemy, ile to warunków 
trzeba spełnić, żeby taką uprawę zrobić, i cel jest taki, 
żeby do tego nie dopuścić. Czy nie można w jakiś spo-
sób, prostym i jednoznacznym zapisem stwierdzić, 
że w naszym kraju nie ma prawa być upraw GMO?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Zdzisław Pupa:
Szanowny Panie Senatorze, też byłbym za takim 

zapisem. Rząd wybrał inną ścieżkę, dlatego taką 
ustawę procedujemy. Z jednej strony przygotowu-
jemy rejestr, a z drugiej strony wprowadzamy takie 
ograniczenia, które praktycznie, nie formalnie, ale 
praktycznie uniemożliwiają produkcję genetycznie 
modyfikowanych odmian. Ja tu czytałem, że aby 
można było taką uprawę prowadzić, zgodę na taką 
produkcję muszą wyrazić samorząd, rada powiatu, 
sejmik wojewódzki, izby rolnicze, każdy obywatel, 
każda osoba produkująca w obszarze 30 km od tej 
uprawy… No, to jest z reguły niemożliwe, żeby taka 
uprawa miała szansę zaistnieć w naszym kraju. Taką 
ścieżkę wybrał rząd i ja nie dyskutuję. Pan minister 
taką decyzję podjął, wobec tego taką ustawę proce-
dujemy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Wach, proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Ja mam 2 kwestie. Jedna to jest jeszcze raz ta 

dotycząca granic. To przenikanie granic idzie dużo 
dalej niż wspomnianych 30 km i to, co było zawarte 
w pytaniach. Otóż, jak państwo wiecie – a wielu z nas 
mieszka na granicy południowej – to nasi rolnicy mają 
pola na Słowacji i w Czechach, swoje własne pola, 
w wyniku dziedziczenia. I oni tam muszą czy mogą 

W sprzedaży można dostać paszę dla zwierząt, 
która jest genetycznie modyfikowana. Myślę, że żyw-
ność w sklepach powinna mieć oznaczenie, że jest 
genetycznie modyfikowana. Myślę też, że w super-
marketach czy hipermarketach można byłoby taką 
żywność dostać. Ja tego nie sprawdzałem i nie wiem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja powtórzę to pytanie 
i zadam je pani minister.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Niech pan po-
wtórzy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Do pani minister…)
A, chce pan je skierować do pani minister. Dobrze.
Pani senator Rotnicka. Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku, jeszcze raz… Ja i pani Alicja 
Zając wyczuwamy jakieś fluidy odnośnie do umowy 
międzynarodowej w sprawie GMO. Nasi sąsiedzi są 
krajem, który pozwala uprawiać roślinność zmodyfi-
kowaną genetycznie. I jeśli odległość naszych upraw 
od granicy będzie mała, no to co? Damy zgodę czy 
nie damy zgody? Bo warunek nie będzie spełniony. 
Może jest to takie nieuprawnione myślenie, ale warto 
by było to wiedzieć, bo wtedy mielibyśmy pewność co 
do tego, na ile jest to wszystko możliwe do przepro-
wadzenia, a na ile jest to pewnym dobrym życzeniem 
albo nawet fikcją. Dziękuję.

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

Senator Zdzisław Pupa:
Myślę, że to dobrze, że padły tu takie głosy ze stro-

ny 2 pań wiceprzewodniczących senackiej Komisji 
Środowiska, gdyż jest to problem, który teoretycznie 
może zaistnieć. Dobrze, że mówimy o tym w obec-
ności pani minister, która jest tu z nami. Istotne jest, 
żeby podnieść ten temat w stosunkach bilateralnych, 
dwustronnych, aby nie dochodziło do zanieczyszcze-
nia polskich upraw odmianami genetycznie modyfi-
kowanymi produkowanymi poza granicami Polski.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Pająk. Proszę uprzejmie.

(senator Z. Pupa)
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(senator P. Wach) Jest z nami pani minister Małgorzata Golińska, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy? 

Proszę bardzo, Pani Minister.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Słuchając tej dyskusji, myślę, że powinnam zabrać 

głos, bo jest zbyt wiele wątpliwości, i sądzę, że warto 
te wątpliwości państwa senatorów rozwiać.

Dlaczego w ogóle podjęliśmy się nowelizacji 
ustawy? Zrobiliśmy to w związku ze skargą Komisji 
Europejskiej, która wystąpiła do trybunału i zarzuciła 
Polsce niezrealizowanie zapisów dyrektywy 2001/18/
WE. Trybunał przyznał rację Komisji Europejskiej, 
wydając wyrok w październiku 2014 r., w którym 
uznał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynika-
jącym z tej dyrektywy. Dotyczyło to braku ustano-
wienia obowiązku powiadamiania władz o lokalizacji 
upraw organizmów genetycznie modyfikowanych, 
braku rejestru lokalizacji tych upraw i braku podawa-
nia do publicznej wiadomości tych lokalizacji.

I teraz, dziękując panu sprawozdawcy, który bar-
dzo szczegółowo przedstawił zapisy ustawy, warto 
też zaznaczyć, że realizacja wyroku trybunału leży 
nie tylko w interesie państwa polskiego, ale również 
w interesie obywateli, którzy, jak wiemy, w przy-
tłaczającej większości są przeciwni GMO. Dzisiaj 
minister środowiska w tej ustawie proponuje rozwią-
zania, które powodują, że państwo polskie jest wolne 
od GMO, jeśli chodzi o uprawy GMO na terytorium 
Polski. W tej ustawie minister środowiska zapisał, 
że rząd ma obowiązek stworzenia rozporządzenia, 
które to rozporządzenie ustanawia zakaz uprawy da-
nego GMO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto minister środowiska ma obowiązek złożenia 
wniosku w celu wykluczenia danego GMO z uprawy 
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że stanowisko rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące uprawy GMO 
w Polsce jest jednoznaczne… Mianowicie rząd 
Polski opowiada się przeciwko prowadzeniu upraw 
GMO na terytorium Polski. Jednocześnie zastrzega, 
że w związku z tym, że jesteśmy państwem człon-
kowskim, musimy wykonywać prawo europejskie. 
Realizacja wyroku trybunału w zaprojektowanej 
ustawie polega również na stworzeniu rejestru, o któ-
rym państwo mówiliście, tzn. obawialiście się, że 
stworzenie tego rejestru jest otwarciem furtek; pa-
dały tutaj takie słowa. Ja bym powiedziała, że jest 

uprawiać to, co prawo danego kraju, czyli np. właśnie 
Słowacji i Czech, pozwala czy zabrania uprawiać. 
Nie wiem – i o to również pytam – czy oni muszą tę 
produkcję zbywać na rynku np. czeskim. Chyba nie, 
tym bardziej że to jest strefa Schengen i, prawdę po-
wiedziawszy, ruch jest bardzo swobodny. Ale ja znam 
wiele osób, które mają po prostu pola w Czechach, 
swoje własne, których nie kupili, tylko które odzie-
dziczyli. I granice się tam już w niektórych miejscach 
zmieniały. Poza tym ludzie się żenili transgranicznie. 
I ten problem istnieje.

A drugie pytanie jest takie. Pan chyba powiedział 
– ja chciałbym, żeby pan to potwierdził – że polityka 
anty-GMO jest tylko polityką ostrożnościową. Liczne 
kraje na świecie intensywnie tę produkcję rozwijają 
i prowadzą, i to kraje lepiej od nas rozwinięte, i jak 
dotąd nic im się z tego powodu nie stało. Tak więc to 
jest typowa polityka ostrożnościowa, czy tak?

Senator Zdzisław Pupa:
Akurat tego ja nie mówiłem. Ale zacytuję panu 

ministra Nowickiego, ministra środowiska, ministra 
Platformy Obywatelskiej. Kiedy był on ministrem, po-
wiedział na spotkaniu z komisją rolnictwa i z Komisją 
Środowiska, że uprawy GMO są nieprawdopodob-
nie niebezpiecznym eksperymentem. Ja sobie nawet 
gdzieś tam zanotowałem to jego stwierdzenie. Bo taka 
dyskusja przelewała się przez Senat w poprzedniej 
kadencji. I wiele razy żeśmy o tym dyskutowali.

A jeżeli chodzi o wprowadzenie do obrotu ge-
netycznie modyfikowanych odmian, to dotyczy to 
szczególnie soi paszowej. Od czasu do czasu na tej sali 
senackiej wyrażamy zgodę na to, żeby ta soja mogła 
być dopuszczona jako dodatek do pasz treściwych 
dla trzody chlewnej. I taką decyzję tutaj Wysoka Izba 
podejmuje.

Ale jest ścisła reglamentacja, jeżeli chodzi o obrót 
materiałem genetycznie modyfikowanym w Polsce. 
I dlatego uprawy, które pochodzą z Czech, tam po-
winny znaleźć swoje miejsce i zagospodarowanie.

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

Nie ma. 
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję bardzo.)
(Senator Czesław Ryszka: Mleko do kawy jest so-

jowe. Z badanych stref…)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister środowiska. 
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(sekretarz stanu M. Golińska) jednym z bardzo ważnych zamków jest to, że jeżeli 
ktoś w ogóle występuje z wnioskiem czy ma zamiar 
wystąpić z wnioskiem, to do tego wniosku musi do-
łączyć wyniki badań potwierdzające bezpieczeństwo 
dla środowiska prowadzenia takiej uprawy. Jak wie-
my, dzisiaj takich badań nie ma.

Tak że mam nadzieję, że trochę państwa senatorów 
uspokoiłam. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, 
że przede wszystkim nie można było dłużej czekać, 
nie można było zwlekać z wprowadzeniem noweliza-
cji tej ustawy nie tylko ze względu na niewykonany 
wyrok trybunału, lecz także dlatego, że dzisiaj mamy 
nieograniczony dostęp, jeśli chodzi o uprawę roślin 
genetycznie modyfikowanych na terytorium Polski, 
z wyłączeniem jednej odmiany kukurydzy MON 810. 
Ale – co jest bardzo ważne – dziś nie obowiązuje już 
art. 26c dyrektywy 2001/18/WE. Wprowadzenie zapi-
sów tej ustawy umożliwia złożenie wniosku o wyłą-
czenie z uprawy danego produktu GMO przez polski 
rząd. Jeżeli taki wniosek miałby być złożony w Unii 
Europejskiej, to na podstawie art. 26b dyrektywy. Na 
tej podstawie państwa członkowskie mają 2 możliwo-
ści: ograniczenia lub zakazania uprawy. I właśnie do 
tego się odwołujemy.

Z mojej strony to tyle. Jeśli są jakieś pytania, po-
staram się udzielić odpowiedzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy są pytania?
Pani senator Alicja Zając, a potem pan senator 

Piotr Wach.
Proszę, Pani Senator.

Senator Alicja Zając:
Szanowna Pani Minister! My wprowadzamy tą 

ustawą, w związku z wyrokiem trybunału, obowiązki 
dla Polski. My dyskutujemy szeroko nad tym, ponie-
waż jest to ważny problem. Ja chciałabym, żeby pani 
powiedziała, jak te obowiązki będą wyglądały. Bo one 
dotyczą krajowego porządku prawnego, w którym mu-
szą być pewne dokumenty. Ta ustawa jest jakby furtką 
do tego i później będą dokumenty, czyli zgłoszenie, 
rejestr i powiadomienie publiczne. Tak więc my wy-
damy dokument, który się będzie nazywał „rejestr”, 
napiszemy tam „w Polsce nie ma upraw GMO” i poda-
my na stronach internetowych odpowiednich instytucji: 
w Polsce nie uprawia się GMO. Nie może chyba być 
tak, że my przyjmiemy tę ustawę, a nie stworzymy 
tych dokumentów. Tu właśnie mieliśmy problem na 
posiedzeniu komisji i ja go mam teraz. Co dalej po 
przyjęciu tej ustawy? Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Rejestr dotyczy upraw.)
(Senator Alicja Zając: Będzie rejestr i napiszesz: 

brak upraw.)

dokładnie odwrotnie. Dzisiaj, kiedy ta kwestia nie 
jest uregulowana i mamy wyłączoną z użycia na te-
rytorium Polski, jeśli chodzi o uprawę, tylko kukury-
dzę MON 810, to tak naprawdę wszystkie pozostałe 
odmiany genetycznie modyfikowane na mocy dzisiaj 
obowiązujących przepisów mogą być – i mogłyby być 
nadal, gdybyśmy nie wprowadzili tej ustawy – na 
terytorium Polski uprawiane. A my przy niedosta-
tecznej liczbie przeprowadzonych kontroli – szacuje 
się, że jest ich ok. 100 rocznie – możemy praktycznie 
nawet nie wykryć zagrożenia.

Ustawa spowoduje, że przede wszystkim mini-
ster dostanie narzędzia do tego, żeby kontrolować 
istniejące uprawy, te legalne i nielegalne – zgodnie 
z wyliczeniami takich kontroli ma być przeszło 3 ty-
siące w każdym roku. A ponadto, i myślę, że to jest 
najważniejsze, minister środowiska, jak również Rada 
Ministrów będą musieli obligatoryjnie i każdorazowo 
– kiedy wpłynie jakiś wniosek w Unii Europejskiej 
o nowej uprawie czy odmianie GMO – w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej złożyć wniosek o wyłą-
czenie tego z całego terytorium Polski. Myślę, że to 
jest clou tej projektowanej ustawy.

Jednak w związku z tym, że w trakcie prac 
w Sejmie słyszeliśmy, że nasz przeciwnik jest mocny, 
a my go nie doceniamy, i że może być taka sytuacja, 
że jeżeli kiedyś zmieni się rząd, zmieni się minister, 
który będzie miał inne nastawienie do upraw GMO, 
to odpowiednie koncerny będą mogły do niego do-
trzeć i go przekonać… My musimy brać pod uwagę 
taką ewentualność, że minister do spraw środowi-
ska mimo zapisu ustawowego nie złoży wniosku do 
Unii Europejskiej lub Rada Ministrów nie stworzy 
rozporządzenia. Mówimy teraz absolutnie abstrak-
cyjnie, ale takie uwagi padały w trakcie posiedzenia 
komisji, zgłaszali je zwłaszcza przedstawiciele stro-
ny społecznej. W związku z tym, że może być taka 
sytuacja, stworzyliśmy kolejne zamki, które mają 
zabezpieczyć terytorium Polski przed ewentualnym 
wprowadzeniem upraw GMO. Te zamki to są wła-
śnie wymagane odległości od planowanej uprawy, 
czyli te 30 km od planowanej uprawy – muszą być 
zebrane zgody wszystkich sąsiadów, muszą być też 
zgody pszczelarzy, związków pszczelarskich, plano-
wana uprawa nie może być posadowiona bliżej niż 
30 km od wielkoobszarowych form ochrony przyrody 
w Polsce. Myślę, że to jest już jakby wystarczające 
zabezpieczenie, ale dodatkowo, żeby w ogóle wnio-
sek był rozpatrywany, muszą być dołączone do niego 
pozytywne opinie rady gminy, rady powiatu, rady 
sejmiku oraz opinie izb rolniczych. Ja bym prosiła, 
żeby te wszystkie zabezpieczenia, te, jak je nazywam, 
zamki rozpatrywać łącznie. Gdyby któryś z zamków 
nie zadziałał, my postawimy jeszcze jeden. Myślę, że 
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A pytania są takie. Powtórzę to pytanie. Mianowicie 
ten praktyczny zakaz, ale zakładam, że zgodny z prze-
pisami unijnymi, uprawy GMO na terenie kraju jest 
wyłącznie polityką ostrożnościową, tzn. on wynika 
z nastawienia społeczeństwa oraz ze stanowiska rządu. 
To jest pierwsze pytanie: czy tak jest?

I drugie: czy dobrze rozumiem, że nadal jest do-
puszczony handel paszami genetycznie modyfiko-
wanymi? Oczywiście ta droga dotarcia do człowie-
ka jest bardziej skomplikowana, bo przez zwierzęta 
i białko, i jest jeszcze mniej zbadana niż bezpośrednie 
spożywanie produktów. W każdym razie czy to jest 
faktycznie tak, że handel paszami genetycznie mo-
dyfikowanymi importowanymi jest dopuszczalny?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Bardzo dziękuję za to pytanie. Faktycznie, jeśli 

chodzi o paszę, to nie jest ona przedmiotem tej ustawy 
i nawet nie jest przedmiotem prac czy po prostu nie 
podlega resortowi środowiska.

Jeśli chodzi o ostrożnościowe podejście, to fak-
tycznie tak jest. Gdybyśmy nie wprowadzili tych 
wszystkich wymagań, o których mówiłam, tych 
30 km, zgód sąsiadów, pszczelarzy itd., itd., to wnio-
sek o wpis do rejestru zawierałby wyłącznie informa-
cję wnioskodawcy o tym, kim jest wnioskodawca, 
adres planowanej uprawy, jaką odmianę chciałby 
uprawiać, i właściwie innych zobowiązań czy ob-
ostrzeń wobec takiego wniosku by nie było.

My chcieliśmy też stanowczo pokazać, że jeżeli 
ktoś będzie próbował w jakikolwiek sposób obejść je-
den z tych zamków, to zawsze natknie się na następny 
zamek i w konsekwencji nigdy nie będzie mógł takiej 
uprawy legalnie na terenie Polski prowadzić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Pani Minister! Ja proszę o jaką-

kolwiek odpowiedź, żebym ja zrozumiał pokrętną 
drogę tej legislacji. Cel jest jeden: zrobić tyle zamków, 
żebyśmy tego nie uprawiali. Prawda? 

Czy nie narazimy się, czy nie otrzymamy, po-
wiedzmy, z Unii Europejskiej, z trybunału znów 

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest to, że za-
pis w art. 49a, czyli ten ust. 1, który mówi, że 
Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO, 
że przepis ust. 1 jest realizowany przez wniosek mi-
nistra, a później jeszcze przez rozporządzenie Rady 
Ministrów, jakby wskazuje na to, że po spełnieniu 
przez ministra i przez Radę Ministrów tego zapisu 
rejestr będzie pusty. W związku z tym jakby wszelkie 
nawet… To, że w ustawie jest zapisane później, że 
ktoś, kto chce prowadzić uprawę na terenie Polski, ma 
złożyć wniosek… Po spełnieniu tych warunków ten 
wniosek w ogóle nie będzie rozpatrywany, dlatego że 
Polska będzie już zabezpieczona tamtym wnioskiem. 
W związku z tym ten rejestr będzie rejestrem pustym 
i takie jest też nasze założenie, żeby żadna legalna 
uprawa na terenie Polski nie powstała. Wszystkie te 
zapisy, które są zawarte w ustawie, zmierzają do tego, 
że takich upraw po prostu nie będzie.

(Senator Alicja Zając: Ja rozumiem, tylko że sen-
tencja wyroku była taka: stworzenie rejestru doku-
mentów.)

Tworzymy rejestr tą ustawą.
A podawanie do publicznej wiadomości… Jeżeli 

nie będzie żadnej uprawy, to nie będziemy mieli czego 
podawać do publicznej wiadomości. Jeżeli również, 
tak jak powiedziałam, zostaną spełnione te 2 prze-
słanki, to wniosek, który ewentualnie mógłby być 
złożony, będzie pozostawiany bez biegu. Tak więc też 
jakby nie będzie… Jeśli nie powstanie żadna uprawa, 
to nie będzie to nigdzie publikowane i nie będzie tej 
informacji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
I pan senator Piotr Wach. Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję.
Ja właściwie jakby powtórzę trochę pytania, może 

inaczej je sformułuję. Ale najpierw powiem 2 zdania. 
Mianowicie wydaje mi się, że przepisy wprowadzo-
ne w tej ustawie rzeczywiście uniemożliwią uprawy 
GMO w Polsce, z wyjątkiem granic, o czym mówili-
śmy. No, tam jest sprawa otwarta, ale to nie jest może 
istotne ze względu na ilość.
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(senator A. Pająk) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
(Senator Czesław Ryszka: …czy po Brexicie…)
(Senator Andrzej Pająk: Przepraszam, ja chciałem 

dopowiedzieć, że to ciekawa instytucja jest ta Unia 
Europejska.)

(Senator Robert Mamątow: To nie wiedziałeś?)
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam kilka py-

tań do pani minister, wobec tego będę po 2 pytania 
zadawał, żeby nie umknęło to uwadze. 

Pytanie pierwsze to jest to, które sformułowałem 
pod adresem przedstawiciela komisji, ale nie dosta-
łem wyraźnej odpowiedzi, wobec tego je powtórzę. 
Zarówno w ustawie matce istnieje, jak również w no-
welizacji się pojawia – i o tym za jeszcze chwilę po-
wiem – instytucja ocena zagrożenia. Kto formułuje 
tę ocenę zagrożenia? I czy po jej przedstawieniu, 
upublicznieniu jest możliwe jej podważenie, a jeśli 
tak, to przez jaki organ? To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia, à propos zamków. Zajmijmy się 
zamkiem nr 1. Art. 49a ust. 1: „Rzeczpospolita Polska 
jest wolna od upraw GMO”. No, czyli taki zamek już 
istnieje. A więc jest pytanie: po co reszta ustawy? 
Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest zamek, który 
można jakimś wytrychem otworzyć, czy też nie.

Co do następnych zamków, to ciąg dalszy nastąpi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Jeśli chodzi o ocenę zagrożenia, to jest ona wy-

konywana przez wnioskodawcę, ale wszystkie pań-
stwa członkowskie mogą wnieść uwagi do tej oceny 
zagrożenia, a państwo członkowskie, na terenie któ-
rego ma być czy jest planowana uprawa, ma prawo 
zweryfikowania wniosku i po weryfikacji wydaje 
raport oceniający. Może to być raport negatywny, 
może być raport pozytywny, ale nawet jeżeli w Unii 
Europejskiej ten raport będzie w odniesieniu do tego 
wniosku pozytywny… Nasza ustawa i nasze zapisy 
spowodują, że nawet w przypadku wniosku pozy-
tywnie rozpatrzonego w ramach Unii Europejskiej na 
terenie Polski dalej dana odmiana nie będzie mogła 
być uprawiana, bo będzie złożony sprzeciw ministra 
środowiska wobec tej odmiany.

zarzutu, że nie otwieramy furtki na uprawę GMO? 
A w sytuacji gdy tych zamków ma być tyle, to dlacze-
go nie może być jednego prostego zapisu: my w Polsce 
nie chcemy upraw GMO. I wtedy odpadłaby armia 
urzędników i dokumentów, i wiele, wiele syzyfowej 
pracy, pracy niepotrzebnej, pracy, która nikomu do 
niczego nie służy. Dlaczego nie ma jednego prostego 
zapisu, tylko musimy tak wszystko komplikować? Ja 
tego nie mogę zrozumieć. Dziękuję bardzo.

(Senator Robert Mamątow: Andrzej, to tak jak się 
napisze: nie kradnij.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Jakby…)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę o ciszę.
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Dyrektywa nie pozwala na to, żeby wprowadzić 

odgórnie zakaz w odniesieniu do każdej uprawy, 
każdej odmiany czy grupy odmian GMO. Nie ma 
takiej możliwości. O ile wiem, skorzystała z takie-
go prawa Austria i spotkała się z wyrokiem trybu-
nału. Nie ma takiej możliwości, żeby wpisać jedno 
zdanie, napisać, że Polska jest wolna od GMO, i na 
tym zakończyć ustawę. Dyrektywa wskazuje, że 
każdorazowo, w momencie kiedy składany jest 
nowy wniosek dotyczący nowej odmiany lub gru-
py odmian GMO, państwo członkowskie ma prawo 
złożyć sprzeciw, ale to musi być robione każdo-
razowo przy składaniu nowego wniosku w Unii 
Europejskiej. Ażeby móc składać taki sprzeciw, 
musimy mieć odpowiednie narzędzia i ta ustawa 
takie narzędzia nam daje, czyli wskazuje, kto ma 
obowiązek ten wniosek złożyć, jeśli nie minister, 
to ma być wydane rozporządzenie Rady Ministrów 
itd.

Jeśli chodzi o rejestr, tak jak powiedziałam, jest to 
wykonanie wyroku trybunału. My zakładamy, że ten 
rejestr będzie pusty w związku z tym, że będziemy 
mieli takie właśnie obostrzenia. I oczywiście, tak 
jak powiedziałam, moglibyśmy usunąć te wszystkie 
zamki, ale wtedy wniosek mógłby być bardzo pro-
sty i gdyby kiedyś trafił się minister, który nie złoży 
wniosku o wyłączenie, lub Rada Ministrów, która nie 
wyda rozporządzenia, inne zamki już by nie mogły 
zadziałać i byłoby to pole do popisu.

(Senator Czesław Ryszka: Chyba, że po wyjściu 
z Unii…)
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Jeśli chodzi o pasze, to – choć nie chciałabym 
się wypowiadać w imieniu ministra rolnictwa – ja 
uważam, że również w tym temacie powinniśmy 
wprowadzić regulacje ograniczające GMO w Polsce.

Jeśli chodzi o odległość, o którą pan senator pytał, 
to pierwotnie, w projekcie była zapisana odległość 
3 km. Wynikało to, o ile dobrze pamiętam, z badań 
na temat przenoszenia pyłku przez pszczoły. Jednak 
w toku dyskusji w Sejmie stopniowo ta odległość 
była zwiększana, najpierw do 10 km, a ostatecznie 
do 30 km, również dlatego, że cały czas i rolnicy, 
i przedstawiciele strony społecznej mieli obawy, że te 
odległości pierwotne są niewystarczające, jeśli chodzi 
o zabezpieczenie terytorium Polski, i że zawsze może 
się znaleźć jakaś luka. Te 30 km to była propozycja 
strony społecznej, na którą zgodziło się ministerstwo. 
Taką poprawkę przyjęli posłowie połączonych komisji 
sejmowych i myślę, że z tego również wynika większy 
spokój po stronie organizacji społecznych.

(Senator Czesław Ryszka: Nie ma takiego obszaru 
w Polsce.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dlaczego tak do-

pytuję o tę ocenę zagrożenia i możliwość jej wzru-
szenia? Tak jak mówiłem, w ustawie matce nie 
znalazłem w trakcie pobieżnego oglądu możliwości 
takiego wzruszenia. Pani minister twierdzi, że jest 
taka możliwość. Być może, ale teraz wchodzimy do 
zamku drugiego. Bo rozumiem, że zamek pierwszy 
jest deklaratywny i nie może być jako samoistne pra-
wo stosowany. No, taka jest Unia. Do tego też jeszcze 
dojdziemy za chwilę. 

Otóż zamek drugi to rozporządzenie… a wła-
ściwie zakaz wprowadzenia do obrotu produktów 
GMO na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
– art. 49c ust. 1. No i wszystko byłoby w porządku, ale 
każdy zakaz ma to do siebie, że można, nazwałbym 
to, wyszczerbić jego zęby. Przytoczę ust. 2: zakaz nie 
może zostać wprowadzony… Nieważny jest ten ust. 1 
na razie. Zakaz nie może podważać oceny zagroże-
nia. Mówiąc krótko, załóżmy, że ktoś wprowadza 
GMO, chce coś u nas uprawiać i stwierdza, że nie ma 
w związku z tym żadnych zagrożeń. Proszę państwa, 
papier przyjmie wszystko, a my nie możemy wprowa-
dzić zakazu, motywując go tym, że są zagrożenia, no 

Senator Jerzy Czerwiński:

Na razie mówimy o ocenie zagrożenia.
Na podstawie którego dokładnie artykułu nasze 

państwo może się sprzeciwić takiej, a nie innej ocenie 
zagrożenia? Prosiłbym o podstawę prawną.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Jeśli chodzi o podstawę prawną, to odpowiem panu 
na piśmie. Teraz nie jestem w stanie tego wskazać.

(Senator Jerzy Czerwiński: No, jest kłopot.)
Było jeszcze drugie pytanie, co do tego zamku – 

„Rzeczpospolita Polska jest wolna od upraw GMO”. 
I tu jeszcze raz wracamy do tematu tego, czy możemy 
skończyć na tym stwierdzeniu. Zgodnie z prawem 
unijnym nie możemy skończyć na tym stwierdzeniu. 
Dyrektywa unijna nie daje nam takiej możliwości 
i prawa, żeby wpisać, że Polska jest wolna od GMO 
i żeby to było skutecznym sprzeciwem w odniesieniu 
do wszystkich odmian, które będą mogły jeszcze być 
zgłaszane w Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Antoni Szymański. Potem jeszcze pan 

senator Czerwiński.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! 2 

kwestie. Te 30 km, które pani wymienia, wydaje się 
dużą odległością. Ale skąd to wynika? 

Czy ta przewidywana w ustawie odległość 30 km 
wynika z jakichś badań, czy to tak woluntarystycznie 
zostało ustalone? To kwestia pierwsza.

I kwestia druga. Nawiązuję tu do tego, o czym 
mówił pan senator Wach. Czy w sytuacji, w której 
z ostrożności przyjmujemy takie rozwiązania, żeby 
roślin genetycznie modyfikowanych nie można było 
w Polsce uprawiać… 

Czy tu nie powinno być ze strony rządu inicja-
tywy idącej w kierunku tego, żeby nie sprowadzać 
również pasz? Ja wiem, że tego ustawa nie dotyczy 
i że wychodzę z tym pytaniem poza ustawę, jednak 
sygnalizuję sprawę tego, czy tu nie jest potrzebna 
również pewna konsekwencja i ostrożne postępowa-
nie także w zakresie pasz. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.
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(senator J. Czerwiński) wprowadzić do obrotu jakiś swój produkt – nie 
wiem, jak to prościej wytłumaczyć – to przedstawia 
broszurkę pt. ocena zagrożenia, z której wynika, 
że ten produkt nie będzie wpływał negatywnie 
na nasze środowisko. A my wiemy, że to jest kit 
po prostu, że tak nie będzie, że ten wpływ będzie 
negatywny. W jaki sposób możemy podważyć tę 
ocenę zagrożenia? Bo proszę zauważyć – jeszcze 
raz to powtórzę – że zgodnie z ust. 2 nasz zakaz nie 
może podważać oceny zagrożenia tegoż podmio-
tu. Przecież to jest proste. Ja naprawdę rozumiem 
i cenię państwa dobrą wolę, ale żeby ta dobra wola 
miała efekt, to musi to być w miarę spójne. Właśnie 
w tej chwili tłumaczę, jak pani jako minister odnie-
sie się do podmiotu, który wystąpi z oceną zagro-
żenia, nazwijmy to, pozytywną dla tego podmiotu. 
Nie będzie pani mogła jej zakwestionować. A jeśli 
nie będzie pani mogła jej zakwestionować, to nie 
będzie pani mogła wydać takiego zakazu, bo wy-
raźnie mówi o tym ust. 2.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

To, co jest zapisane w dyrektywie… Ja cały 
czas wracam do tematu dyrektywy i tych zapisów, 
o których mówił pan senator. Czym innym jest oce-
na skutków zagrożenia przy wniosku składanym 
do Unii Europejskiej, a czym innym jest wniosek 
o prowadzenie uprawy na terenie Polski. To są 2 
różne rzeczy. Nasz wniosek o wpis do rejestru 
zawiera czy powinien zawierać badania potwier-
dzające brak wpływu na bezpieczeństwo środo-
wiska. I to jest zupełnie inny temat niż ocena – 
o czym pan senator mówił – nowej odmiany GMO, 
która mogłaby być prowadzona na terenie Unii 
Europejskiej. Jeszcze raz powtórzę: jeżeli wpływa 
do Unii Europejskiej wniosek nowego producenta, 
nazwijmy to tak kolokwialnie, o wprowadzenie, 
czyli o zgodę na nową odmianę GMO, to my jako 
Polska, państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
mamy prawo wnieść uwagi do tej oceny zagro-
żenia. Państwo członkowskie, którego dotyczy ta 
odmiana, ma nie tylko prawo do uwag, ale również 
obowiązek sporządzenia raportu oceniającego i ma 
obowiązek czy ma prawo wezwania do uzupeł-
nienia tej oceny. Ale nawet jeżeli któreś z państw 
członkowskich wyda raport pozytywny, to nasze 
przepisy wewnętrzne – nie dyrektywa, tylko nasza 

bo o tym mówi ustawa. Czy to nie jest według pani 
sprzeczność logiczna? Czy to po prostu nie wyłamuje 
zębów temu zakazowi, temu zamkowi?

Mało tego, w tym samym ust. 2 czytamy, że ten 
zakaz nie może naruszać zasad swobodnego obrotu 
produktami GMO. Proszę państwa, każdy zakaz na-
rusza zasadę swobodnego obrotu produktami, z de-
finicji samej. Jeśli czegoś się zakazuje, to narusza się 
swobodę. Może źle rozumuję, może są jakieś inne 
desygnaty słowa „zakaz”. To już 2 wyłamane zęby.

Następny ząb to ust. 4. Rada Ministrów przyjmuje 
rozporządzenie albo w wersji przekazanej do Unii 
Europejskiej, albo w wersji zmienionej zgodnie z opi-
nią Komisji Europejskiej. Pytanie jest takie: kiedy ma 
być tak, a kiedy tak? Czy jak Komisja Europejska po-
wie, że to się nie kwalifikuje, to mamy to uwzględnić, 
czy też nie? Trzeci ząb wyłamany, trzeci ząb poszedł.

Czwarty ząb. Niech pani notuje, Pani Minister. 
Zakaz nie może być wprowadzony wyłącznie na pod-
stawie przesłanki… Tu jest mowa o ust. 1 pkt 7, a ta 
przesłanka jest bardzo prosta: cele polityki publicznej. 
Rozumiem, że Polacy uważają, że… No, nie chcą 
mieć GMO na swoim terenie, na terenie Polski. Takie 
jest żądanie Polaków, takie jest stanowisko większości 
społeczeństwa. No i to jest polityka publiczna, ale na 
to, proszę zauważyć, nie można się powołać. I to jest 
właśnie ten zamek z wyłamanymi 4 zębami. Proszę 
się ustosunkować do najpierw do tego zamka, a potem 
dojdziemy do następnego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Temat, o którym pan senator mówił, dotyczy prze-

słanek, które zostały wprowadzone do ustawy. Zakaz 
mógłby być uzasadniony celami polityki ochrony 
środowiska, planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym, sposobem użytkowania gruntów, 
skutkami społeczno-gospodarczymi, koniecznością 
wykluczenia niezamierzonej obecności GMO w in-
nych produktach, cenami polityki rolnej i celami 
polityki publicznej. Są to ograniczenia wynikające 
z dyrektywy. To nie jest coś, co wpisaliśmy tu sa-
modzielnie jako ministerstwo. Takie zapisy wskazuje 
dyrektywa unijna.

Senator Jerzy Czerwiński:
Przepraszam, Pani Minister. Wracamy do logiki. 

Proszę mi to wytłumaczyć. Jeśli podmiot X chce 



52
57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

(sekretarz stanu M. Golińska) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Już, znajdę tylko, żeby… To może zacznę od tej 
zwiększonej odległości. No, my też jakby nie może-
my narazić się na postępowanie w Unii Europejskiej 
z tego powodu, że łamiemy zapisy dyrektywy. Jeżeli 
wprowadzilibyśmy… Trochę musimy być przebiegli 
w tym, co chcemy wprowadzić. Bo skoro dyrektywa 
nie pozwala nam wprowadzić wprost zakazu na terenie 
całej Polski, to wprowadzenie np. kilkusetkilometrowej 
odległości powoduje, że jakby odsłaniamy się przed 
Unią Europejską. I to jest temat, o którym organiza-
cje społeczne na posiedzeniu połączonych komisji 
też mówiły dość często, ale nad nami cały czas wisi 
jednak postępowanie unijne, my musimy wykonywać 
dyrektywę i nasze ustawy muszą być zgodne z prawem 
unijnym. Wprowadzenie tak daleko idących… Inaczej, 
odkrycie się poprzez wskazanie takiej kilkusetkilome-
trowej odległości powoduje, że możemy spotkać się 
z zarzutem łamania prawa Unii Europejskiej. To jest 
trochę… Ja wiem, że to jest trochę…

(Senator Jerzy Czerwiński: A co z tą pozytywno-
ścią opinii? Jeśli jeszcze można…)

Już. Nie wskażę teraz panu, zaraz doszukam do-
kładnie, który artykuł… Do wniosku dołącza się opi-
nie rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku i jeżeli 
któraś z tych opinii będzie opinią negatywną, powo-
duje to, że jest to wykluczenie dalszego postępowania, 
wniosek musi być rozpatrzony negatywnie.

(Senator Czesław Ryszka: Cały świat…)
(Głos z sali: I właścicieli gruntów…)
I jeszcze zgody właścicieli gruntów, wszystkich 

właścicieli gruntów sąsiadujących.
(Senator Alicja Zając: Tak, sąsiadów.)
(Senator Czesław Ryszka: Sąsiadów.)
Przy czym te 30 km, o których mówimy, nie liczy 

się od środka uprawy. I to też jest ważne, bo to też bar-
dzo często pojawiało się na posiedzeniu połączonych 
komisji sejmowych: a jeżeli planujący uprawę GMO 
wykupi ileś tam gruntów w odległości iluś kilometrów 
i właściwie on sam sobie będzie wydawał zgody? Nie, 
30 km liczymy od granicy gruntu danego właściciela, 
nie od środka uprawy i nie od żadnego innego miejsca.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan minister Konstanty Radziwiłł. Proszę bardzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja mam wrażenie, pewnie wszyscy 

tutaj mamy wrażenie, że dokonuje się tutaj jakiś ła-

ustawa – powodują, że dalej na terytorium Polski 
ta odmiana GMO nie będzie mogła być uprawiana. 
To są 2 różne wnioski i 2 różne tryby.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Jeśli można, Pani Marszałek, Wysoka Izbo… Ja 
wiem, że staję się upierdliwy, ale niektóre rzeczy… 
Ja nie jestem członkiem komisji i nie mogłem słu-
chać wyjaśnień na posiedzeniu komisji. Ta cała za-
sada legislacyjna: to samo na to samo… Czyli jeśli 
posługujecie się państwo sformułowaniem „ocena 
zagrożenia”, to powinno ono oznaczać dany akt, 
a inny akt powinien być inną nazwą oznaczony. Bo 
pani w tej chwili stwierdziła, że 2 różne akty czy 
dokumenty, czy też instytucje są tą samą nazwą… 
Ale to już zostawmy.

Powiedziałem o 4 zębach, pani starała się wy-
jaśnić kwestię jednego… Weźmy następny zamek. 
To znaczy, chodzi o to ograniczenie do 30 km, 
bardzo cenne. Ja uważam, że to jest bardzo dobre 
uderzenie… tzn. bardzo dobra obrona. Ale pyta-
nie: dlaczego nie 100 km? Skoro Unia podejmuje 
w stosunku do nas uchwały czy też narzuca nam 
dyrektywy, które są bezsensowne – chyba doszli-
śmy wspólnie do takiego wniosku – to dlaczego 
my wobec Unii mamy się sensownie zachowywać? 
Dlaczego nie zwiększyć tej odległości na tyle, żeby 
z definicji blokowała ona możliwość wprowadzenia 
czy też uwolnienia, jako to się nazywa formalnie, 
GMO. Dlaczego nie jest większa odległość? To po 
pierwsze.

Po drugie, jeśli już mówimy o opinii, żadna opi-
nia nie jest decydująca. Proszę zauważyć, że opinia 
może być negatywna – załóżmy, rady gminy czy izby 
rolniczej – a rząd i tak zrobi, co będzie chciał… Nie 
ten rząd. Ja państwa o to nie podejrzewam, bo tutaj 
jestem pewny dobrej woli. Tu chodzi o skuteczność.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze. Jeszcze są kolejni senatorowie, którzy 
chcą zadać pytania.)

Pytanie jest takie: czy opinia nie powinna być tutaj 
decydująca? To znaczy, jeśli opinia jest negatywna, 
to nie ma GMO, a jeśli jest pozytywna, to jest. I już. 
Po prostu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Minister, proszę bardzo.
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(senator K. Radziwiłł) (Senator Konstanty Radziwiłł: Ale ja pytam o sta-
nowisko rządu.)

Myślę, że wszystkie działania, które mogłyby jesz-
cze lepiej zabezpieczyć nie tylko terytorium Polski, 
ale całe terytorium Unii Europejskiej, zawsze będą 
krokiem w dobrą stronę.

Jeżeli chodzi o to ryzyko, o te 30 km, to ta-
kie argumenty również padały na posiedzeniu 
połączonych sejmowych komisji. Mówiono, że 
wydłużenie, zwiększenie tej odległości może spo-
wodować, iż narazimy się na postępowanie ze 
strony Unii Europejskiej. Posłowie jakby z pełną 
świadomością podjęli to ryzyko i wydłużyli tę 
odległość do 30 km, tak by dać gwarancję – i to 
jest nawiązanie do pierwszego pytania – że na 
terenie Polski po wprowadzeniu zapisów tej usta-
wy nie będzie można legalnie uprawiać żadnej 
odmiany GMO.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Rafał Ambrozik. Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, chciałbym, żeby pani wskazała 

przepis dyrektywy, który wprost zakazuje Polsce 
wprowadzenie zakazu GMO.

I kwestia ubezpieczeń. Dlaczego nie możemy zde-
cydować się na obowiązkowe ubezpieczenia…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Mogłabym prosić jeszcze 
raz…)

Dlaczego nie możemy zdecydować się na obowiąz-
kowe ubezpieczenia? To by jednak dawało pewną 
gwarancję, bo nie znalazłby się ubezpieczyciel, który 
zdecydowałby się ubezpieczyć te uprawy z uwagi na 
to, że odseparowanie upraw naturalnych od upraw 
GMO jest w zasadzie niemożliwe. Tutaj mówi się 
o 30 km. Są przecież rośliny wiatropylne, które prze-
noszą się na dużo większe odległości itd. Czy ubez-
pieczenie nie byłoby pewną gwarancją prowadzącą 
de facto do braku upraw GMO w Polsce?

I jeszcze jedno pytanie, odnośnie do upraw GMO 
w celach doświadczalnych lub eksperymentalnych. 
Bo takowe jest możliwe w Polsce, jak rozumiem. Tak? 
Chciałbym wiedzieć, jakie jednostki takie uprawy 
mają w swoim zasobie i na jakich obszarach jest pro-
wadzona obecnie uprawa w celach eksperymental-
nych. Na razie to wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Pani Minister, proszę bardzo.

maniec logiczny, i właściwie moje pytanie dotyczy 
konsekwencji tego łamańca logicznego. Bo z jednej 
strony chcemy zabronić, a z drugiej strony musimy 
wykonać dyrektywę, która nie pozwala zabraniać – to 
tak w największym uproszczeniu. Wobec tego moje 
pytanie albo 2 pytania brzmią tak.

Po pierwsze, jak duże może pani dać gwarancje, 
że rzeczywiście niemożliwe będzie zdobycie tych 
dziurawych albo niedziurawych zamków, o których 
tyle mówił pan senator Czerwiński? Czy rzeczywiście 
to nie jest tak, że jeśli ktoś wykaże się ekspertyzami 
i pokaże… że jeżeli jedynym argumentem przeciw 
byłoby to, że właśnie po prostu innym to się nie po-
doba, to będzie trzeba dopuścić taki wniosek i wydać 
zgodę? Czy ryzyko takiej sytuacji nie jest duże i na ile 
pani je ocenia? No bo rozumiem, że ono musi istnieć, 
żeby ta ustawa mieściła się w ramach dyrektywy – 
taka jest jak gdyby pewna logika.

A drugie moje pytanie jest takie. Czy te nasze dą-
żenia i oklaski co do kilkusetkilometrowego pasa bez-
pieczeństwa, ale nawet i bez tego… Czy te zapisy, które 
według pani opinii w praktyce uniemożliwiają tego 
typu uprawy, i taka ustawa nie staną się przedmiotem 
zainteresowania Komisji Europejskiej, procesu przed 
trybunałem i nie zostanie uznane, że ustawa jest po pro-
stu sprzeczna z dyrektywą? Bo moim zdaniem logika 
w spojrzeniu na to nie daje trzeciej możliwości. Albo 
to jest gwarancja nieuprawiania GMO, albo… A jeśli 
tak jest, no to jesteśmy w sprzeczności z dyrektywą, 
a przynajmniej z jej ideą, duchem. Prawda? Bo każdy 
akt prawny, oprócz litery, ma jeszcze, że tak powiem, 
ducha. Gdyby tak było, to nie ma żadnej wątpliwości, 
że znajdziemy się na celowniku.

I trzecie pytanie… może nie tyle pytanie, co reflek-
sja, a właściwie może pytanie. Czy rząd polski wobec 
sytuacji w Unii Europejskiej, która moim zdaniem się 
zmienia, nie ma pomysłu na to, żeby zainicjować na 
poziomie Unii Europejskiej proces zmierzający do tego, 
aby te przepisy narzucające możliwość prowadzenia 
upraw GMO w Unii zmienić? Myślę, że w tej chwili so-
juszników w tym zakresie dałoby się znaleźć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani Minister, oddaję pani głosi.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Odnośnie do tej trzeciej sugestii, to nie potrafię 
panu senatorowi odpowiedzieć w imieniu przedsta-
wicieli europarlamentu…
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W art. 22 dotyczącym swobodnego obrotu jest za-
pis, że: „bez uszczerbku dla przepisów art. 23 państwa 
członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani 
utrudniać wprowadzenia do obrotu GMO w charakte-
rze lub w składzie produktów, które są zgodne z wy-
maganiami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie”.

(Senator Rafał Ambrozik: Ale obroty…)
Nie. Obrót w celu uprawy to jest właśnie to, o czym 

tutaj mówimy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Minister.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się od udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego 
i pana senatora Rafała Ambrozika. Bardzo dziękuję.

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Początkowo byłem trochę rozczarowany brakiem 

emocji podczas dyskusji i zadawania pytań, brakiem 
wątpliwości co do ustawy. Ciekawe jest to, że jest 
tu inaczej niż w Sejmie, gdzie opozycja straszliwie 
atakowała rząd oraz Prawo i Sprawiedliwość, mówiła, 
że w czasie kampanii wyborczej obiecywano Polskę 
wolną od GMO, tymczasem tą ustawą otwiera się 
możliwość prowadzenia takich upraw.

W Sejmie opozycja próbowała, że tak powiem, 
podważyć tę ustawę, a tutaj mieliśmy bardzo cie-
kawe pytania senatorów Prawa i Sprawiedliwości. 
Odpowiedzi na nie pogłębiły naszą znajomość usta-
wy. I inaczej niż w Sejmie, gdzie opozycja zachowy-
wała się bezrefleksyjnie, mieliśmy tutaj rzeczową dys-
kusję na ten temat. Myślę, że wielu z nas otworzyły się 
oczy na to, że ta ustawa nie daje możliwości uprawy 
GMO w Polsce, ale odwrotnie – jest to, jak ośmie-
liła się powiedzieć pani minister, pewna gra z Unią 
Europejską, bo wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z 2014 r. nakazuje ustanowienie 
w naszym krajowym porządku prawnym przepisów, 
które, przypomnę, dotyczą, po pierwsze, obowiązku 
powiadomienia właściwych władz o lokalizacji upraw 
GMO, po drugie, ustanowienia rejestru takich loka-
lizacji, i po trzecie, podania tego do publicznej wia-
domości. No, i od tego nie możemy uciec, to jest wy-
móg. Ale wiadomo, że ta dyrektywa Unii Europejskiej 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Pytanie odnośnie do zamkniętego użycia, bo, 
jak rozumiem… Zamknięte użycie, bo o to pan se-
nator pytał, to działanie polegające na modyfikacji 
genetycznej organizmów lub prowadzeniu kultur 
organizmów genetycznie modyfikowanych oraz 
działanie polegające na magazynowaniu i trans-
porcie w obrębie zakładu inżynierii genetycznej. 
To są zakłady, na terenie których można prowadzić 
zamknięte użycie.

(Senator Rafał Ambrozik: Gdzie w Polsce zlokali-
zowane są takie zakłady, Pani Minister?)

A, chodzi o to, gdzie, w którym miejscu…
(Senator Rafał Ambrozik: Tak. I jakie mają…)
(Senator Alicja Zając: To są instytuty badawcze.)
(Senator Rafał Ambrozik: Ale to może być od-

powiedź na piśmie, Pani Minister. Ja nie prosiłem, 
żeby teraz.)

Ja myślałam, że mam teraz panu wymienić… 
Dobrze.

(Senator Rafał Ambrozik: Ja rozumiem, że teraz 
trudno byłoby je wymienić.)

(Senator Alicja Zając: Instytuty badawcze.)
Dlaczego to zamknięte użycie… O tym też warto 

powiedzieć. Dlatego że w trakcie prac naukowych 
prowadzonych w systemach zamkniętych mogą… 
One są prowadzone w celu otrzymania organizmów, 
które mogą być wykorzystywane chociażby jako far-
maceutyki. To też jest ważny temat. Stąd stanowisko 
Polski, która popiera takie zamknięte użycie.

(Senator Rafał Ambrozik: Jeszcze kwestia finan-
sowa.)

To znajdzie się w odpowiedzi na piśmie.
Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to padała pewna 

informacja. W trakcie posiedzenia połączonych ko-
misji sejmowych legislatorzy sejmowi wskazywali, 
że jeżeli w ogóle mielibyśmy myśleć o wprowadzeniu 
takiego ubezpieczenia, to trzeba by to ująć nie w tej 
ustawie. Trzeba by to było zapisać w osobnych, odręb-
nych przepisach. Zwracano uwagę również na to, że 
jeżeli jeszcze nie ma uprawy… Trudno ubezpieczyć 
coś, czego nie ma.

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
temat. W trakcie posiedzenia komisji pojawiło się 
pewne oczekiwanie. Skoro dla tych, którzy planują 
prowadzić uprawę GMO, chciałoby się wprowadzić 
nakaz ubezpieczenia, to dlaczego takiego samego 
wymogu nie postawić tzw. rolnikom ekologicznym, 
chociażby ze względu na zwiększone ryzyko chorób 
grzybowych? Byłabym tu ostrożna. Oczywiście je-
żeli będzie wola parlamentu, żeby wprowadzić takie 
przepisy w odrębnej ustawie dotyczącej ubezpieczeń, 
to będziemy się nad tym pochylać.
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(senator C. Ryszka) że w świetle obecnego prawa nie istnieje konieczność 
znakowania żywności wyprodukowanej na bazie na-
sion GMO. Wiem, że ministerstwo rolnictwa przygo-
towuje projekt zmian prawnych, które mają dopro-
wadzić do utworzenia w Polsce systemu znakowania 
produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych 
bez wykorzystania organizmów modyfikowanych ge-
netycznie. Z pewnością wprowadzenie właśnie takie-
go znakowania poprawi bezpieczeństwo żywności 
i jej jakość. Także takie ukierunkowanie produkcji… 
Czytałem np., że zakłady masarskie nie wiedzą, czy 
kupują mięso zwierząt, które były – albo nie były 
– karmione paszami zawierającymi GMO. Dlatego 
myślę, że takie systemy znakowania żywności wolnej 
od organizmów genetycznie modyfikowanych, jakie 
funkcjonują już w wielu krajach i doskonale tam się 
sprawdzają, należałoby wprowadzić także u nas.

Co więcej, ustawa pozwala też na to, by powsta-
ła jedna instytucja nadzorująca bezpieczeństwo 
żywności. Obecnie jest 5 różnych podmiotów pod-
legających różnym resortom, bo jest to Państwowa 
Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, Inspekcja Handlowa oraz Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Z pew-
nością regulacje tutaj nie są spójne, jest jakiś chaos 
kompetencyjny. W minionych latach, przypomnę, 
dochodziło do skandali, prawdziwych skandali doty-
czących żywności – np. sól drogowa była stosowana 
jako środek konserwujący wędliny, było fałszowanie 
suszu jajecznego, były afery ze skażonym mlekiem 
w proszku, z koniną zamiast wołowiny… Na pew-
no jakieś takie czy podobne niewykryte przestępcze 
procedery funkcjonują również teraz. Dlatego bardzo 
ważna jest ta ustawa, bo ona pozwoli także na kon-
trolę w tym zakresie.

Kolejna kwestia. Należałoby zdecydowanie bar-
dziej promować – i to jest też apel do ministerstw 
– odżywianie się żywnością sprzyjającą zdrowiu, 
należałoby zachęcać do kupowania żywności eko-
logicznej, regionalnej, tradycyjnej, która oczywiście 
zasadniczo jest wolna od GMO. Należy opracować 
nowe prawo, które jeszcze bardziej ułatwi bezpośred-
nią sprzedaż produktów rolniczych. Obecnie mamy 
już takie prawo, ale wciąż troszeczkę za mało jest 
takich możliwości w odniesieniu do produkcji rolni-
czej. Należy więc opracować różne nowe możliwości 
lepszej promocji takiej żywności.

Co jeszcze jest ważne w nowej ustawie do-
tyczącej GMO? Mówi się, że podobno istnieją 
w Polsce nielegalne uprawy GMO, że są jakieś 
gospodarstwa, w których, powiedzmy, na kilku-
nastu metrach jest normalna kukurydza, a dalej 
jest już kukurydza, w której są nasiona GMO. Co 
do tego ustawa pozwala wprowadzić bardzo ścisłe 
kontrole dotyczące łamania przepisów i pozwala 

wprost nie nakazuje wprowadzenia upraw GMO. Ale 
równocześnie też nie pozwala na ich całkowity zakaz. 
Dlatego, co tutaj już zostało powiedziane, gdybyśmy 
takim jednym zdaniem, tak jak tutaj proponował pan 
senator, wpisali do ustawy, że Polska zakazuje upraw 
GMO, to narazilibyśmy się na otwarcie, że tak po-
wiem, nowego frontu zarzutów o brak praworząd-
ności w Polsce. Dlatego ta ustawa faktycznie bardzo 
sprytnie nie zakazuje upraw GMO, ale stawia takie 
warunki wydania wspomnianej decyzji, które w prak-
tyce są nie do spełnienia.

Ja pozwolę sobie jeszcze uporządkować i powie-
dzieć tak własnymi słowami, jak to wygląda, jeśli 
chodzi o zakazy i brak możliwości… Mianowicie 
mamy tu zapisane, że odmowa wpisu uprawy do 
rejestru upraw GMO następuje w przypadku, gdy 
minister właściwy do spraw rolnictwa tego odmówi, 
gdy odmówią wpisu rada gminy, powiatu lub sejmik 
województwa albo gdy dokumentacja przedłożona 
przez wnioskodawcę nie uwzględnia wpływu na 
bezpieczeństwo środowiska lub zdrowie ludzi. Czyli 
konkretnie, gdyby ktoś chciał zasiać taką modyfiko-
waną kukurydzę czy rzepak, to najpierw musiałby 
wykonać badania, czy taka uprawa nie zaszkodzi in-
nym organizmom żywym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych istniejących na obszarach Natura 2000, 
a to oznaczałoby wieloletnie badania wpływów GMO 
na tysiące gatunków, co w praktyce jest chyba nie do 
przejścia. Ponadto według ustawy taką uprawę można 
by prowadzić w odległości, tak jak tutaj napisano, 
30 km – to już było wałkowane – od obszarów chro-
nionych: parków narodowych, siedzib ludzkich. No, 
jeśli się spojrzy na mapę Polski, to takiego obszaru 
dla upraw GMO się nie znajdzie. Tak że nie potrze-
ba tutaj zwiększać tej liczby kilometrów do 100, to 
już zostało sprawdzone, że tych 30 km jest odległo-
ścią wystarczającą. Ponadto należałoby też uzyskać 
zgodę wszystkich osób fizycznych zamieszkujących 
w promieniu tych 30 km. Brak zgody tylko 1 osoby 
już eliminuje taką uprawę. Tak że te i inne zapisy 
w praktyce wykluczają możliwość wspomnianych 
upraw. Czyli, podsumowując, można powiedzieć, że 
Polska nadal będzie wolna od upraw GMO.

Jawi się tutaj jednak problem bezpieczeństwa 
żywności sprowadzanej z krajów, gdzie takie uprawy 
istnieją. No bo cóż z tego, że nasz kraj jest wolny od 
wysiewania roślin genetycznie zmodyfikowanych do 
gruntu, skoro sprowadzamy… Mówi się nawet o mi-
lionach ton pasz zawierających nasiona roślin GMO: 
soi, rzepaku czy też kukurydzy. No i nasze zwierzęta 
są karmione tą paszą, która zawiera nasiona GMO. 
A to mięso oczywiście trafia na nasze stoły. I usta-
wa to umożliwia, ustawa o nasiennictwie z 2012 r., 
znowelizowana przez miniony rząd PO-PSL. Szkoda, 
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(senator C. Ryszka) Senator Jerzy Chróścikowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam sposobność zabrania głosu w sprawie, 

w której od wielu lat głosiliśmy i głosimy… Prawo 
i Sprawiedliwość mówiło, że Polska ma być wolna 
od GMO, a dzisiaj dyskutujemy nad zmianą usta-
wy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, 
poprzez którą chcemy dostosować się do prawa Unii 
Europejskiej. To jest dyrektywa, którą Unia nam 
narzuca, i już od wielu lat trwa ta batalia. Ja pamię-
tam, że przynajmniej od kilka lat tutaj w Senacie 
o tym dyskutujemy. Mieliśmy wiele konferencji, 
wiele dyskusji na ten temat i zawsze uciekaliśmy 
jak tylko się dało, żeby tego prawa nie wdrażać, 
żeby Polska nie była krajem, w którym się uprawia 
rośliny genetycznie modyfikowane. Muszę powie-
dzieć, że w tej naszej walce nie byliśmy sami – mie-
liśmy sprzymierzeńców takich jak Włosi, Węgrzy 
czy Austriacy. Mówię o tych wiodących krajach, bo 
nie sposób wymienić wszystkich, które były prze-
ciwnikami na arenie europejskiej, w Parlamencie, 
w Komisji Europejskiej i na wielu, wielu innych fo-
rach, krajowych czy zagranicznych, na których coraz 
szerzej ta dyskusja się odbywała. Muszę przyznać, 
że to spowodowało wydźwięk, i to dość duży, bo 
Komisja Europejska zaczęła się cofać. Zmiana, która 
nastąpiła w 2015 r., pokazała, że kraje rzeczywiście 
mają wpływ na to, czy będą uprawy genetycznie 
modyfikowane na ich terenach, czy będzie zakaz. 
Ta zmiana na to pozwoliła i Polska to wykorzystu-
je. Pojawiająca się jakaś nowa uprawa, którą Unia 
Europejska dopuszcza poprzez badania AFS – AFS 
to taka instytucja europejska, która dopuszcza, wy-
raża na to zgodę… I zostało to skutecznie zabloko-
wane. I dzisiaj możemy powiedzieć, że w Polsce 
nadal nie ma, oficjalnie, żadnych upraw roślin gene-
tycznie modyfikowanych. Mogą się zdarzyć jakieś 
przypadki niekontrolowane, ale generalnie można 
powiedzieć – posłowie, senatorowie i inni często wy-
stępują o takie dowody, badania – że takich stwier-
dzeń nie ma. W związku z tym mówimy, że takich 
upraw nie ma.

Skoro nie ma takich upraw, to po co to całe za-
mieszanie? Jak powiedziałem wcześniej, skoro my 
mamy już tyle, powiedziałbym, otwartych frontów 
z Komisją Europejską, na każdym kroku nas duszą… 
Już nie chcę wymieniać tego wszystkiego. Polski 
rząd podjął taką inicjatywę. Jak pamiętam, minister 
Szyszko głosił tę swoją propozycję jeszcze za po-
przednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. On ją 
przedłożył teraz. To minister Szyszko realizował… 
I to jest projekt, który przygotował minister Szyszko. 
On wielokrotnie, jeszcze za Prawa i Sprawiedliwości, 
o tym mówił.

ustrzec się przed takimi właśnie możliwościami, 
by na obrzeżach pola siało się tradycyjne odmiany, 
a w środku – zmodyfikowane. No, dość powiedzieć, 
że jeśli na jakimś obszarze, jak to zresztą było tu 
już mówione…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 
czas.)

…pojawia się rolnictwo wykorzystujące takie 
organizmy modyfikowane genetycznie, to nie ma 
przy nim racji bytu rolnictwo ekologiczne. Te oba 
systemy współistnieć ze sobą nie mogą. Dochodzi 
wtedy do zanieczyszczenia upraw ekologicznych 
poprzez GMO, a ostatecznie – do zagłady tej naj-
bardziej przyjaznej dla człowieka metody produkcji 
żywności.

Dotąd ochrona była – tak przynajmniej się 
mówiło – tylko na papierze, kontrole były tylko 
wyrywkowe. Ale ta ustawa wprowadza bardzo 
restrykcyjne kontrole upraw w zakresie GMO, ja-
kie nie były dotąd realizowane w Polsce na dużą 
skalę. Organem właściwym w tych sprawach 
będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. Ta inspekcja posiada doświad-
czenie, posiada odpowiednio wyszkolone kadry, 
będzie miała możliwości badania materiału siew-
nego w zakresie wykrywania odmian genetycznie 
zmodyfikowanych, np. kukurydzy. Oczywiście ta 
kontrola będzie obejmowała wszystkie wojewódz-
twa, nadzór będzie merytoryczny itd. I do tego…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
Do tego właśnie jest potrzebna ta ustawa, wprowa-

dzająca i rygorystyczne kontrole, i wysokie sankcje 
karne.

Być może te bufory ochrony przed GMO są jeszcze 
nadal niewystarczające, ale w tym momencie moż-
na tylko tyle zrobić, tylko tyle. Ale należy wyraźnie 
podkreślić, że ustawa jednoznacznie zabezpiecza te-
ren Polski przed niekontrolowanym wprowadzaniem 
upraw GMO i prowadzeniem prac nad GMO w celach 
doświadczalnych, badawczych, a także mówi o infor-
mowaniu w pełni społeczeństwa o takich ewentual-
nych działaniach.

Osobiście mam nadzieję, że wymienione w usta-
wie strefy upraw GMO nigdy nie powstaną, a także 
liczę na dojrzałość producentów i konsumentów żyw-
ności, że będziemy jako Polska promować i spożywać 
tylko żywność ekologiczną. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski. Proszę bardzo.
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(senator J. Chróścikowski) nie ma kontroli. W laboratorium można to zahamo-
wać, chociaż może się wymknąć, ale to, co się stanie 
z glebą, to, czym skazimy ziemię… Tego można już 
nigdy nie odwrócić. Stąd takie mocne działania były, 
są i będą.

Ja mogę mówić to w imieniu rolników, mogę 
mówić – już wielokrotnie mówiłem – w imieniu 
mojej organizacji, rolniczej „Solidarności”, i wie-
lu innych, którzy walczą o to, żeby tego nie było, 
i przekonują rolników, żeby nie chcieli tego uprawiać. 
Alternatywą jest zakaz, który wprowadziły… To była 
moja poprawka, zgłoszona ileś lat temu. A cały czas 
wprowadzamy vacatio legis, przedłużamy, żeby nie 
obowiązywał przepis mówiący o tym, że rośliny, pa-
sze genetycznie modyfikowane mogą być używane 
w Polsce. To jest przedłużane, niedawno znowu było 
przedłużane na 2 lata, minister rolnictwa znowu głosi, 
że chce przedłużyć.

My mówimy o alternatywie, o tym, że trzeba 
wprowadzać swoje białko roślinne, które w Polsce 
będzie stosowane, jak było stosowane od wieków, 
i nie potrzeba z importu 2 milionów t soi genetycznie 
modyfikowanej dla naszych producentów. Tyle że cały 
czas zderzamy się z tą walką. Przemysł międzynaro-
dowy, koncerny międzynarodowe naciskają, w eks-
pertyzach wylicza się, ile to będzie, jaka to będzie 
różnica, jak się sprowadzi paszę, którą jest soja GMO, 
i paszę, którą jest soja bez GMO. Wyliczają, że to 
jest ok. 6–8 gr na kilogramie oszczędności na takiej 
paszy. Ostatnio był taki dość duży wykład, konferen-
cja ministra rolnictwa i pokazywano, że to jest 6 gr. 
A ja pytam: ile rolnik traci przy tzw. wahnięciach? 
15%, 20%, 30%, 40%, tak, za jednym wahnięciem 
rynkowym. Ostatnio rolnicy też… Ceny trzody spa-
dły, bo wahnięcia rynkowe spowodowały, że Chiny 
przestały brać 30% wieprzowiny. Wystarczyło jedno 
pociągnięcie, Chiny zablokowały, to jest 30% rynku 
europejskiego, a to spowodowało ogromny spadek 
ceny wieprzowiny. To o co my walczymy? O 6 gr, 
o 8 gr, a może o 10 gr? Czy o różnicach takich, grach 
giełdowych czy koniunkturach światowych, które 
powodują, że my padamy…

Naszą rolą i rolą ministra rolnictwa, którego dzisiaj 
tu nie ma, ale wielokrotnie to powtarzamy, jest zabez-
pieczanie się w swoje produkty, które będą uprawiane 
w Polsce. Moi koledzy rolnicy uprawiają soję w Polsce, 
soję, która jest soją niemodyfikowaną genetycznie, 
i mają już dość wysokie plony. To są plony na pozio-
mie 4 t z hektara, 3 t z hektara w zależności od roku, 
co już pozwala ekonomicznie uprawiać soję, popra-
wiając strukturę agrarną gleb. Więc to jest szansa na 
tworzenie własnego białka. W tradycji mieliśmy łubiny, 
mieliśmy różne bobiki itd., można wymieniać, tylko 
żeby przemysł paszowy chciał… Stąd namawiamy 
w naszej koncepcji do tego, żeby wprowadzić tu tzw. 
wskaźnik narodowy, który byśmy określili – różnie 

Wydaje się, że w tej sprawie, którą Sejm już uchwa-
lił i nad którą my dzisiaj debatujemy, jest mnóstwo 
zabezpieczeń, które ograniczają możliwość takich 
upraw. Ale nie można powiedzieć, że tu jest całkowity 
zakaz. Bo tak się nie da. Proszę państwa, cokolwiek 
byście wymyślili, nikt 100-procentowego zabezpie-
czenia nie znajdzie. To jest niemożliwe. Polacy po-
trafią znaleźć jakieś obejścia przepisów, zmieniające 
się władze, rządy, parlamenty też mogą zmieniać, 
ale… Nie ma czegoś takiego, że my na 100% się za-
bezpieczymy. Nie powinniśmy mówić publicznie, że 
to jest 100-procentowe zabezpieczenie, bo Komisja 
Europejska będzie miała argumenty i zaskarży do 
trybunału, że my stworzyliśmy coś, z góry zakła-
dając, że to zostało stworzone, żeby nie dopuścić… 
Takiego uzasadnienia nie wolno pisać, bo to jest po 
prostu wbrew… I od razu to mogą wyciągnąć. W par-
lamencie nie można mówić, że to jest 100-procentowe 
zabezpieczenie, bo takiego wprowadzić się nie da 
i my takiego nie wprowadzamy. Jak mówię, takiej 
możliwości nie ma. Ale chcemy rejestrować, chce-
my tego pilnować. I tutaj padały pytania, czy jest tu 
jakaś inicjatywa podejmowana w Unii Europejskiej. 
Podkreślam, że jest taka inicjatywa wielu krajów, 
którą chcą Europy wolnej od GMO. I to, co w 2015 r. 
zostało zmienione, było jednym z tych działań, dano 
rządom możliwość podejmowania…

Co zrobić, żeby jeszcze bardziej chronić? No, to 
jest sprawa konsumentów. Podstawowa rzecz to jest 
świadomość konsumentów i to konsumenci podno-
szą, że właśnie z obawy, z ostrożności… Pan mini-
ster może powiedzieć, że w medycynie obowiązuje 
zasada ostrożności. Ale Amerykanie cały czas nam 
wmawiają i chcą przekonywać Europę, że to ma być 
udowodnione w badaniach. To my mamy udowodnić, 
że to nie szkodzi, a nie ten, który produkuje, ma udo-
wodnić, że to jest nieszkodliwe. To jest takie myślenie 
amerykańskie, które próbuje nam się w Europie wci-
skać. My się bronimy ze względów ostrożnościowych. 
Trzeba to udowodnić, tak jak w medycynie. Myślę, 
że tutaj sam pan minister chętnie by powiedział, że 
wszystkich tych rzeczy czy w większości przypad-
ków ze względów ostrożnościowych powinniśmy nie 
dopuszczać.

I mam nadzieję, że przez te lata, kiedy walczy-
my… To da nam szansę. Mam nadzieję, że tak świa-
domość konsumentów, jak i świadomość rolników… 
My nie mówimy o całkowitym wyłączeniu GMO, bo 
pod względem modyfikacji GMO, a tu już podzie-
liliśmy na tzw. czerwone, niebieskie, zielone itd.… 
Czyli w medycynie obowiązuje, w laboratoryjnych 
obowiązuje, w Polsce się stosuje, w laboratoryjnych 
i w medycynie się stosuje, ale nie możemy sobie po-
zwolić na to, żeby uwolnić do środowiska, bo nad tym 
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(senator J. Chróścikowski) żam, że ta dyskusja jest ważna i że ta ustawa też jest 
ważna. Tym, na czym się na pewno znam i z czym 
się spotkałem, a co jest bazą tej ustawy, jest takie, 
powiedziałbym, ostrożnościowe podejście do róż-
nych technologii i ich stosowania. Ono występuje 
w różnych dziedzinach. W Radzie Europy miałem 
z tym wielokrotnie do czynienia i o tym właśnie, jak 
również o tej ustawie, chciałbym coś powiedzieć.

Otóż jeżeli chodzi o to podejście ostrożnościowe, 
to w ogóle cały świat i nas także – to wszystkich 
dotyczy – charakteryzuje brak konsekwencji w postę-
powaniu. Są dziedziny, w których właściwie staramy 
się to stosować dość rygorystycznie, i są dziedziny, 
w których tego nie stosujemy, a powinno to być stoso-
wane. Wymienię tylko kilka z nich. Dzisiaj mówimy 
o żywności, o uprawach genetycznie modyfikowa-
nych, ale to samo powinno – i były takie postula-
ty – być stosowane w przypadku używania energii 
jądrowej. Tutaj tok rozumowania był zupełnie inny, 
zupełnie inny. Jeżeli chodzi o energię jądrową, to aku-
rat na tej dziedzinie, na energetyce, trochę się znam. 
Ten ciąg zdarzeń wynikał zresztą z tego, że energia 
jądrowa najpierw została użyta militarnie. Ten próg 
został przekroczony, zanim zasada ostrożności mogła 
zacząć być stosowana, ale proszę zwrócić uwagę, 
że katastrof o charakterze jądrowym w przypadku 
produkcji paliw, przewozu paliw, a w szczególności 
w przypadku reaktorów jądrowych w elektrowniach, 
jest bardzo mało. One występują rzadko, no ale wystę-
pują i każda z nich niesie ze sobą na ogół dość dotkli-
we i bardzo długofalowe skutki. Niemniej jednak po 
każdej katastrofie wyciąga się wnioski, podobnie jak 
np. w lotnictwie, i wprowadza się kolejne zabezpie-
czenia, które technologię podrażają, ale jednocześnie 
zwiększają bezpieczeństwo. Takie jest postępowanie, 
jeżeli chodzi o energię jądrową.

Jest jeszcze jedna dziedzina, o której wiele się 
dyskutuje, mając na uwadze zdrowie człowieka. To 
jest na szczęście całkiem odwracalne, przynajmniej 
w czasie. Chodzi mianowicie o zastosowanie pól elek-
tromagnetycznych bardzo wysokiej częstotliwości, na 
szczęście słabych. To dotyczy telefonii komórkowej 
i praktycznie całej łączności, której teraz używa-
my, łączności indywidualnej. Używając tu, na sali, 
i w ogóle wszędzie zarówno telefonów, jak i tabletów, 
również korzystamy z bardzo wysokiej częstotliwo-
ści fal elektromagnetycznych o częstotliwości giga. 
Ich działanie na organizmy w jakimś zakresie jest 
zbadane, ale w zasadzie niekompletnie. Tutaj też nie 
stosujemy podejścia ostrożnościowego.

Jeżeli chodzi o uprawy genetycznie modyfiko-
wane, to faktem jest, że bardzo trudno jest się z tego 
wycofać, i tutaj pan senator Chróścikowski chyba 
miał rację, kiedy mówił, że te skutki są daleko idące 
i trudne do cofnięcia. W tym przypadku ta ostrożność 
jest wymagana i tu idziemy tą drogą. Ja nie mam nic 

to nazywamy – jako obowiązek używania naszych 
roślinnych, niemodyfikowanych genetycznie pasz, któ-
re byłyby stosowane przez koncerny, które decydują 
dzisiaj o rynku paszowym. W przypadku paliw można 
to było wprowadzić? Można było, w przypadku paliw 
mamy wskaźnik, który określa, ile można dodawać 
takich czy innych substancji, tak aby nie stosować tylko 
kopalin, ale stosować też ekologiczne substancje. Więc 
jeśli można byłoby… Tu można znaleźć wiele rozwią-
zań, które pozwolą nam również w Polsce poprawiać 
tę strukturę, pozwolą nam używać swoich produktów 
i dawać zarabiać rolnikom polskim, a nie tylko impor-
tować z zewnątrz. Myślę, że to jest inicjatywa, o której 
tu często mówiono, wspominając, że rząd polski działa 
w tym kierunku. A instytut, który się zajmuje w tej 
chwili badaniem tych odmian, pokazuje, jakie nowe 
odmiany możemy wprowadzać w Polsce. Bo kiedyś 
nie można było uprawiać, jak państwo pamiętacie, ku-
kurydzy na nasiona, a dzisiaj w Polsce, przy zmianie 
tych genetycznych odmian, które są naturalną zmianą, 
inżynierią genetyczną…

(Głos z sali: Transgeniczną.)
Nie transgeniczną, powtarzam. To jest różnica, 

a często nie pamiętamy o tym.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze, 

czas.)
Można dzisiaj w Polsce uprawiać kukurydzę na 

nasiona, a podobne rozwiązanie będzie też stosowane 
– mam nadzieję, że w niedługim czasie – w odnie-
sieniu do większej liczby odmian soi i innych ro-
ślin białkowych, co wyeliminuje produkcję… A my, 
Polacy, konsumenci, mamy prawo z tego korzystać 
i powinniśmy dążyć do tego, żeby oznakowywać te 
produkty, tak jak to robią dzisiaj mleczarnie, które 
piszą, że mleko pochodzi od krów niekarmionych 
paszami. Namawiamy do tego, żeby rząd podjął taką 
inicjatywę, która by zobowiązywała do znakowania, 
bo to umożliwia konsumentom wybór. To konsumenci 
powinni decydować, a nie koncerny, które tylko czer-
pią zyski, wyprowadzając z Polski naszą tanią siłę 
roboczą albo zmuszając nas, żebyśmy niewolniczo 
pracowali. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Wach. Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wypowiadam się w sprawie, która właściwie nie 

należy do mojej podstawowej dziedziny, bo uwa-
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(senator P. Wach) głaby być potrzebna, oczywiście hipotetycznie. Tak że 
uważam, że to rozwiązanie… Jeżeli ktoś przyjmie, że 
nie chcemy GMO, że jesteśmy bardzo, bardzo ostroż-
ni i że jednocześnie nie chcemy takiego podejścia, 
które wprowadza zakaz absolutny, niedopuszczalny 
z punktu widzenia prawa europejskiego, ale również 
nieracjonalny z praktycznego punktu widzenia… Ta 
ustawa w jakimś stopniu ten węzeł gordyjski stara 
się rozciąć i w jakimś stopniu tego dokonuje. Więc 
wydaje mi się… I tutaj chyba były takie głosy. Tak 
zrozumiałem też pana Ryszkę, który powiedział, że 
wolałby, żeby było inaczej, ale jest i tak dość dobrze. 
Ja bym powiedział, że jest całkiem dobrze. I jeżeli 
przyjmiemy, że nie chcemy… To właściwie trzeba by 
tę ustawę poprzeć. Ja bym był tutaj mniej zabraniają-
cy, mniej zakazujący, ale to podejście ostrożnościowe 
w pełni rozumiem i uważam, że w przypadku tak 
powszechnej rzeczy, jaką jest żywność pochodzenia 
roślinnego, można się przychylić, że są to zastrzeże-
nia wystarczające, ale dość daleko idące. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki 
dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian kli-
matu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 
sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 732, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 732 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
pana senatora Piotra Wacha, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Tak się składa, że występuję raz po razie, ale w zu-

pełnie innej sprawie.
Sejm uchwalił tę ustawę zezwalającą na ratyfika-

cję 8 lutego. Komisje w dniu 13 lutego tego roku ją 
przyjęły.

Jeżeli chodzi o poprawki z Dohy do protokołu 
szczytu klimatycznego w Kioto, to one wprowadzają 
regulacje związane z dalszym, drugim okresem roz-

przeciwko temu ani nie mam nic przeciwko ustawie 
i oczywiście nie będę protestował, ale chcę powie-
dzieć, że osobiście byłbym zwolennikiem upraw ge-
netycznie modyfikowanych. Uważam, że ta ustawa 
jest racjonalna. Ona jest w tym sensie racjonalna, że 
nie wprowadza absolutnego zakazu, i to jest racjo-
nalne również ze względów politycznych. Zgadzam 
się z tymi 30 km i zgadzam się z tym, że nie można 
powiedzieć i nie powinno się mówić, że jest całko-
wity zakaz. Ale uważam, że prowadzenie legalnych 
upraw roślin genetycznie modyfikowanych z mocy 
tej ustawy, która miałaby wejść w życie, będzie na 
pewno bardzo, bardzo trudne. Te zabezpieczenia są 
praktycznie nie do pokonania, w wielu przypadkach 
praktycznie nie do pokonania. I to jest chyba właściwa 
bariera, jeśli przyjmiemy, że zgadzamy się z wolą 
większości społeczeństwa i zgadzamy się z podej-
ściem ostrożnościowym.

Ja osobiście nie mam tak daleko idących zastrze-
żeń. Mnie swego czasu przekonała pewna pani, rad-
ca handlowy ambasady amerykańskiej. Amerykanie 
są zdecydowanie za i zresztą bardzo promują swoją 
technologię w tym zakresie. Ona była osobą, która 
i uprawiała, i wprowadzała tę technologię w Stanach 
Zjednoczonych dla celów przemysłowych, jeżeli cho-
dzi o kukurydzę modyfikowaną. Nie ulega wątpli-
wości, że szczególnie wtedy, kiedy wydawało się, że 
biopaliwa są istotne – bo obecnie ich znaczenie bardzo 
zmalało i nie widać potrzeby stosowania biopaliw, 
a Unia Europejska jest wręcz temu przeciwna – w tym 
konkretnym przypadku ta kukurydza nadawała się do 
tego idealnie, w odróżnieniu od wszelkich innych źró-
deł pozyskiwania energii. To nie ulega wątpliwości.

Z tego też powodu takie podejście, jakie zapro-
ponował rząd w procedowanej dziś ustawie, a mia-
nowicie stawianie bardzo wysokich barier, bardzo 
trudnych do pokonania, a nie absolutny zakaz, wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem, najlepszym z paru po-
wodów. Zresztą, proszę państwa, tak na marginesie, 
ta dyskusja, która tutaj trwa, i te pytania, które były 
zadawane, świadczą o tym, że to jest dobre rozwią-
zanie. Ewentualni zwolennicy GMO uważają to za 
zakaz absolutny, a przeciwnicy uważają, że te zabez-
pieczenia są za słabe. Właśnie to świadczy o tym, że 
proponowane rozwiązanie, w warunkach, o których 
mówimy, jest zapewne optymalne. Absolutny zakaz 
z racjonalnego punktu widzenia o tyle nie ma sensu, 
że racjonalniejszy jest zakaz dotyczący konkretnych, 
nowych wprowadzanych odmian. My nie wiemy, co 
się stanie, nie wiemy, jakie będą potrzeby, nie wie-
my też, jakie właściwości i jakie dowody zaistnieją 
w przypadku konkretnej, pojedynczej uprawy, która 
może być zaproponowana, a która ze względów kon-
kurencyjnych czy ze względów bezpieczeństwa mo-
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(senator sprawozdawca P. Wach) w komisji, ale ja moje wystąpienie zakończę tym, że 
zapytam pana ministra – bo to pytanie nie padło na 
posiedzeniu komisji – w jakim stopniu te wątpliwości, 
dotyczące skutków krajowych podpisania tej popraw-
ki, wejścia w życie tej poprawki dauhańskiej, w tym 
okresie 2 lat zostały rozwiane. Chodzi o to, żeby być 
przekonanym, że tym razem pan prezydent Duda tę 
ustawę podpisze. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister środowiska. Są dzisiaj 
z nami pan minister Piotr Wawrzyk, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz pan 
minister Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik 
rządu do spraw polityki klimatycznej.

Czy któryś z panów ministrów pragnie zabrać głos 
w sprawie tej ustawy?

Bardzo proszę.
Proszę, Panie Ministrze.
Może będą pytania też do panów?
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Senatorowie!
Tylko kilka słów dotyczących ratyfikacji poprawki 

dauhańskiej. Chodzi o ciągłość związaną z realizacją 
przez państwo polskie polityki klimatycznej także 
w ramach Unii Europejskiej. Jest to poprawka, któ-
ra obejmuje okres rozliczeniowy od 2013 do 2020 r. 
Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział pan 
senator, pan prof. Wach, to jest, że jest to ważne także 
pod kątem realizacji, przygotowania szczytu klima-
tycznego w Katowicach, największego spotkania, naj-
większej, można powiedzieć, imprezy, jaka odbywa 
się w ramach ONZ. W tym roku będziemy gościć 
szczyt w Katowicach, w sercu polskiego przemysłu, 
a także w miejscu, w którym bardzo dobrze można 
pokazać realizację polityki zrównoważonego roz-
woju, transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

Odpowiadając jeszcze na pytania pana profesora, 
pana senatora, chcę powiedzieć, że te skutki finansowe 

liczeniowym dotyczącym tego protokołu. Protokół 
został przyjęty w roku 1997. Z początkiem roku 2013 
te postanowienia powinny zostać ponowione, stąd ten 
protokół z Dohy.

Właściwie najważniejszym elementem jest zmiana 
załącznika B, który wprowadza szereg modyfikacji 
dotyczących praktycznego postępowania, jeżeli cho-
dzi o postanowienia konferencji klimatycznej. Myśmy 
na posiedzeniu komisji tego bardzo dokładnie nie 
studiowali. Ale, z grubsza rzecz biorąc, polega to na 
rozszerzeniu liczby państw, na stworzeniu nowej listy 
państw, które będą się stosowały do tego postanowie-
nia, a także na niewielkim poszerzeniu listy gazów 
cieplarnianych objętych konwencją i na dalszych usta-
leniach redukcyjnych, jeżeli chodzi o gazy cieplarnia-
ne, w przypadku których zobowiązania są ustalone 
jako procent emisji z okresu bazowego albo z roku 
referencyjnego, a więc jest to skonkretyzowanie. Dla 
Polski przy tej okazji następuje również jedna zmiana, 
prawdopodobnie istotna. W tym pierwszym okresie 
funkcjonowania ustaleń z Kioto myśmy wykonywali 
zobowiązania indywidualnie jako państwo, a teraz 
właściwie będziemy to czynić z własnej woli w ra-
mach Unii Europejskiej. A więc włączamy się jakby 
w zakres zobowiązań unijnych i razem z Unią ustala-
my, jaki procent tych zobowiązań nas dotyczy. Taka 
zmiana tutaj następuje. Należy powiedzieć, że okres 
obowiązywania tej poprawki z Dohy obejmuje czas od 
początku 2013 r. do końca roku 2020, więc właściwie 
jesteśmy w środku tego okresu. Postanowienia tej po-
prawki jak dotąd nie weszły w życie. One wejdą w ży-
cie, kiedy będzie to ratyfikowane przez co najmniej 
144 państwa, a to jeszcze nie nastąpiło. Rozumiem, 
że rząd Polski zapewne – oprócz tego, że ma meryto-
ryczne powody – zmierza również do tego, aby Polska 
była pełnym sygnatariuszem poprawki z Dohy przed 
szczytem klimatycznym w Katowicach, który się od-
będzie. Nie chcemy wtedy być – myślę, że zarówno ze 
względów merytorycznych, jak i formalnych – poza 
grupą tych państw, które ratyfikowały tę poprawkę, za 
to wśród tych państw, które powodują, że ona jeszcze 
nie obowiązuje. Bardzo dobrze to rozumiem.

Jeżeli chodzi o posiedzenie komisji, to ono wła-
ściwie przebiegło bez jakichś większych emocji. Po 
kilku pytaniach komisja jednogłośnie poparła wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Chciałbym powiedzieć, że my tą ratyfikacją 
w Senacie zajmujemy się drugi raz. Ratyfikacja po-
prawki dauhańskiej była już przyjęta przez Sejm 
i Senat w roku 2015, ale została zawetowana przez 
prezydenta Dudę. Powodem tego weta i uzasadnie-
niem tego weta było to, że ona niesie ze sobą wyraźne 
skutki społeczne i ekonomiczne, które nie były dosta-
tecznie wyjaśnione. Ten problem nie był dyskutowany 



61

57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie  

i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii…

(sekretarz stanu P. Sałek) Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie sły-
szę.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Paweł Sałek: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Piotra Wacha.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowią-
zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie po-
pierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej 
w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 733, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 733 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 lutego 2018 r. 
ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii 
o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy mię-
dzy Rządem RP a Rządem Królestwa Danii w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, pod-
pisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Istotą ustawy jest wyrażenie przez parlament zgo-
dy na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ratyfikacji porozumienia między rządem RP 
a rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu 
dotychczasowej umowy. Ważne, że inicjatorem poro-
zumienia, które ma być przedmiotem ratyfikacji, jest 
ministerstwo spraw zagranicznych Królestwa Danii. 
W następstwie tego porozumienia umowa traci moc.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że obo-
wiązywanie umowy jest kwestionowane przez Unię 
Europejską z uwagi na niezgodność umowy z prawem 
unijnym. Podobne umowy Rzeczpospolita zawarła 

były przez nas jeszcze raz analizowane. Dodatkowo 
co do tego dokumentu zostały także zrobione opraco-
wania przez Instytut Ochrony Środowiska. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Tak. Pan profesor, pan senator Piotr Wach. Proszę 

bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pan minister był uprzejmy w zasadzie odpowie-

dzieć na pytania, które stawiałem na końcu tego wy-
stąpienia sprawozdawczego, ale proszę powiedzieć: 
czy te analizy, które zostały zrobione w tym okresie, 
prawie dwuletnim, pokazują jakieś konkretne skut-
ki czy brak skutków negatywnych? Ja rozumiem, 
że podejście trochę się zmieniło, że sprawy, że tak 
powiem, środowiskowe stoją na agendzie wyżej niż 
poprzednio, tak mi się wydaje. Ale proszę powiedzieć: 
w jakim stopniu konkretnie, bardziej konkretnie te 
analizy wskazują na to, że nam nie przeszkadza pod-
pisanie tej poprawki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek:
Dziękuję.
Szanowni Państwo Senatorowie, ówczesna kwe-

stia ratyfikacji poprawki z Dohy i weto pana prezy-
denta, nie ukrywam, pozwoliły nam łatwiej dyskuto-
wać, chociaż to nie były łatwe rozmowy, na poziomie 
Unii Europejskie, jeśli chodzi o okres rozliczeniowy 
2020–2030, czyli przyszły okres rozliczeniowy. Ja 
szczegółowo, w związku z zadaniem przez pana se-
natora, pana profesora pytania, pozwolę sobie odpo-
wiedzieć na piśmie i pokazać te liczby. Chyba byłoby 
nam łatwiej, Panie Senatorze, przekazać te informacje 
w ten sposób, więc jeśli jest zgoda, to na to konkretne 
zapytanie pana senatora odpowiemy na piśmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(senator sprawozdawca R. Majer) Umowy te były zawierane na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku w okresie transfor-
macji polityczno-gospodarczej w celu przyciągnięcia 
inwestycji do Polski. Umowa zapewnia inwestorowi 
i jego inwestycjom w państwie przyjmującym inwe-
stycje pełną ochronę oraz możliwość dochodzenia 
roszczeń przed międzynarodowym trybunałem ar-
bitrażowym.

Obowiązywanie tej umowy, podobnie jak innych 
umów BIT zawartych przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, jest kwestionowane przez Komisję 
Europejską z uwagi na niezgodność z prawem Unii 
Europejskiej. Komisja uważa, że umowy te pokry-
wają się z postanowieniami Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, a nawet mogą być z nimi 
sprzeczne. Dotyczy to w szczególności zasad swobo-
dy przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości 
i swobody świadczenia usług oraz podstawowych 
zasad prawa Unii Europejskiej, takich jak zasada nad-
rzędności, jedności, skuteczności i pewności prawa 
Unii Europejskiej, a także mechanizmu rozstrzygania 
sporów inwestycyjnych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w wydanym dzisiaj orzeczeniu w sprawie Achmei 
potwierdził niezgodność tych umów z prawem Unii 
Europejskiej.

Proces rozwiązywania przez Polskę umów BIT 
dotyczy nie tylko umowy z Danią, ale wszystkich 
tego typu umów zawartych przez Polskę z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Są to w sumie 22 
umowy. Polska nie zawierała takich umów z Irlandią 
i Maltą, a umowa z Włochami wygasła na skutek wy-
powiedzenia umowy przez ten kraj. Ponadto Polska 
wypowiedziała umowę z Portugalią. Umowa ta wy-
gaśnie 3 sierpnia 2019 r.

Rozwiązanie umowy nie będzie miało konse-
kwencji politycznych. Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, w tym Polska i Dania, zostały wezwa-
ne przez Komisję do zakończenia obowiązywania 
umów BIT. Zarówno Dania, jak i Polska wyrażają 
wolę rozwiązania umowy. To Dania zwróciła się 
do Polski z propozycją wygaszenia umowy.

Rozwiązanie umowy nie będzie miało nega-
tywnych skutków społecznych. Wręcz przeciw-
nie, należy oczekiwać, że zostanie ono życzliwie 
przyjęte z uwagi na publiczną krytykę w Polsce 
umów BIT i międzynarodowego arbitrażu inwe-
stycyjnego. Nie powinno też wpłynąć na stosunki 
gospodarcze między Polską a Danią – umowę za-
warto w celu przyciągnięcia inwestycji duńskich 
do Polski, która nie była wtedy członkiem Unii 
Europejskiej. Obecnie poziom prawodawstwa 
oraz dostęp do powszechnego sądownictwa daje 
inwestorom zagranicznym gwarancję ochrony in-
westycji z możliwością dochodzenia swoich praw 
na drodze sądowej.

również z innymi państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej z wyjątkiem Irlandii i Malty. Umowa 
z Włochami wygasła w 2013 r., ale w odniesieniu do 
inwestycji dokonanych przed tą datą obowiązywała 
ona aż do 9 stycznia 2018 r.

Podczas posiedzenia komisji sprawa ustawy nie 
budziła większych kontrowersji. Pytano o to, ile jesz-
cze takich umów ma podpisanych Rzeczpospolita 
i czy one również będą sukcesywnie wygaszane. 
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
pan minister poinformował, że w ramach Unii 
Europejskiej te umowy są zastępowane przez prawo 
unijne i nie ma potrzeby dublowania prawa unijnego 
przez umowy dwustronne. W ramach porządkowa-
nia systemu prawnego w Unii Europejskiej podobne 
umowy będą wygaszane. W tym przypadku takie 
wygaszenie następuje z inicjatywy strony duńskiej.

Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy. Bardzo 
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.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister przedsię-
biorczości i technologii oraz minister spraw zagra-
nicznych.

Jest dzisiaj z nami pan minister Piotr Wawrzyk 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pan minister 
Tadeusz Kościński z Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii.

Czy któryś z panów pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan minister Tadeusz Kościński. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński:
Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Rozwiązywana umowa z Danią należy do kate-

gorii umów o popieraniu i ochronie inwestycji, które 
obowiązują w relacjach pomiędzy państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. Chodzi o tzw. umowy 
BIT, z angielskiego bilateral investment treaty.
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i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii…

(podsekretarz stanu T. Kościński) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
No, ale w takim razie mam takie logiczne pytanie: 

czy myśmy się trochę nie pospieszyli? Bo ta procedura 
już była w Polsce zainicjowana, a Duńczycy, jak pan 
minister wspomniał, czekali na rozstrzygnięcie w tym 
zakresie spornym. 

I pytanie jest takie: czy tu nie było jakiegoś 
nadmiernego pośpiechu? To znaczy ja absolutnie 
nie jestem przeciwko ratyfikacji tego porozumienia, 
tylko po prostu chodzi mi o zrozumienie, że tak 
powiem, obustronnych relacji polsko-duńskich, jak 
również przesłanek merytorycznych do podjęcia 
tej decyzji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński:
To właśnie strona duńska zainicjowała całe to 

działanie związane z wypowiedzeniem, tylko inwe-
stor duński Falck, który inwestuje w Polsce, upo-
mniał się w Danii, że on ma tutaj inwestycje, a jest 
w tym momencie procedowane nowe prawo, zgodnie 
z którym służby ratunkowe będą wykonywały swoją 
pracę… Tylko firmy państwowe, gdzie Skarb Państwa 
ma większość… A to jest duże zagrożenie właśnie 
dla firmy Falck. I spodziewamy się, że to spowodo-
wało, że oni zamrozili wspomniane działania. Bo 
oni zainicjowali działania, a potem zamrozili prace, 
a my zdecydowaliśmy, że będziemy je kontynuować. 
I dzisiaj wyszło, że mieliśmy rację.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja mam pytanie do 

pana ministra związane ogólnie z tego typu ustawami. 
Bo, o ile dobrze kojarzę, myśmy już jedną w trakcie 
tej kadencji, dotyczącą Portugalii, tak samo wyco-
fywali z porządku prawnego. Teraz jest Dania. Ale 

Rozwiązanie umowy zakończy jednocześnie obo-
wiązywanie klauzuli ochronnej dla inwestorów, która 
w przypadku wypowiedzenia umowy z Danią obowią-
zywałaby jeszcze przez kolejnych 10 lat. Wygaszenie 
umowy BIT może też potencjalnie zmniejszyć ob-
ciążenie Polski pod względem finansowym z tytułu 
postępowań arbitrażowych. Polskie przedsiębiorstwa 
w minimalnym stopniu korzystają z procedur docho-
dzenia roszczeń przeciwko państwom na podstawie 
umów BIT – w przeciwieństwie do zagranicznych in-
westorów w Polsce. Mimo dużego odsetka wygranych 
spraw Polska ponosi jednak wysokie koszty postępo-
wań arbitrażowych. Polscy inwestorzy nie kierowali 
do międzynarodowych trybunałów arbitrażowych 
sporów przeciwko Dani na podstawie rozwiązywanej 
umowy, podobnie jak inwestorzy duńscy przeciwko 
Polsce. Dochodzenie ewentualnych odszkodowań 
przez inwestorów duńskich nadal będzie możliwe 
na podstawie przepisów krajowych.

Zwracam się do pani marszałek, pań i panów se-
natorów o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś z państwa…
Proszę. Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: na jakim 

etapie prac… Czy to już jest ratyfikowane w parla-
mencie duńskim? Na jakim etapie jest strona duńska, 
jeżeli chodzi o zakończenie całej procedury związanej 
z tym porozumieniem?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński:
Strona duńska… To jeszcze nie jest ratyfikowa-

ne po stronie duńskiej, bo strona duńska pod koniec 
ostatniego roku zamroziła prace nad rozwiązaniem 
tej umowy, bo Duńczycy czekali właśnie na to dzi-
siejsze rozstrzygnięcie w sprawie Achmei, na to, jaki 
będzie werdykt, czy te umowy są zgodne z prawem 
Unii, czy nie są. A dzisiaj właśnie zapadł werdykt, 
że te umowy są niezgodne, więc naturalne będzie, że 
Dania teraz wróci do prac nad tym, aby ratyfikować 
porozumienie.
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Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
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(senator J. Czerwiński) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

I ogłaszam przerwę do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 22  

do godziny 18 minut 01)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Przypominam państwu senatorom, że do punk-

tu szóstego porządku obrad: informacja dla Sejmu 
i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – gru-
dzień 2017 r., czyli podczas przewodnictwa Estonii 
w Radzie Unii Europejskiej, przystąpimy jutro o go-
dzinie 10.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 745, a spra-
wozdanie komisji – w druku 745 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 
Panie i Panowie!

W dniu wczorajszym komisja zebrała się w celu 
rozpatrzenia ustawy, wydania opinii o ustawie.

Ustawa przewiduje, że osoby wybrane przez pra-
cowników do organu nadzorczego spółek nie będą 
musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej 
opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych. Nie będą 
też musiały posiadać wykształcenia wyższego oraz 
wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać innych wy-
mogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
Zrezygnowano także w odniesieniu do takich osób 
z zakazu pozostawania w stosunku pracy lub podob-
nym ze spółką zależną.

W ocenie projektodawców nowe rozwiązanie 
umożliwi wskazanie do organu nadzorczego kan-
dydatów z grona pracowników, którzy wprawdzie 
nie spełniają wszystkich wymogów przewidzianych 
dla kandydatów na członka organu nadzorczego, ale 
posiadają dostateczną wiedzę o spółce oraz zaufanie 
innych pracowników.

to wszystko odbywa się z inicjatywy tego drugiego 
podmiotu, nie Rzeczypospolitej. Portugalia i Dania. 

A czy my nie moglibyśmy wystąpić, jeśli to jest 
dla nas korzystne, z taką inicjatywą w przypadku 
pozostałych krajów?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński:

Akurat w przypadku Portugalii my byliśmy ini-
cjatorem. Dania była inicjatorem tego obecnego roz-
wiązania umowy, a tutaj my jesteśmy inicjatorem… 
Bo trzeba to rozdzielić, że są kraje, które są biorcami 
kapitału, i są kraje, które są dawcami. Kraje, które 
są dawcami, na ogół chcą, żeby te umowy zostały, 
bo wtedy w jakimś sensie czują się bardziej zabez-
pieczone, a kraje takie jak Polska, które są dawca-
mi… My chcemy jak najszybciej wypowiedzieć te 
umowy, bo mamy ryzyko i koszty. Jak również Unia 
Europejska, Komisja Europejska właśnie do nas 
przyszła i mówiła nam, że jesteśmy w błędzie, że te 
umowy są niezgodne z prawem, zamiast powiedzieć 
wszystkim krajom, że wszystkie naraz wypowiada-
my. To jest… Trzeba pamiętać, że jak rozwiązujemy 
umowę, to tam jest tzw. sunset clause, inwestycja jest 
zabezpieczona przez 10–20 lat. I w takiej sytuacji 
jak tutaj, kiedy ta umowa z Danią jest wygaszana, to 
ten sunset clause od razu też jest wygaszany, nie ma 
tego zabezpieczenia na 20 lat. Są takie kraje, które 
się nie zgadzają, żeby wygasić, i my, jako strona 
Polska, musimy wypowiedzieć… I wtedy teoretycz-
nie zostaje tych 10, 15 czy 20 lat, kiedy inwestycja 
jest zabezpieczona przez wspomnianą klauzulę. Ale 
spodziewam się po dzisiejszym orzeczeniu w try-
bunale, że Unia teraz wymusi, że wszystkie takie 
umowy będą szybko wygaszane, bez żadnego sun-
set clause. Bo było orzeczenie trybunału, że one są 
niezgodne z prawem unijnym.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Co zatem jest istotą tej ustawy? Próbowaliśmy się 
tego dowiedzieć – bo przecież problem nie leży w wy-
łonieniu kompetentnej reprezentacji pracowniczej. 
Pan minister, powołując się zresztą na swoją związko-
wą przeszłość, mówił, że chce się tą ustawą zapewnić 
obecność w radach nadzorczych osób nie tyle może 
kompetentnych w sprawach gospodarczych, w spra-
wach zarządzania, ile osób, które będą zdetermino-
wane, by walczyć o sprawy pracownicze w radach 
nadzorczych. A do tego, zdaniem pana ministra, nie 
potrzeba tych kompetencji, które muszą mieć pozo-
stali członkowie rad nadzorczych. Trudno się z czymś 
takim zgodzić, bo przecież gdzie jak gdzie, ale to wła-
śnie w spółkach Skarbu Państwa związki zawodowe 
są najsilniejsze i wywierają silny – momentami, mam 
wrażenie, zbyt silny – wpływ na sprawy ekonomicz-
ne. I wydaje się, że kolejne wzmacnianie głosu pra-
cowników może prowadzić do takiego autarkicznego 
zarządzania, gdzie interes pracowników górowałby 
nad interesem ekonomicznym spółek, gdzie więcej 
przeznaczałoby się na dobro aktualnie pracujących 
aniżeli np. na konieczne inwestycje.

Ale gdy pytaliśmy dalej, to okazało się, że tak 
naprawdę chodzi nie o to, żeby jacyś autentyczni 
charyzmatyczni liderzy koniecznie byli do tych rad 
wybierani, bo znosi się też ograniczenie dotyczące 
działaczy związkowych. A właśnie do tej pory było 
tak, że nie tylko trzeba było spełniać określone wy-
magania merytoryczne, ale też wyraźnie oddzielano 
te kwestie, które pan minister chce łączyć, tzn. bycie 
działaczem związkowym, który ma twardo stawiać 
wobec organów spółki, wobec zarządu, wobec rady 
nadzorczej żądania formułowane przez załogę, od za-
rządzania, od funkcji ekonomicznych i zarządczych, 
które spełniać powinna w tym wypadku rada nadzor-
cza – no, pełni ona wprawdzie funkcje kontrolne, ale 
też z tego zakresu. I muszę państwu powiedzieć, że 
mamy wrażenie, iż o to właśnie chodzi, o to chodzi 
najbardziej, tzn. żeby grupie związkowców umożli-
wić wejście do rad nadzorczych, by mogli korzystać 
z apanaży i możliwości, które za tym stoją. To moim 
zdaniem czy naszym zdaniem, bo reprezentuję wnio-
sek mniejszości, nie jest dobry pomysł. Nie jest to 
konieczne. Powtarzam: naprawdę nie jest to potrzeb-
ne. Jesteśmy za tym, żeby podtrzymać dotychczaso-
we wymagania również dlatego – Panie Ministrze, 
zgodzimy się co do tego – że przecież nic złego ani 
załogom, ani spółkom się teraz nie dzieje. Wręcz prze-
ciwnie. Poszczególne ministerstwa, które zarządzają 
spółkami, pokazują dobre wyniki, a wiemy, że płace 
i zaopatrzenie pracowników są na bardzo dobrym 
poziomie. Bo jeszcze tę argumentację pana ministra 
rzeczywiście można by było wziąć za prawdziwą, 
gdyby tam się źle działo pracownikom albo gdyby nie 
mieli oni dostatecznego wpływu, gdyby tam związki 
zawodowe były słabe, ale żadne z tych twierdzeń nie 

Obecny na posiedzeniu komisji minister Krzysztof 
Tchórzewski bronił ustawy i prosił o szybkie wpro-
wadzenie ustawy w związku z mającymi się nieba-
wem odbyć posiedzeniami rad nadzorczych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa oraz podległych.

W trakcie dyskusji senatorowie przedkładali… 
pytali właściwie, prosili o uzasadnienie tego, dla-
czego rezygnuje się z wymogu posiadania wyższe-
go wykształcenia w przypadku danej spółki i danej 
reprezentacji. Pan minister zwracał uwagę na to, że 
w szczególności chodzi tu o przypadki delegowania 
przez przedstawicieli społecznych, np. przez związki 
zawodowe.

W związku z tym, że była prośba o to, żeby… 
Aha, w trakcie przedstawiania uwag przez Biuro 
Legislacyjne legislator przedstawił szereg poprawek, 
które w jego opinii poprawią zarówno formę funkcjo-
nowania zapisów prawa, jak i wyczyszczą pewne jego 
niedoskonałości. Uwagi zostały przejęte przez prze-
wodniczącego komisji gospodarki, prof. Stanisławka, 
i komisja rekomenduje je Wysokiej Izbie. 

Był również złożony wniosek o odrzucenie usta-
wy. Wniosek ten komisja opiniuje negatywnie. 

Wniosek zarówno o przyjęcie poprawek, jak 
i o przyjęcie ustawy wraz z przyjętymi poprawkami 
komisja rekomenduje, opiniuje pozytywnie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 
Senatorowie!

Mniejszość zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy. 
Pytaliśmy w czasie posiedzenia, czy istnieją spółki 
Skarbu Państwa, w których był problem z wyłonie-
niem reprezentacji pracowniczej. Jak wiemy, to nie 
jest tak, że dzisiaj pracownicy w radach nadzorczych 
nie mają swojej reprezentacji. Mają, jest ona nakazana 
prawem, wymagana i jest to respektowane. Dawniej 
jeszcze zdarzało się tak, że były jakieś nieobsadzone 
miejsca, ale dziś takich sytuacji już nie ma. A więc 
można by powiedzieć, że tu nie ma żadnego proble-
mu, załoga już dzisiaj w powszechnych wyborach 
wybiera swojego przedstawiciela do rady nadzorczej.
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Do którego 
z panów sprawozdawców?)

Panie Marszałku, do jednego i drugiego sprawoz-
dawcy.

Jestem troszeczkę zaskoczony, bo kiedy, idąc 
tutaj – o 18.00 miały się rozpocząć obrady – szu-
kałem na półkach tej ustawy, szukałem opinii, nie 
doszukałem się niczego, więc za bardzo nie mogłem 
przeczytać. A co do tego, co w tej chwili usłyszałem 
– oczywiście jestem tym zaskoczony, szczególnie 
tym, co mówił pan senator Augustyn, dlatego chcę 
w tej chwili jeszcze raz wrócić do meritum sprawy. 
Pokrótce zdążyłem się zapoznać z materiałem, ale 
kompletnie nie rozumiem, jaki jest cel tej ustawy. 
Dobrze wiemy, że aby zasiadać w spółkach Skarbu 
Państwa, trzeba zdać egzamin. Sam kiedyś zdawa-
łem taki egzamin, więc wiem, jakie są wymogi, co 
trzeba wiedzieć itd. Jednak nie rozumiem, jak można 
tworzyć takie odstępstwa. Przecież każdy związ-
kowiec może być członkiem rady nadzorczej, nie 
ma żadnego problemu, tylko niech spełni warunki, 
które trzeba spełnić, żeby zostać członkiem rady. 
W związku z tym ja nie widzę żadnego powodu, 
żeby w tej chwili robić jakieś wyjątki i zapisywać, 
że ktoś nie musi mieć wykształcenia, nie musi być… 
itd., itd. Po co to jest robione? No, dla mnie to jest 
jakaś kompletnie niezrozumiała historia. Chciałbym 
wiedzieć, czy państwo dyskutowaliście na ten temat. 
To uzasadnienie, które słyszałem, mi nie wystarcza 
– chyba będę potem pytał o to również pana mini-
stra – bo jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. 
Dlaczego robi się wyjątek? No, w tej chwili to jest 
psucie prawa. Tak uważam. To jest kolejny przy-
kład psucia prawa. Państwo robicie jakieś dodatkowe 
wyjątki. I to ma dotyczyć akurat grupy związków 
zawodowych, które zresztą mają swoją reprezentację 
w każdej spółce. Mogą sobie zakładać związki, nie 
ma z tym żadnego problemu, jak chcą być w radach, 
to niech będą, ale niech spełnią warunki, jak każda 
inna osoba. A tutaj to się wprowadza jakieś kolejne 
przywileje dla związków zawodowych. Tego nie 
rozumiem, tak że proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.

(Głos z sali: Panie Senatorze…)

Senator Grzegorz Peczkis:
Zanim wyjaśnię, pozwolę sobie jeszcze na jedno 

uszczegółowienie, dlatego że w międzyczasie usły-
szałem od kolegi o kwestiach, które pan minister chce 
łączyć… To nie jest przedłożenie ministerialne, to jest 
przedłożenie poselskie. I pan minister nie okazywał 
na wczorajszym posiedzeniu komisji, że on coś tutaj 
chce… Wydaje mi się, że jest to troszkę nadużycie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zgadza się.)
Projekt jest przedłożeniem poselskim.
(Senator Mieczysław Augustyn: To się zgadza.)

jest prawdziwe. Dlatego uważamy, że jest to raczej 
działanie lobby związkowego, które chce dla siebie 
kolejnego miejsca, kolejnego przywileju, tak bym to 
nazwał, wzmacniającego jeszcze ich pozycję, a także 
możliwości uzyskiwania dodatkowych wynagrodzeń. 
Dlatego wydaje nam się, że argumenty, które były 
przedstawione przy okazji tej ustawy, nie bardzo wy-
trzymują próbę rzetelnej weryfikacji. Nie możemy 
ich uznać za prowadzące do jakiegoś dobrego celu, 
ponieważ wszystkie te cele, które Skarb Państwa chce 
osiągnąć, są osiągane, a wśród znoszonych wymogów 
jest i ten, że specjalnie powołane gremium, właśnie 
powoływane przez ministrów, ocenia kwalifikacje 
członków rad nadzorczych, więc ono też nie będzie 
miało nic do gadania w tej sprawie. To już, wydaje 
mi się, jest pomniejszanie prerogatyw samych mini-
sterstw w tym zakresie.

Proszę zatem Wysoką Izbę o refleksję na ten 
temat. Naprawdę starajmy się, ażeby pozostałe we 
władaniu państwa spółki były kierowane nie w inte-
resie kogokolwiek, tylko w interesie nas wszystkich. 
Pracownicy są bezcennym zasobem tych firm, naj-
ważniejszym – to jest poza dyskusją. Mają w spółkach 
Skarbu Państwa znakomitą reprezentację w postaci 
silnych związków zawodowych. Statystyki – które 
każdy z państwa może zaraz zweryfikować, patrząc 
na to, jak ostatnio rosną zarobki zwykłych pracow-
ników w spółkach Skarbu Państwa – pokazują, że ich 
interesy są naprawdę dobrze zabezpieczone. A dla-
czego mogą być zabezpieczone? Dlatego że ci, którzy 
kierują radami nadzorczymi, i ci, którzy mają dbać 
o bieżące dobre zarządzanie, pozwalają na podwyżki. 
Wydaje mi się, że przemawia tutaj fałszywe rozumie-
nie dobra pracowników. Pracownicy będą się mieli 
dobrze pod dwoma warunkami – że firmy będą w do-
brej kondycji finansowej i będą dobrze zarządzane 
oraz że związki zawodowe będą potrafiły się stanow-
czo upominać o prawa pracownicze. Te warunki są 
spełnione. Dlatego wnoszę w imieniu mniejszości 
o odrzucenie tej ustawy.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
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(senator G. Peczkis) przedstawiciele załogi nie stanowią tam większości, 
gdyby więc miały być podjęte jakieś niekorzystne 
decyzje dla tych firm, to samymi głosami związkowy-
mi na pewno nie da się tego zrobić. Niemniej jednak 
uważam, że skoro są to ciała kolegialne, to trzeba 
dbać o to, żeby każdy z uczestników dobrze rozumiał 
materię, którą ma nadzorować, i żeby świadomie po-
dejmował decyzje.

Panie Senatorze, chcę panu odpowiedzieć: w roku 
2015, kiedy przegraliśmy wybory, spółek było ponad 
600 – sześćset kilkanaście, nie chcę przekręcić, nie 
pamiętam, czy to było 618, czy 614, nie mam przy 
sobie notatek. A czy wie pan, ile jest ich dzisiaj? Otóż 
czterysta kilkanaście. W tym krótkim czasie 200 spół-
ek zakończyło swój żywot na skutek likwidacji, ale 
także sprzedaży. Ten program, który był, jest zwy-
czajnie kontynuowany. Jeżeli pan chce, to niech pan to 
sprawdzi, porówna z listą opublikowaną na początku 
roku. Tak więc różne są losy spółek Skarbu Państwa.

(Senator Grzegorz Peczkis: To jest manipulacja.)
Część tych spółek to były różnego rodzaju, że tak 

powiem, resztówki, z którymi nie było wiadomo co 
zrobić. Jest stały program porządkowania...

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, przepraszam. Czy pan ciągle odpowiada 
na pytanie pana senatora Florka?)

Tak, odpowiadam, ale już kończę tę odpowiedź.
Panie Senatorze, rozumiem i podzielam pana za-

niepokojenie, uważam też, że uzasadnienie jest celne 
tylko w jednym punkcie. I może warto by było wpro-
wadzić te przepisy, które mówią o możliwości wyła-
niania kandydatów przez spółki zależne. Bo rzeczy-
wiście doszło dzisiaj do dużej konsolidacji w obrębie 
spółek, jest bardzo dużo dużych zakładów, porozrzu-
canych w całym kraju, i dlatego dobrze by było, gdyby 
nie tylko centrala mogła wyłaniać kandydatów, lecz 
także spółki zależne. I to jest rzeczywiście wartość 
tej ustawy. Ale cała reszta, uważam, jest niewłaściwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja kieruję to do obu panów, ale to są różne wąt-

pliwości. Pierwsza wątpliwość – do pana senatora 
sprawozdawcy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytania czy 
wątpliwości? Chyba pytania.)

Wątpliwość jest zawsze pytaniem, Panie 
Przewodniczący.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-
tynuować.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Filozoficzna dys-
kusja.)

A jeżeli mogę odpowiedzieć na tak postawione 
pytanie, które w zasadzie zawiera już w sobie odpo-
wiedź i pewne wyrażenie woli, to odpowiem tak: to 
jest próba zmiany prawa w zakresie tego, jak dokonuje 
się wyboru pracowników do rad nadzorczych. To jest 
szczegółowo opisywane w prawie i my to prawo zmie-
niamy. Ponieważ mamy większość, to mamy prawo, 
żeby kształtować to prawo według własnego uznania. 
Niestety, nad czym ubolewam – odpowiadam tu na 
pana pytanie – to prawo dotyczyć będzie bardzo nie-
licznych spółek z tych, które po poprzednim rządzie, 
reprezentowanym przez pana organizację, zostały 
sprzedane. Innymi słowy, to prawo dotyczyć będzie 
tylko tych spółek, które jeszcze nie zostały w Polsce 
sprzedane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator chciałby się odnieść?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Proszę bardzo, sprawozdawca mniejszości.

Senator Mieczysław Augustyn:
Jeżeli powstało wrażenie – a tego wyrażenia chy-

ba nie użyłem – że jest to przedłożenie rządowe… 
Oczywiście nim nie jest, ale rząd, co podkreślał pan 
minister, bo były pytania z tego zakresu…

(Głos z sali: Kto? Pan minister?)
Tak, pan minister Tchórzewski reprezentował w tej 

sprawie rząd.
Chyba wiernie przedstawiłem tę argumentację. 

Starałem się naprawdę bezstronnie odnieść do tej 
sprawy. Zresztą w samym uzasadnieniu jest mowa 
o tym, że jednym z celów – odpowiadam tu panu 
senatorowi Florkowi – jest ochrona interesów pra-
cowniczych, zapewnienie tego, o czym pan minister 
szeroko mówił, czyli takiej sytuacji, w której przed-
stawiciele załogi bez żadnych ograniczeń będą mogli 
wyłonić swojego reprezentanta.

Pytałem też o ratio legis dotychczasowych przepi-
sów, o to, dlaczego wcześniej tego nie było, a potem 
to wprowadzono, żeby były te egzaminy i te wymogi. 
No właśnie dlatego, żeby zapewnić to, że ci, którzy 
mają nadzorować – bo to są przecież rady nadzorcze 
– prace zarządów w spółkach, a w przypadku spół-
ek Skarbu Państwa… Pan minister nie był w stanie 
powiedzieć, ile ich jest, a ja sobie to sprawdziłem 
i jestem trochę zdziwiony – bo zawsze na początku 
stycznia jest publikowane specjalne rozporządze-
nie, publikuje się listę tych wszystkich spółek… No, 
akurat te spółki, które stanowią trzon, to są giganty 
– o ten majątek narodowy powinniśmy dbać jak naj-
ściślej. I ja rozumiem, że, tak jak pan minister mówił, 
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(senator J. Rulewski) posiedzeniu komisji. Ta druga część była… Kwestia 
z pierwszej części pytania nie była przedmiotem dys-
kusji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, pan argumentował dosłownie 
tak samo, jak pan minister w odpowiedzi na moje 
pytanie, że przecież posłów czy senatorów też się 
wybiera i nie muszą oni spełniać tych wymogów. 
Tyle tylko, że my nie ponosimy odpowiedzialności 
za specjalistyczne działania zarządcze. Na szczęście 
między nami a przedsiębiorstwami jest daleka droga. 
Dlatego moim zdaniem to nie jest dobry argument.

Gdy idzie o to pytanie dotyczące ochrony intere-
sów pracowniczych, no to nie do końca jest tak, że 
nie było tego… Nie, pan minister wprost mówił, że 
o to chodzi. I wobec tego nie przypadkiem na stro-
nie 2 opinii, która jest konstruowana na podstawie 
przedłożenia poselskiego, czytamy, że w ocenie pro-
jektodawców zaproponowane rozwiązanie ma na celu 
ochronę interesów pracowniczych. A więc tutaj nie 
może być mowy o żadnej pomyłce.

Myślę, że warto dopytać również pana ministra… 
Jego wypowiedź w tej drugiej sprawie nie sugerowa-
ła, że jedną z istotnych zmian w ustawie jest to, że 
działacze związkowi – nie związkowcy, a działacze 
związkowi – będą mogli być powoływani do rad nad-
zorczych…

(Senator Bogdan Borusewicz: I o to chodzi.)
…i że o to chodzi. Tak. To tak tytułem objaśnienia, 

bo te 2 sprawy były poruszane na posiedzeniu komisji 
i takie były odpowiedzi ze strony pana ministra, który 
reprezentuje rząd. Oczywiście szkoda, że nie było 
samych wnioskodawców, nikogo z nich nie było, no 
ale to nie pierwszy raz – nie tylko w tej kadencji – 
kiedy autorzy poselskich projektów się nie pojawiają 
albo pojawiają się bardzo rzadko.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie do senatora 

Grzegorza Peczkisa. Panie Senatorze, czy na posie-
dzeniu komisji były przedstawiane jakieś opinie np. 
związków zawodowych? Jaki oni mają stosunek do 
tej ustawy? To jest moje pytanie do pana senatora 
Peczkisa.

Wobec tego będzie pytanie. Pan marszałek – dzię-
kuję bardzo – zaprezentował, że pilnuje dyscypliny.

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy więk-
szości, który, jak rozumiem, niejako identyfikuje się 
z tą ustawą – co jest ważne. Czy prawdziwy jest za-
rzut przedstawiciela mniejszości, jakoby zasiadający 
w radzie nadzorczej członkowie załogi, a nie związ-
ków zawodowych, mieli bronić praw pracowniczych, 
choć ta funkcja ustrojowo i ustawowo jest przypisana 
związkom zawodowym w zakładzie, a nie w radzie 
nadzorczej? Czy to jest to ratio legis tej ustawy?

I pytanie do pana sprawozdawcy mniejszości. Jak 
pan sobie wyobraża to, żeby załoga, która wybiera 
– wybiera! – przedstawiciela do rady nadzorczej… 
Przecież on musi spełniać w tych wyborach wiele 
warunków. A to ma nie być działaczem związkowym, 
a to musi być cenzus wykształcenia… O tyle to jest 
istotne, że w wyborach np. nas senatorów i posłów 
takiego cenzusu nie ma i praktycznie nawet analfabe-
ta może być senatorem czy posłem. A jak tak daleko 
nie wybiegam… Zarządzanie przedsiębiorstwem to 
nie jest reprezentowanie narodu. Jest wątpliwość, czy 
to, co wypływa z paktu o przedsiębiorstwie, wymaga 
aż takiego dyscyplinowania w zakresie tych kompe-
tencji. W pańskiej wypowiedzi odczytałem – i to też 
jest pytanie – że pan chciałby w ogóle wyeliminować 
przedstawicieli związków z rady nadzorczej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję.
Na pierwszą część pytania… Panie Marszałku, czy 

zanim odpowiem na pytanie, mogę dokonać małego 
sprostowania? W związku z tym, że pojawiły się tezy, 
które…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę odpo-
wiadać tak, jak pan uważa za stosowne.)

Dobrze, Panie Marszałku. To może skupię się na 
odpowiedzi na pytania. Przepraszam.

W tym pytaniu była teza, która zakłada, że ja iden-
tyfikuję się z zapisami ustawy. Ja nie jestem w tej 
chwili w miejscu, w którym mówię o swoich prze-
konaniach, Panie Senatorze – ja teraz sprawozdaję 
posiedzenie komisji. W związku z tym nie będę – 
proszę się nie gniewać – mówił o swoim stosunku 
do tego. Dobrze?

(Senator Jan Rulewski: Dobrze.)
Dziękuję bardzo.
A jeśli chodzi o tę sprawę, o którą pan zapytał, to 

nie było to przedmiotem dyskusji na wczorajszym 
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(senator K. Mróz) To już może w następnej turze, dlatego że już do-
syć długo zadaje pan pytania.

(Senator Krzysztof Mróz: Dobrze. Dziękuję.)
Chodzi o to, żeby panowie senatorowie mogli od-

powiedzieć na pytania, które już padły.
Pan senator Peczkis. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:
Już odpowiadam. W trakcie posiedzenia komisji 

nie były odczytywane opinie oddzielne, ale pan mini-
ster wyraził pozytywną ocenę proponowanych zmian.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pytania do mnie. To, o co pan pyta, nie było przed-

miotem obrad komisji. Wiem jednak, że prywatyzacja 
przedsiębiorstw odbywała się na podstawie ustawy 
sejmowej, która wskazywała firmy o strategicznym 
znaczeniu dla państwa. Prawdopodobnie na podsta-
wie tej samej, niezmienionej jeszcze ustawy w dal-
szym ciągu zbywa się dzisiaj przedsiębiorstwa na 
rzecz różnych podmiotów.

Można to pewnie jakoś udokumentować, jeśli cho-
dzi o liczby, ale nie tym się zajmowaliśmy. Ja też się 
tym nie zajmowałem. Odniosłem się tu tylko do tego, 
co mówił pan senator Peczkis, ponieważ wcześniej 
pytałem – to chyba jest naturalne, prawda? – jaka 
jest skala tego przedsięwzięcia i kogo to dotyczy. 
Pytałem o to na posiedzeniu komisji i nie dostałem 
odpowiedzi, więc sam jej szukałem. I ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że w rozporządzeniu z 2015 r. było o 1/3 
więcej spółek Skarbu Państwa niż dzisiaj.

Czy ja uważam, że jest sprawiedliwe, żeby wymogi 
wykluczały niektórych członków załogi z możliwości 
startowania? Można by to rozszerzyć: czy to sprawie-
dliwe, że wymogi w ogóle wykluczają kogokolwiek ze 
startowania, skoro ludzie mogą mieć inne wspaniałe 
cechy charakteru itd., itd.? No, wydaje mi się, że tak 
nie możemy na to patrzeć. Patrzmy na funkcję organu, 
na jego zadania, i dobierajmy ludzi do tych zadań. 
Osobiście uważam, że funkcją rady nadzorczej nie jest 
dbanie o interesy pracowników, chyba że ma to wpływ 
na efektywność funkcjonowania firmy, a oczywiście 
może tak być. Wobec tego wszyscy członkowie rad 
nadzorczych – skoro już mówimy o sprawiedliwości 
– powinni być traktowani w podobny sposób, powin-
ni spełniać te same wymagania, bo inaczej to będzie 
niesprawiedliwe w drugą stronę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Arkadiusz Grabowski. Proszę bardzo.

Mam też szereg pytań do pana senatora Augustyna. 
Z jednym pytaniem czy z jedną myślą ubiegł mnie 
już pan senator Rulewski, ale są jeszcze inne kwestie.

Panie Senatorze, pierwsze pytanie: czy pan sena-
tor wie, ile przedsiębiorstw zostało sprywatyzowa-
nych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej? 
Bo z tego, co ja wiem, Prawo i Sprawiedliwość, a do-
kładnie rząd pani premier Beaty Szydło, zlikwido-
wało Ministerstwo Skarbu Państwa właśnie po to, by 
nie było prywatyzacji. I dzisiaj nie ma prywatyzacji 
oraz wysprzedawania spółek. Wiele spółek zostało 
po prostu skomunalizowanych, przekazanych sa-
morządom. Dotyczy to PKS czy uzdrowisk. Chyba 
uzdrowisko Jedlina – już nie pamiętam nazwy – 
zostało przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Dolnośląskiego. To były tzw. resz-
tówki. Czy pan w ogóle dysponuje jakimiś danymi, 
skoro podaje pan takie informacje? To jest moje 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest takie. Panie Senatorze, czy 
pan uważa, że jeżeli dajemy załogom… To są miejsca 
w radach nadzorczych nie dla działaczy związko-
wych, tylko dla przedstawicieli załóg. Ustawa daje 
prawo wyboru do rad nadzorczych pracownikom, 
załogom. Czy pan uważa, że to jest sprawiedliwe, że 
załogi mogą wybierać tylko tych ludzi, którzy mają 
określone kompetencje? Pracownicy nie mogą wybrać 
swojego kolegi, który cieszy się autorytetem i szacun-
kiem, ma dużą wiedzę i często zna firmę, bo pracuje 
w niej 40 lat. I on bardziej się z tą firmą identyfikuje 
niż niektóre zarządy, które przychodzą i odchodzą, ale 
nie może być wybrany do rady nadzorczej, dlatego że 
nie ma wyższego wykształcenia, a taki jest wymóg. 
Czy pan uważa, że to jest sprawiedliwe? Nieważne, 
czy on jest działaczem związkowym, czy nie jest 
działaczem związkowym. On może być działaczem 
związkowym, ale nie musi. Czy pan uważa, że to jest 
sprawiedliwe? Najpierw mówimy „załogo, wybierz 
sobie przedstawiciela”, a później mówimy „tego nie 
możesz wybrać, tego nie możesz wybrać i tego nie 
możesz wybrać, bo ten nie ma kursu, ten nie ma MBA, 
ten nie ma doktoratu z prawa, a ten nie ma wyższego 
wykształcenia”. A ludzie z dużym doświadczeniem 
często nie mają wykształcenia wyższego.

Czy pan uważa, że jeżeli ktoś nie spełnia tych 
wymagań, nie ma, załóżmy…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, minuta.
(Senator Krzysztof Mróz: To ostatnie pytanie, Pani 

Marszałek.)
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Pani Marszałek, przepraszam, ale zacznę od ta-
kiego zdania, że trochę błądzimy w próżni, dlatego 
że nie ma tu właściwie autora tej ustawy.

I mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy 
większości. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan sena-
tor może potwierdzić, że te różne sprawy, problemy… 
Jak uzasadniał to przedstawiciel Sejmu i jak pan to 
przyjął?

A drugie… Spodziewam się, jaka będzie odpo-
wiedź, więc wobec bezpańskości tej ustawy prosił-
bym panią marszałek, żeby wystąpił w tej sprawie 
przedstawiciel Sejmu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Jest dzisiaj z nami 
pan minister.)

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Tak.)
No ale on nie jest autorem. To jest ustawa, Pani 

Marszałek…
(Głos z sali: To jest przedłożenie poselskie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: No, ja to rozumiem.)
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Ale ja 

też jestem posłem.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Myślę, że pan minister odpowie na wszystkie pań-

stwa pytania.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Tak, właśnie… Odpowiadając na pytanie, na 

które odpowiedź już padła, powiem, że na wczoraj-
szym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie opinii do ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektó-
rych uprawnieniach pracowników nie był obecny… 
przepraszam, był obecny przedstawiciel Sejmu, czyli 
obecny tu minister Krzysztof Tchórzewski.

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, nie. Przepraszam, 
Pani Marszałek, mogę…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę…
(Senator Jan Rulewski: …uzupełnić, żeby pana 

doktora jednak do pewnej precyzji wezwać?)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Nie ma w Sejmie ani w Senacie tak, żeby minister 

był zarazem przedstawicielem posłów. Poza tym tu 
przedstawicielem posłów jest inna osoba, a nie pan 
minister. Zatem proszę o odpowiedź, czy był przed-
stawiciel, który został…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Wnioskodawca.)
Czy był wnioskodawca?

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do sprawozdawcy mniejszości, do 

senatora Augustyna. Miałem tego pytania nie zada-
wać, ale sprowokował mnie pan niejako swoim wystą-
pieniem i odpowiedzią, że to jest, jak pan to ujął, ciało 
kolegialne i że w radzie nadzorczej głos pracowników, 
którzy są w mniejszości, nie jest decydujący. Użył 
pan też sformułowania, że to są funkcje zarządcze…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nadzorcze.)
…tak, funkcje nadzorcze, i że tu powinny być 

jakieś kryteria spełnione. Podawano tu przykład 
senatorów, wyboru senatorów, a pewnie można by 
dołączyć do tego również posłów. 

Mam pytanie, Panie Senatorze: jak pan ocenia 
kryteria, które musi spełnić osoba startująca w wybo-
rach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? 
Mieliśmy w historii różnych prezydentów, z różnym 
wykształceniem, a jest to najwyższy organ państwa, 
jest to zwierzchnik Sił Zbrojnych, który jednoosobo-
wo decyduje o wielu kluczowych dla całego państwa 
sprawach. Jak by pan w tym kontekście odpowiedział 
na tak zadane pytanie? Dziękuję.

Senator Mieczysław Augustyn:
Mógłbym odpowiedzieć krótko, że to nie jest 

przedmiotem ustawy ani nie było przedmiotem obrad 
komisji, ale powiem tak: co innego odpowiedzialność 
polityczna, a co innego zarządzanie przedsiębior-
stwem. Powinniśmy to zrozumieć. Minister też jest 
politykiem i wobec niego nie stawia się takich wyma-
gań, chociaż odpowiada on politycznie za działanie 
różnych firm. Oczywiście wspaniale by było, gdyby 
się znał na rzeczy, i dlatego staramy się takich ludzi 
znaleźć do rządzenia, no ale nie jest to rzeczywiście 
wymagane. Właśnie dlatego, Panie Senatorze, wła-
śnie dlatego tam, gdzie chodzi już o bezpośrednie 
zarządzanie firmami, stawiamy pewne wymagania. 
Nie jest tak, że tych, którzy niekoniecznie mają kom-
petencje merytoryczne, musi być wystarczająco dużo, 
bo i prawdopodobieństwo błędu ekonomicznego jest 
tu zbyt duże. Oczywiście mamy prawo się różnić 
w tych ocenach. Ja przedstawiam stanowisko swoje 
i stanowisko mniejszości.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Rulewski, a potem pan senator 

Krzysztof Mróz.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
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wiednią wiedzą, tak żeby mogli to robić skutecznie, 
efektywnie, ze zrozumieniem. Tylko tyle. I do dzisiaj 
tak jest. Nawet więcej: starałem się podkreślić to, że 
jest dobrze. Dobrze stoją spółki, dobrze zarabiają 
załogi, a w radach nadzorczych są przedstawiciele 
pracowników. Wobec tego proszę się nie dziwić, bo 
to nie jest jakieś szukanie drugiego dna. Szczerze 
mówiłem, co jest dobre w tej ustawie: że chodzi o te 
spółki zależne, że to warto było uwzględnić. Jednak 
jeśli chodzi o ten drugi element, to po prostu nie 
podzielamy tego podejścia. Uważamy, że nie po to 
z tego kiedyś zrezygnowano, żeby zły wcześniejszy 
stan teraz przywracać. Można by powiedzieć tak: 
nie trzeba dużej wyobraźni, żeby uznać za praw-
dopodobną taką sytuacją, że dzisiaj kompetentny 
wybrany przez załogę przedstawiciel merytorycznie 
ustosunkowuje się do wszystkiego tego, co kontro-
luje rada nadzorcza. A w przyszłości będzie tak… 
Chyba w czasie dyskusji jeden z senatorów powie-
dział, że będzie… Przepraszam bardzo, nie chcę 
urazić nikogo. To może być ktoś z wielkim sercem, 
zapewne zacny człowiek, ale bez odpowiednich 
kwalifikacji. Tam padło pytanie: czy chodzi nam 
o to, żeby wybrać słupa do rady nadzorczej? To nie 
jest, jak by to powiedzieć, właściwe zabezpieczenie 
nawet interesów załogi. To nie jest właściwe zabez-
pieczenie. Przecież ja nie od dzisiaj współpracuję 
ze związkami zawodowymi w tworzeniu prawa. 
Ile razy wysyłali oni najwyższej klasy fachowców, 
ekspertów, którzy bronili skutecznie ich interesów! 
I to jest dobre, i taki stan jest pożądany. Tu nie ma 
braku zaufania do związków zawodowych albo lek-
ceważenia ich interesów.

Jeżeli przyjąć, że dobra kondycja firm leży w in-
teresie załóg – chyba nie trzeba tego uzasadniać – to 
w interesie załóg leży też to, żeby ci, którzy mają to 
zapewnić, mieli odpowiednie kompetencje. I jestem 
przekonany, że tak jak do tej pory, tak i w przyszłości 
załogi nie traktowałyby tego jako utrudnienie, tylko 
jako gwarancję kompetentnego reprezentowania ich 
interesów w tym rozumieniu, że zapewniającą na tyle 
dobrą kondycję firmy, by odpowiednie podwyżki płac 
i uprawnienia socjalne mogły być w pełni realizowa-
ne. Tak ja rozumiem udział i konieczną, absolutnie 
konieczną, kontrolę pracowników poprzez rady nad-
zorcze nad kondycją ekonomiczną firm, w których oni 
pracują. Ma to oczywiście kluczowe znaczenie dla 
stabilności ich pracy, wysokości wynagrodzenia etc. 

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawozdaw-

ców? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Krótko: był czy nie?

Senator Grzegorz Peczkis:
Innego niż pan minister przedstawiciela nie było.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę, żebyśmy się 

mieścili w tej minucie…
(Senator Krzysztof Mróz: Dobrze.)
…określonej w regulaminie.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja mam teraz tylko jedno pytanie do pana senato-

ra Augustyna. Panie Senatorze, bo pan mówił tutaj 
o sprawiedliwości, z jaką muszą być traktowani człon-
kowie rady nadzorczej. Tutaj mamy taką specyficzną 
sytuację, że oddajemy głos przedstawicielom załóg 
i w związku z tym te wymagania moim zdaniem 
mogą być inne. 

Czy pan uważa, że to jest jakieś złamanie stan-
dardów, zasad? Bo o ile wiem, to w ogóle Unia 
Europejska idzie w takim kierunku, aby ten czynnik 
społeczny był obecny. Przecież są obowiązkowo, co 
wynika z prawa unijnego, rady pracownicze i właśnie 
ta kontrola pracowników nad firmą, nad tym, co się 
dzieje w firmie, jest jakby pożądana. To jest moje 
pierwsze pytanie.

A drugie pytanie, jeżeli jeszcze pani marszałek 
mi pozwoli, to jest pytanie… Zastanawiam się, jak 
je krótko sformułować… Czy pan… Czy Platforma 
Obywatelska jest przeciwko temu, aby załogi mogły 
wybierać swoich przedstawicieli do rad nadzorczych? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, udział i kontrola przedstawicieli 

załogi są konieczne, są pożądane i są prawem gwa-
rantowane. I dzisiaj we wszystkich spółkach Skarbu 
Państwa przedstawiciele załogi są wybrani. 

Odpowiadając na drugie pana pytanie… No cóż, 
podzielamy stanowisko wszystkich tych, którzy 
uważają, że ta kontrola jest wskazana i konieczna. 
Tylko że chcemy, żeby ci, którzy będą kontrolowali, 
dysponowali odpowiednim przygotowaniem, odpo-
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(wicemarszałek M. Koc) ciele strony społecznej zwracali się i do strony rządo-
wej, i do parlamentu, do Sejmu, żeby te rozwiązania 
mogły być w jakiś sposób odwrócone. Stąd inicjaty-
wa Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 
w Sejmie, dotycząca uznania tych roszczeń strony 
społecznej za zasadne, tj. tego, że strona społeczna, 
która zgodnie z zasadami ma w statucie wyznaczone, 
ile osób ma się podpisać po to, żeby danego kandydata 
móc zgłosić… A żeby móc kandydata odwołać, to 
taki wniosek musi być postawiony przez 15% załogi 
– czyli to już jednoznacznie jest oznaczone. A więc 
to odnosi się do tego, czy dany kandydat załogi ma 
rekomendację pełnej załogi. I to po to są wybory 
powszechne w firmie. W wyborach powszechnych 
w spółce Skarbu Państwa nie wybiera się członków 
zarządu, którzy są powoływani przez dominującego 
właściciela, jakim jest Skarb Państwa. Tu ci właśnie 
przedstawiciele załogi mają występować w intere-
sie całej załogi w odniesieniu do umowy, która była 
związana z komercjalizacją przedsiębiorstwa, a więc 
to jest całkiem co innego i całkiem inna jest rola tych 
przedstawicieli. I w związku z tym przedstawiciele 
załóg upominali się w tej sprawie, uważając, że mają 
prawo wybierać tych, których chcą.

W związku z tym, co zaistniało z przypadku 
obecnego wyboru… Np. w Instytucie Automatyki 
Systemów Energetycznych, gdzie większość pracow-
ników posiada wyższe wykształcenie – to są ludzie 
nawet z tytułami doktora i wyższymi – ci pracownicy 
odmówili zgłoszenia swoich reprezentantów i zgłosi-
li przedstawicieli załogi, którzy nie mają wyższego 
wykształcenia. Czyli powiedzieli, że takie jest ich 
życzenie, by załogę reprezentowali ci właśnie pra-
cownicy. Tak więc ten instytut do dzisiaj nie ma swo-
jego przedstawiciela w radzie nadzorczej, ponieważ 
z powodu braków formalnych nie został on zaak-
ceptowany. I jest w tym momencie pewien konflikt 
formalny, który można podnieść na pewien szczyt, bo, 
powiedzmy, 70% załogi ma wykształcenie wyższe, 
z tytułami doktora, profesora itd., a wybór pokazu-
je, że tu pewna zasada została naruszona. Podobnie 
jest w Siarkopolu Tarnobrzeg, gdzie po prostu zostali 
zgłoszeni kandydaci, którzy nie spełniają wymogów, 
a inni kandydaci nie przyjęli propozycji, żeby re-
prezentować załogę – to tak jakby dla zaznaczenia 
postawy załogi, tego, że załoga na takie traktowanie, 
niezgodne z porozumieniami, się nie zgadza. A więc 
tak to jest z takiego punktu widzenia.

I tutaj chciałbym podkreślić, że tu jest całkiem 
inna sprawa. Otóż Klub Parlamentarny Prawo 
i Sprawiedliwość, posłowie naszego klubu uznali, 
że załoga powinna być potraktowana podmiotowo, 
a nie przedmiotowo, i że coś w tej dziedzinie trzeba 
zmienić, zrobić krok do tyłu, cofnąć się w zakresie 
tych rozwiązań, które zostały przyjęte w ustawie. 
I tym samym, zgłaszając ten projekt ustawy, uznali 

Jest z nami dzisiaj minister energii, pan minister 
Krzysztof Tchórzewski.

Czy pan minister jako przedstawiciel rządu pra-
gnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? 

Proszę bardzo, Panie Ministrze. Zapraszam.
(Senator Mieczysław Augustyn: A można do dys-

kusji…)
Nie ma. Proszę się zapisać, bo nie ma sekretarza.
(Rozmowy na sali)
No, niestety.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Na początek chciałbym wyjaśnić tło tego, co się 

dzieje, właśnie przyczynę powstania tej ustawy. Otóż 
do 31 grudnia 2016 r. obowiązywały przepisy ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji, w których np. nie 
było wymogu wyższego wykształcenia, o którym 
tutaj jest mowa. Nie była konieczna opinia rady do 
spraw spółek itd. Obecnie obowiązująca ustawa o za-
sadach zarządzania mieniem państwowym właśnie 
wprowadziła te dodatkowe wymogi. I powstała tutaj 
pewna konsternacja, jeśli chodzi o podejście strony 
społecznej do tych wymogów. Otóż przedstawiciele 
strony społecznej jednoznacznie stwierdzali, że je-
żeli państwo w swoim imieniu, jako Skarb Państwa, 
chce ustalić pewne wymogi co do osób, które będą 
reprezentowały w radach nadzorczych – jeszcze raz 
powtórzę, że mówię tutaj o radach nadzorczych – 
Skarb Państwa, to państwo może dla swoich przed-
stawicieli ustalić wymogi. Ale państwo, biorąc pod 
uwagę porozumienia podpisane w zakresie decyzji 
komercjalizacyjnych, które miały miejsce, kiedy 
przedsiębiorstwa państwowe były przekształcane 
w spółki… I wtedy nastąpiły ugody Skarbu Państwa 
z załogami, w wyniku których to ugód załogi uzy-
skały prawo posiadania swoich przedstawicieli w ra-
dach nadzorczych, a w niektórych przypadkach tak-
że w zarządach, też w zarządach spółek zależnych, 
w zależności od tego, jak przebiegały dane negocjacje 
komercjalizacyjne. Ci przedstawiciele nie byli wyzna-
czani w imieniu załogi przez związki zawodowe, ale 
byli wybierani powszechnie przez załogę, po to, żeby 
nadzorować później właściwą realizację ugody, tej 
ugody, która została zawarta przed komercjalizacją, 
tj. by nadzorować, czy ona jest przestrzegana, czy 
nie, czy Skarb Państwa jako dominujący właściciel 
nie nadużywa w tym zakresie i w stosunku do załogi 
przedsiębiorstw swoich uprawnień. I to stąd wzięli się 
ci przedstawiciele.

Po uchwaleniu ustawy w 2016 r., tej ustawy o zasa-
dach zarządzania mieniem państwowym, przedstawi-
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(minister K. Tchórzewski) łoga Zespołu Elektrowni Wodnych „Niedzica” ma 
swoich przedstawicieli; Jastrzębska Spółka Węglowa 
– jedna z dużych spółek giełdowych – ma swoich 
przedstawicieli zarówno w radzie, jak i w zarządzie; 
Węglokoks Kraj ma swoich przedstawicieli; centrala 
zbytu Węglokoksu ma swoich przedstawicieli; Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń ma swoich przedstawicieli… 
A więc, jeśli popatrzę na całość – bo nie będę wszyst-
kich czytać – 2/3 spółek ma swoich przedstawicieli, 
a w 1/3, w tych mniejszych, gdzie załoga nie oczeki-
wała i nie upominała się o przedstawicieli, przepro-
wadzono procesy komercjalizacyjne. To wszystko 
wynikało z konsensusu, który w danym momencie 
został osiągnięty.

Chciałbym dodać, że w jakiś sposób reprezentuję 
tutaj, jeśli chodzi o udział w tej ustawie… Ponieważ 
zasadniczo ci przedstawiciele są w tych większych 
spółkach, a tych większych spółek jest w domenie 
ministra energii więcej aniżeli w domenie innych 
ministrów, więc ja pełnię rolę przedstawiciela rządu. 
Chciałbym też podkreślić, że rząd, patrząc z punktu 
widzenia właśnie podmiotowości załogi, przychyla się 
do tego, żeby te propozycje Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość zostały przyjęte. I o to zwra-
cam się do państwa senatorów. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Jako zastępczy referent, Panie Ministrze, musi pan 

być przygotowany na moje, może brzydkie lub trudne, 
pytania. Panie Ministrze, czy zdaniem pana i rządu – 
pan reprezentuje tu rząd – to zwiększy efektywność 
przedsiębiorstw czy zmniejszy? A jeśli zwiększy, 
to na jakiej podstawie rząd twierdzi? Cenzus wy-
kształcenia będzie obniżony, czyli, powiedzmy sobie 
szczerze, przynajmniej na parę procent będzie, że tak 
powiem, wyłączona wiedza i nauka.

Drugie pytanie pójdzie jakby rykoszetem również 
wobec wątpliwości pana senatora Mroza. Rząd się 
chwali, że nie ma prywatyzacji, ale są inne formy 
prywatyzacji, podnoszone zresztą w czasie strajków 
górniczych. Akcjonariat pracowniczy lub załoga ze 
strategicznym partnerem, strategicznym kapitalistą… 
Czy rząd myśli o takich rozwiązaniach? Bo skoro nie 

rację strony społecznej i przedstawicieli załogi w od-
niesieniu do prawa i ich decydowania o tym, czy wy-
bierają osobę z dużymi kwalifikacjami, co ma pewien 
wymiar, czy też wybierają osobę, co do której czują 
pełne i głębokie zaufanie. I to jest różnica w podej-
ściu, z którą… I z tym się większość posłów Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgodziła. 
Stąd pojawił się ten projekt ustawy. Ja chcę powie-
dzieć, że zgadzam się z tym. Pan senator Augustyn 
podkreślił, że ja wyraziłem swój pogląd w trakcie 
debaty. Ja po prostu podzielam taki pogląd, że rola 
przedstawiciela załogi w tej radzie nadzorczej jest 
całkiem inna, tym bardziej że rada nadzorcza to jest 
coś takiego, jak posłowie czy senatorowie w stosunku 
do rządu. Nie ma działań podmiotowości zarządczej, 
ma tylko podmiotowość nadzorczą. I tu się wymaga 
całkiem innych kompetencji, tu się nie uczestniczy 
w bezpośrednim zarządzaniu firmą. Z takiego punktu 
widzenia można powiedzieć, że to jest całkiem inna 
odpowiedzialność. Dlatego też te rzeczy zostały w ten 
sposób ujęte.

Chciałbym nawiązać do tego, że ani w budżecie 
państwa na rok 2016, ani w budżecie państwa na rok 
2017, czyli w budżetach tworzonych przez Prawo 
i Sprawiedliwość, nie założono i nie zakładano żad-
nych dochodów z prywatyzacji. Rzeczywiście na 
koniec 2015 r. było 612 przedsiębiorstw, a na koniec 
2016 r. – 498, ale chcę zaznaczyć, że wynika z tego 
pewna sprawność działania, bo było w likwidacji na 
koniec 2015 r. 81 przedsiębiorstw, a na koniec 2016 r. 
– 46. Te przedsiębiorstwa, które były w najgorszym 
stanie, zostały w jakiś sposób poddane likwidacji, 
a mienie w większości zostało przekazane lokalnym 
samorządom. I dlatego te przedsiębiorstwa, powiedz-
my… W związku z tym ta liczba przedsiębiorstw 
się zmniejszyła. Na koniec 2015 r. było 81 przedsię-
biorstw, które nie prowadziły żadnej działalności, 
a figurowały w rejestrze przedsiębiorstw, czyli takich, 
które formalnie nie zostały rozwiązane. Na koniec 
2016 r. było takich przedsiębiorstw tylko 18, z 81, 
a więc tutaj następuje po prostu pewne porządkowa-
nie mienia państwowego, które, jak widać, było trochę 
zaniedbane. To samo jeśli chodzi o liczbę przedsię-
biorstw w upadłości. Na koniec 2015 r. było ich 70, 
na koniec 2016 r. – 62, a więc w tej dziedzinie także 
dążymy do tego, żeby następował pewien porządek. 
Stąd te cyfry wcale nie znaczą, że jakakolwiek dzia-
łalność prywatyzacyjna musiała mieć miejsce.

Chciałbym też podać, że w większości obecnych 
przedsiębiorstw, które wcześniej były komercja-
lizowane, przedstawiciele załogi mają swój udział 
w radach nadzorczych. Spośród firm, które są w do-
menie zarządzania ministra energii, np. Enea z sie-
dzibą w Poznaniu ma swoich przedstawicieli; za-



74

57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(senator J. Rulewski) W grę wchodzi jednak spokój społeczny wewnątrz 
spółki i zaufanie do głównego właściciela, jakim 
jest Skarb Państwa. Jeżeli ten właściciel partnersko 
traktuje sposób wyborów przedstawicieli załogi do 
rad nadzorczych, nie ingeruje w te wybory, to jest 
to dużo lepiej odbierane niż wtedy, kiedy jest w tej 
dziedzinie aktywny i stara się na to wpływać, dlatego 
że w pierwszym przypadku załoga uznaje za bardziej 
wiarygodne… No, bardziej opiera się na stanowiskach 
tych swoich przedstawicieli. Bo oni jednak w jakiś 
sposób co pewien czas raportują załodze o swoich 
działaniach.

Teraz odniosę się do drugiej części pytania, do-
tyczącej jakby… Jeśli chodzi o wpływ na wyniki, to 
już o tym powiedziałem, a jeśli chodzi o… Może pan 
senator mi przypomni, bo w tej chwili mi to umknęło.

(Senator Jan Rulewski: …Załogi będą miały pra-
wo uczestnictwa w tych…)

Tak. Każdy pracownik ma prawo uczestniczenia. 
Jeżeli ta zmiana ustawy będzie wprowadzona, to 
każdy z pracowników przedsiębiorstwa będzie miał 
prawo być wybierany, jeżeli zbierze odpowiednią 
liczbę podpisów na liście poparcia przed zgłosze-
niem swojej kandydatury. Załoga jest tu traktowana 
w pełni podmiotowo. Uważam, że to jest słuszne, 
i do tej pory nie zauważyłem potrzeb, które z punk-
tu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw byłyby 
wyraźnie… Oczywiście jest jeszcze kwestia tego, że 
obecność przedstawicieli załogi w radach nadzor-
czych pozytywnie wpływa na dbałość o załogę i ta 
dbałość jest większa. Zgadzam się z tym, że w takich 
przedsiębiorstwach jest większa tendencja i większy 
nacisk na walne zgromadzenia oraz przedstawicieli 
Skarbu Państwa, żeby był bardziej sprawiedliwy po-
dział wypracowanego zysku. Wtedy załoga uzyskuje 
więcej. I to jest dobre, tak powinno być, bo te spółki 
są bardzo dynamiczne.

Jak patrzę na spółki, które nadzoruję, to widzę, że 
one dynamicznie, aktywnie działają z udziałem zało-
gi na rzecz osiągnięcia jak największej rentowności 
i zysku. I nie zauważam w spółkach, w których Skarb 
Państwa dominuje, jeśli chodzi o udziały, takich jak 
Jastrzębska Spółka Węglowa… Widać tam wyraźnie 
aktywność załogi dotyczącą dbałości o to, żeby ten 
zysk był jak najwyższy, a także dbałości o to, żeby 
odpowiednio w tym zysku partycypować. Jest to dzia-
łanie trochę odmienne od działań typowo prywatnych 
firm, gdzie nie zawsze widzi się podmiotowość załogi.

My tak na to patrzymy jako Prawo i Sprawiedliwość. 
Ja prezentuję pogląd, że państwo powinno w pewnym 
sensie zwracać uwagę na to, jak podchodzi się do 
załogi w prywatnych firmach. Stąd nasze inicjaty-
wy w kierunku dużo bardziej dynamicznego podno-
szenia płacy minimalnej niż wcześniej. Uważamy, 
że pracownicy, którzy wypracowują zysk, powinni 
w większym zakresie uczestniczyć w podziale docho-

ma chętnych na prywatyzację lub rząd jej nie chce, 
to są inne formy.

I wreszcie trzecie pytanie. Ja użyłem takiego 
określenia, że posłowie i senatorowie też nie muszą 
mieć cenzusu wykształcenia. Ale prawdą jest, że usta-
wodawca może określać – niekoniecznie powołuję 
się na to, co pan mówił, bo pan pewno myśli, Panie 
Ministrze, o pakcie o przedsiębiorstwie – pewne cen-
zusy, jak to zostało określone w przypadku posłów 
i senatorów, że odwracam się teraz do nas, np. cenzus 
wiekowy, cenzus moralności, czyli brak karalności. 
No, wyborcy muszą też czytać nasze ulotki, gdzie 
wykształcenie się podaje. Czy nie uważa pan, że za-
rzuty pana senatora Augustyna mogłyby być jednak 
w jakiejś formie spożytkowane? Niekoniecznie trzeba 
powoływać się na wcześniejszy pakt o przedsiębior-
stwie, który przecież przez dwadzieścia parę lat – to 
już ostatnie słowa – funkcjonował dobrze. Nie było 
zgrzytów na tym tle, że członkowie wybrani przez 
załogę muszą być nie tyle obdarzeni kwalifikacjami 
związków, tylko być reprezentantami przedsiębior-
stwa. Członek rady nadzorczej nie jest reprezentantem 
związków w tym przedsiębiorstwie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…tylko jest reprezentantem przedsiębiorstwa.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie do pana 

ministra?
Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń.
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Przede wszystkim wcześniej, kiedy te wymogi 

dotyczące wykształcenia nie były szczególnie prze-
strzegane, w radach nadzorczych byli pracownicy, 
którzy mieli wyższe wykształcenie, i tacy, którzy nie 
mieli tego wykształcenia. Wszystko to zależało od 
tego, jaka była ocena załogi. Chciałbym podkreślić 
jeszcze raz, że ci pracownicy, którzy są wybrani do 
rady nadzorczej, są traktowani jako przedstawiciele 
załogi, a nie związków zawodowych. A więc to by 
mniej więcej z tych ugód społecznych wynikało.

A co do mego oglądu tego, jak to wygląda w tych 
spółkach, które nadzoruję – nie ma to większego 
wpływu na funkcjonowanie spółek. To postawa 
zarządu i aktywność zarządu zasadniczo decyduje 
o tym, jak spółki funkcjonują. Rady nadzorcze mogą 
motywacyjnie oddziaływać na zarząd, ale jeśli cho-
dzi… No, nie zauważyłem tutaj jakiejś znaczącej róż-
nicy, znaczącego wpływu na funkcjonowanie spółki. 



75

57. posiedzenie Senatu w dniu 6 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym  
oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(minister K. Tchórzewski) Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, przed chwilą znalazłem druk 

nr 2235 i rzeczywiście, jak widzę, 21 posłów pod-
pisało się pod tym drukiem. Podpisu pana ministra 
tutaj nie widzę, nie widzę, żeby pan minister się pod 
nim podpisywał. Jest to projekt poselski, więc tym 
bardziej jesteśmy zdziwieni, że przedstawiciel posłów 
nie jest tu obecny.

Panie Ministrze, my oczywiście jesteśmy zgodni 
co do tego, że przedstawiciel załogi powinien być 
w radzie przedsiębiorstwa, tu jest zgoda, ale jest taka 
kwestia, że przecież są egzaminy uprawniające do 
zasiadania w radach spółek Skarbu Państwa, tam 
był wymóg nie tylko wyższego wykształcenia, ale 
również średniego wykształcenia, można było taki 
egzamin zdawać i wiele, wiele osób zdało. Dlaczego 
robić wyjątek akurat w tej sytuacji? Jeżeli ktoś ma 
zasiadać w radzie nadzorczej, to przecież powinien 
mieć określoną wiedzę, na kursach, na egzaminach tę 
wiedzę zdobywać. Dlaczego pozbawiać się możliwo-
ści, żeby przedstawiciel załogi… To może być każdy, 
ale niech on spełni ten określony wymóg, niech ma 
uprawnienia do zasiadania w radach spółek Skarbu 
Państwa. Dlaczego państwo od tego odstąpiliście? 
Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma pytania do pana ministra? 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: …Nie odpowiedział na 

moje pytanie w sprawie akcjonariatu pracowniczego 
czy innych form prywatyzacji, na pytanie, czy są one 
przewidywane.)

Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski:
Dziękuję.
Nie są przewidywane.
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Nie, nie są.
Zacznę od odpowiedzi na pierwsze pytanie. Otóż, 

Panie Senatorze, jeśli chodzi o te 2 firmy, których 
przykłady podałem, instytut i Siarkopol, to tam po 
prostu wybory się nie odbyły, dlatego że ci kandy-
daci do takich wyborów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie mogli być dopuszczeni i do wyborów 
nie doszło.

Jeśli chodzi o tę zasadę kwalifikacji, to jest kwe-
stia, tak jak na początku powiedziałem, dotycząca 
sposobu wtrącania się, wkraczania jakby na nie swoje 
pole. Jeśli załoga została upoważniona bez żadnych 

dów przedsiębiorstwa, bo w rzeczywistości przekłada 
się to… Jeżeli mają takie możliwości, to przekłada 
się to… Obecnie bardzo dynamicznie rosną docho-
dy Skarbu Państwa z tytułu opodatkowania, a także 
zysków wypracowanych w spółkach. Dlatego ja nie 
zauważam tutaj żadnych niebezpieczeństw i zwra-
cam się z prośbą o to, żeby państwo senatorowie byli 
uprzejmi poprzeć ustawę.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński pragnie jeszcze za-

dać pytanie.
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mam pytanie związane z przepisami przejściowymi. 
Otóż art. 3 i 4 to są przepisy przejściowe dotyczące 
ustawy zmienianej. Chciałbym, żeby była jasność co 
do tego, jak one będą stosowane. Przepisy po zmianie 
mówią coś takiego. Art. 4 mówi, że spółka ma 45 dni 
na podjęcie uchwał i zgłoszenie ich do sądu rejestro-
wego od daty wejścia w życie ustawy. A art. 3, też po 
zmianie, mówi, że po dokonaniu tego wpisu po raz 
pierwszy stosuje się nowe przepisy, czyli przepisy 
art. 2 po zmianach.

Pytanie. Czy to oznacza, że będą wymagane 
wybory nowych członków rad nadzorczych, czy 
też upłynie kadencja i dopiero wtedy będzie się wy-
bierało nowych członków w oparciu o te przepisy? 
Mówiąc inaczej, czy te zmiany mają być, że tak po-
wiem, skonsumowane od razu, jeśli chodzi o spółki 
zależne i dominujące, czy też po upływie kadencji 
członków wybranych przez zarząd.

Drugie pytanie związane jest w pewnym sensie 
z brakiem przepisu przejściowego do art. 1, bo ta 
sytuacja w 2 spółkach, o których mówił pan minister, 
nie może być teraz przez ten artykuł, przez tę zmianę 
skonsumowana. Pytanie, co z tymi, którzy zostali 
wybrani i nie spełniali warunków ustawy w starym 
brzmieniu, a spełniają warunki ustawy w nowym 
brzmieniu. To powinno być konwalidowane i po 
prostu przepis przejściowy powinien dopuścić tych 
członków załogi do rad nadzorczych według nowego 
brzmienia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. Proszę bardzo.
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(minister K. Tchórzewski) i kończy się stosownym egzaminem, niekoniecznie 
łatwym, ale za to gwarantującym, że osoba kierowana 
do rady nadzorczej będzie partnerem w rozwiązywa-
niu spraw, czasem trudnych, jakie są w spółkach do 
rozwiązania.

Dzisiejsze doświadczenia, obecne doświadczenia 
pokazują, że poza sytuacjami wyjątkowymi, w któ-
rych, jak pan minister podkreślił, załoga nie była 
zainteresowana – i nawet było to wynegocjowane – 
udziałem jej przedstawicieli w radach nadzorczych, 
zasadniczo wszystkie spółki tych przedstawicieli 
mają. I słusznie. Jest to zresztą wymogiem Unii 
Europejskiej. Ma rację pan senator Mróz, że przecież 
byliśmy tu świadkami podejmowania decyzji o ra-
dach pracowników, zwłaszcza w firmach powyżej 
50 osób itd., o tym, żeby tę reprezentację zapewnić. 
Ja jestem gorącym zwolennikiem silnych związków 
zawodowych, które bronią praw pracowniczych. Jest 
nieszczęściem w Polsce, że tych związków nie ma 
w wielkich firmach prywatnych albo że są szcząt-
kowe, że są słabe. Stąd też interesy pracownicze 
niekoniecznie są tam na właściwym poziomie repre-
zentowane. Ale akurat nie dotyczy to tych spółek, 
o których dzisiaj mamy tu rozmawiać. Tam związki 
zawodowe są silne i dobrze reprezentują interesy 
załogi, co zresztą podkreślał pan minister. I tak jest. 
To widać w statystykach dotyczących zarobków, 
uprawnień itd.

Dlatego uważam, że tego, co tyle już lat funk-
cjonuje, nie ma powodu naruszać, nie ma powodu 
zmieniać. No, niestety trudno nie zauważyć, że to 
znoszenie wymogów jest kwestią dyskutowaną, nie 
wiadomo już który raz. W przypadku różnych in-
stytucji ważnych dla funkcjonowania państwa ciągle 
ograniczamy, zmniejszamy wymagania. Za każdym 
razem oczywiście są inne uzasadnienia, ale nie da 
się zaprzeczyć, że jest to jakiś trend, w który wpisuje 
się i ta ustawa.

Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że prawdo-
podobnie będziemy świadkami… Pan minister mó-
wił, że chodzi o tempo, gdyż zbliżają się wybory do 
rad nadzorczych, i żeby jak najszybciej wprowadzić 
te ustawę. Była nawet kwestia tego, czy przyjmować 
poprawki legislacyjne, czy nie. Ostatecznie pewnie 
o tym zdecydujemy, ale nie było wniosku o przyjęcie 
bez poprawek. Damy sobie chyba przynajmniej czas 
na to, żeby te uwagi legislacyjne zostały wprowa-
dzone.

Ale to, co pan minister powiedział, jest jakąś 
zapowiedzią jakiejś, no, daleko idącej wymiany 
tych przedstawicieli, którzy do tej pory, spełniając 
wymogi, wysokie wymogi, reprezentowali załogi. 
Obawiam się, proszę państwa, że my niekoniecznie 
przyzwalamy na wymianę dobrego na lepsze i że 
wcale nie przysłużymy się dobrze interesowi załóg 
tych firm. Wydaje mi się, że jeżeli ludzi z odpo-

warunków w umowie związanej z komercjalizacją 
do wyboru swojego przedstawiciela do rady nadzor-
czej, to każde naruszanie tej zasady jest w pewnym 
sensie naruszaniem tego, co się stało wcześniej, czyli 
tego, co dotyczy komercjalizacji. Patrząc na to z ta-
kiego punktu widzenia, że to jest prawo załogi, to 
od niej zależy, kogo wybierze, czy osobę, która ma 
kwalifikacje, czy osobę, która nie ma kwalifikacji, 
to jest kwestia obdarzenia odpowiednim zaufaniem. 
Tym bardziej że w praktyce dla wyników działal-
ności spółki to nie ma nie tylko istotnego, ale to nie 
ma żadnego znaczenia, dlatego że te osoby w radzie 
nadzorczej są zawsze w mniejszości. To są przedsta-
wiciele załogi, nie zdarza się, żeby w jakiejkolwiek 
spółce stanowili oni większość. Tak więc o sposobie 
oceny pracy zarządu mogą rozstrzygać kwalifikowani 
przedstawiciele Skarbu Państwa.

Patrząc na to z takiego punktu widzenia, nale-
ży zadać normalne ludzkie pytanie, dlaczego, kiedy 
to właściwie na nic nie ma wpływu, pomniejsza się 
znaczenie pracowników, którzy np. nie mają wyższe-
go wykształcenia, i uznaje się, że oni nie mogą być 
przedstawicielami załogi w radzie nadzorczej. I to 
jest… Ponieważ to jest domena osobista pracowników 
przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o ten wybór, posłowie 
uznali, że… Taki jest sens tego działania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ma pytania do pana ministra? 

Nie widzę zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: 

Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana senatora 

Mieczysława Augustyna.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie! Panie 

Ministrze!
Miałem okazję przedstawić wszystkie racje, które 

stoją za stanowiskiem mniejszości, ażeby tej ustawy 
nie przyjmować. Jeszcze raz podkreślę, że widzimy 
potrzebę udziału przedstawicieli spółek zależnych 
w wyłanianiu kandydatów. To jest dobro tej ustawy. 
Można się oczywiście zastanawiać, czy koniecznie 
powinno być tak, że ten wymóg wyższego wykształ-
cenia jest, natomiast na pewno nie powinno być tak, 
że eliminujemy z tych wymogów przejście tego szko-
lenia, tego kursu, który uczy sprawowania tej funkcji 
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, chce pan zabrać głos, jak rozu-

miem. A może po wszystkich wystąpieniach ustosun-
kuje się pan do tego. Dobrze?

(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Dobrze.)
Bardzo dziękuję.
Pan senator Piotr Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jest wniosek mniejszości komisji o odrzucenie 

ustawy, w związku z tym ja nie będę tego wniosku 
ponawiał, choć też uważam, że ta ustawa zdecydowa-
nie powinna zostać odrzucona. Myślę, że przedstawię 
kilka argumentów.

Szanowni Państwo, to jest przecież prosty wymóg. 
Jeśli chodzi o uprawnienia do zasiadania w radach 
spółek Skarbu Państwa, to egzaminy odbywają się 
od lat dziewięćdziesiątych. Nie pamiętam, od którego 
roku, ale od dziewięćdziesiątego któregoś na pewno. 
Sam chyba w 1997 r. albo w 1998 r. zdawałem eg-
zamin uprawniający do zasiadania w radach spółek 
Skarbu Państwa. Nawiasem mówiąc, nie zasiadałem 
w żadnej radzie nadzorczej dotychczas, ale ten doku-
ment mam. Wystarczało mieć średnie wykształcenie, 
żeby taki dokument uzyskać. No, trzeba mieć wiedzę, 
być dobrze przygotowanym, żeby być w radzie nad-
zorczej. To jest jednak rada nadzorcza, to jest istotne, 
bardzo ważne ciało, i musimy o tym pamiętać.

Jeżeli chodzi o to, co pan senator Peczkis tutaj tak 
ładnie powiedział… No, odniosę się teraz do tych 
przedsiębiorstw, prywatyzacji złodziejskiej itd., itd. 
Otóż, Szanowni Państwo, była ustawa o komercjali-
zacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Ja sam skomer-
cjalizowałem, sprywatyzowałem i przekształciłem 
w spółki trzydzieści parę przedsiębiorstw. Gdybym 
tego nie zrobił, to – jestem o tym przekonany, nie mam 
co do tego wątpliwości – spora grupa tych przedsię-
biorstw by upadła. Właściwie jest tylko jedno przed-
siębiorstwo, które było w stanie upadłości, ale zostało 
przekształcone i jest w tej chwili w likwidacji, bo ma 
majątek, który może pokryć te ewentualne koszty 
upadłości. Generalnie dzięki temu udało się ochronić 
załogę w wielu przedsiębiorstwach. Proszę państwa, 
nie jest tak, że każde przedsiębiorstwo… A my wy-
chodziliśmy z gospodarki socjalistycznej, w której 
się coś tam produkowało i do magazynu wstawiało. 
Trzeba jeszcze to wszystko sprzedać, na tym to po-
lega. W związku z tym, żeby te przedsiębiorstwa nie 
upadły, żeby pracownicy nie stracili miejsc pracy, 
trzeba było coś z tym zrobić. Jeżeli państwo to na-
zywacie złodziejską prywatyzacją itd., to ja się na to 

wiednim zaufaniem… Zanotowałem sobie tutaj 
słowa pana ministra: pełne i głębokie zaufanie. 
No, nie wyobrażam sobie, żeby ci obecnie wybrani 
do rad nadzorczych ludzie… Czy oni są wybrani 
przypadkiem? Nie cieszą się pełnym zaufaniem 
tych, którzy ich wybierali? No, chyba nie może-
my nawet tak myśleć, ani tym bardziej tak mówić. 
Skoro zostali wybrani, to, jak rozumiem, zostali 
tym zaufaniem obdarzeni. Dlatego ja raczej uwa-
żam, że to będzie wymiana ludzi kompetentnych 
na niestety, przynajmniej w sensie formalnym, na 
pewno mniej kompetentnych. I wydaje mi się, że 
powinniśmy być w tej mierze bardzo powściągliwi. 
Jest czymś naturalnym, że załogi mogą się tego, 
o czym tu mowa, domagać, trudno mi mieć do nich 
o to pretensje. Ale my, którzy mamy tutaj ponosić 
odpowiedzialność za efektywność firm, które czę-
sto odpowiadają za sektory, chociażby te kierowa-
ne przez pana ministra, tak wrażliwe dla każdego 
gospodarstwa domowego, powinniśmy jednak bar-
dziej tutaj patrzeć… i gwarantować, że za sprawą 
odpowiedniego poziomu efektywności ceny dóbr, 
które dostarczane są przez te spółki, będą przyjazne 
dla wszystkich. I że dobry wynik nie będzie przed-
miotem korporacyjnego, wewnątrzkorporacyjne-
go, wewnątrzfirmowego, uzgodnionego wspólnie 
podziału, tylko że najpierw będzie się patrzyło na 
to, jakie mamy ceny paliw, jaką mamy cenę ener-
gii, a dopiero w drugiej kolejności – tak, dopiero 
w drugiej kolejności – na to, czy w tym momencie 
bez podwyżek, poprzez wzrost efektywności, stać 
nas na to, żeby jeszcze lepiej zadbać o interesy 
pracowników, którzy przyczyniają się do rozwoju 
i funkcjonowania tych firm.

Dlatego prosiłbym bardzo, żeby nasz wniosek 
traktować dokładnie tak, jak mówimy. My też my-
ślimy o tym, żeby pracownikom było dobrze, i też 
uważamy, że warto, żeby oni mieli udział w radach 
nadzorczych. Tylko chcemy – i tylko tym się różnimy, 
i tylko w tej kwestii się różnimy – żeby mogli to robić 
w sposób jak najbardziej kompetentny, wyposażeni 
w odpowiednie narzędzia intelektualne do tego, żeby 
to wykonywać jak najlepiej.

I powtórzę jeszcze raz na zakończenie: nie ma 
lepszej drogi do jak najlepszej sytuacji pracowników 
w spółkach Skarbu Państwa jak znakomite wyniki 
tych firm. A to zagwarantują fachowe zarządzanie 
i fachowy nadzór. To jest w interesie pracowników. 
Chyba nie ma wobec tego między nami pod tym 
względem różnicy, poza tą, jak to pan minister po-
wiedział, różnicą w podejściu. Ja uważam, że nasze 
podejście gwarantuje załogom i udział w decyzjach, 
i dobre funkcjonowanie firm, a więc gwarantuje dobro 
pracowników lepiej aniżeli ta zmiana.
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(senator P. Florek) Senator Krzysztof Mróz:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja myślałem, że po tej bardzo zwięzłej i wyja-

śniającej w sposób syntetyczny wypowiedzi pana 
ministra Krzysztofa Tchórzewskiego już pewne rze-
czy nie będą powtarzane. Ale widzę, że zarówno pan 
senator Augustyn, jak i pan senator Florek z uporem 
godnym lepszej sprawy albo nie chcą zrozumieć pew-
nych rzeczy, albo nie chcą funkcjonować w pewnej 
rzeczywistości.

Po co ta ustawa? My w roku 2016 uchwaliliśmy 
ustawę – to było bodajże w grudniu – która w spo-
sób dość istotny zaostrzała wymagania dotyczące 
zasiadania w radach nadzorczych. To nie jest tak, 
Panie Senatorze Florek, że my wszędzie obniżamy 
wymagania. Właśnie ta ustawa w roku 2016 uchwa-
lona podwyższała kryteria, m.in. wprowadziła taki 
wymóg, którego nie było, o czym mówił także pan 
minister, że trzeba posiadać wykształcenie wyższe, 
żeby zasiadać w radzie nadzorczej, nie tylko same 
uprawnienia do zasiadania. I, Szanowni Państwo, 
przez wiele lat, o których państwo mówiliście, fak-
tycznie przedstawiciele załóg wybierali ludzi z tymi 
uprawnieniami, no bo te załogi były poinformowane, 
był czas na zrobienie kursów do rad nadzorczych, 
jak pan senator słusznie zauważył, i ci przedstawi-
ciele załóg po prostu te uprawnienia zrobili. Ale od 
bodajże 6 stycznia 2017 r., jeżeli się nie mylę, kiedy 
ta ustawa weszła w życie, pojawił się wymóg po-
siadania wyższego wykształcenia. Wiadomo, że ci 
ludzie, którzy są obdarzeni zaufaniem załóg, często 
są wybierani przez wiele kadencji, nie uzupełnią tego 
wyższego wykształcenia, więc w sposób naturalny 
nie mogą być w radach nadzorczych. I do różnych 
biur poselskich i senatorskich, przynajmniej Prawa 
i Sprawiedliwości…

(Senator Piotr Florek: Mogą na studia pójść.)
…przychodzili przedstawiciele załóg i mówili: 

Panie Pośle, Panie Senatorze, no, jest to dla nas pro-
blem. Np. taki problem wystąpił w KGHM, gdzie jest 
zaufany i wybierany od wielu, wielu kadencji przed-
stawiciel załogi, który po prostu nie ma wyższego wy-
kształcenia i nie może być teraz wybrany, a kadencja 
organów spółki kończy się w czerwcu br. I de facto, 
Panie Senatorze, chodzi o to wyższe wykształcenie. 
Ci przedstawiciele, którzy dzisiaj funkcjonują, któ-
rzy chcą się ubiegać o te miejsca, mają w 100% – bo 
inaczej by nie mogli tam być – te uprawnienia, jeżeli 
chodzi o kursy, natomiast zdarzają się takie przy-
padki, że nie mają wyższego wykształcenia. I to ich 
eliminuje. Dodatkowo my jeszcze i tak zaostrzyliśmy 
te wymagania, bo jest ta rada spółek i nawet jak ktoś 
spełnia wymagania, ma wyższe wykształcenie, ma 
kurs czy spełnia jeszcze inne kryteria, rada wcale nie 
musi wydać pozytywnej opinii, bo jest decyzja tej 

obrażam, dlatego że to jest całkiem… Dzisiaj łatwo 
państwu tak mówić, jednak ważną sprawą było to, 
żeby tę załogę uchronić w momencie tych przekształ-
ceń, wtedy gdy one następowały. To było wiele, wiele 
znaczących przedsiębiorstw i dlatego podkreślam, że 
dzięki temu udało się wiele miejsc pracy uzyskać.

Panie Senatorze Peczkis, no, ten argument, który 
pan podał, mnie przekonuje. Ten jeden argument, że 
macie państwo większość, więc możecie zrobić to, 
co uważacie za słuszne, mnie przekonuje. No, okej, 
w porządku, ten argument mnie akurat przekonuje. 
Macie większość, dobrze, ale ja i tak swoje powiem. 
Zrobicie to, co chcecie, i dlatego nawet nie będę zgła-
szał tu jakichś poprawek.

Z ustawy wynika przecież jasno, że każdy pra-
cownik przedsiębiorstwa czy członek związku za-
wodowego może być w radzie nadzorczej. No, to jest 
jasne, oczywiste. Po co jest ta ustawa? Ja tego nie 
potrafię zrozumieć. Po co to zmieniać? Ano chodzi 
o to, żeby tych, którzy do jakiejś rady nadzorczej 
mogliby wejść, a nie mają takiej możliwości, bo bra-
kuje im tych dokumentów itd., jednak w tej radzie 
nadzorczej ulokować. No tak, okej, zgoda, macie 
państwo do tego prawo, możecie to zrobić. Z tym 
się możemy zgodzić, tylko że my mówimy, że tak 
nie powinno być, bo trzeba dbać o interes przedsię-
biorstwa. No, posłowie tak zadecydowali. Właśnie 
to czytałem, mam tutaj ten druk nr 2235. Zgadza 
się, 21 posłów się pod tym podpisało, ale znam chy-
ba tylko 2 osoby, a pozostałe nazwiska mi nic nie 
mówią, nie wiem, kto to jest. Ale rzeczywiście 21 
posłów pod tym się podpisało. Chcą jakiś taki mały 
skok zrobić, żeby ewentualnie ominąć te wymogi, 
które są, ale nawet nie przyszli tutaj i nie próbują 
nam uzasadnić, dlaczego to chcą zrobić. No ale pew-
nie wiadomo, dlaczego ten skok ma być zrobiony. 
Sprawa jest oczywista, więc nie przyjdą, bo co mają 
powiedzieć? Tak więc ich nie ma. Dla mnie nie ulega 
żadnej wątpliwości, o co chodzi. Ja się zapoznałem 
z tą ustawą dopiero przed szóstą, gdyż nie myślałem 
mówić na ten temat, bo nawet nie wiedziałem, że to 
będzie dzisiaj w programie. Ale po krótkiej analizie 
dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, o co chodzi. 
Wniosek jest prosty, proszę państwa: normalnie po-
winniśmy to potraktować w ten sposób, że ta ustawa 
nadaje się do odrzucenia. Pilnujmy porządku, nie 
róbmy wyjątków bez sensu, takich, że komuś chce-
my pomóc, dogodzić itd. Wiadomo, o co chodzi, ja 
nie muszę tego tłumaczyć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę bardzo.
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(senator K. Mróz) po naszych rządach – pewnie kiedyś je oddamy w de-
mokratycznych wyborach, nie wiem, czy akurat wy je 
wygracie, ale pewnie kiedyś Prawo i Sprawiedliwość 
przejdzie do opozycji – nie wróci się do prywatyzacji. 
Zlikwidowaliśmy nawet ministerstwo skarbu, rozpro-
szyliśmy nadzór nad spółkami, aby już nie przyszło 
nikomu nigdy więcej dokonywać prywatyzacji. I dla-
tego, Panie Senatorze, właśnie pod rządami Prawa 
i Sprawiedliwości te nowe rady nadzorcze z udziałem 
przedstawicieli Skarbu…

(Senator Piotr Florek: Rządu.)
…przedstawicieli rządu – tak to ujmę – i te nowe 

zarządy tak skutecznie dzisiaj zarządzają przedsię-
biorstwami, że te firmy mają zyski. No przecież Lot 
już prawie padał – trzeba było go więc szybko spry-
watyzować, i główne zmartwienie rządu Platformy 
Obywatelskiej było takie, czy w ogóle ktoś kupi tę 
masę upadłościową polskiego Lotu – a dzisiaj ten 
Lot przynosi zyski. I to przecież wy chcieliście pry-
watyzować firmę, która dzisiaj podlega panu mini-
strowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu, czyli Lotos. 
No, paliliście się do tego, żeby natychmiast sprzedać 
Lotos. A dzisiaj ten Lotos przynosi gigantyczne zy-
ski – tak? I to wy dzisiaj protestujecie, kiedy chce-
my jeszcze bardziej integrować te przedsiębiorstwa 
pod kontrolą państwa. To przecież pod rządami pana 
Donalda Tuska sprzedaliście lekką ręką 10% KGHM. 
A dzisiaj jest takie pytanie: czy w tej sytuacji, kiedy 
w akcjonariacie KGHM mamy tylko 32% udziałów, 
da się sprawować skuteczny nadzór? Rząd wprowa-
dził więc tzw. listy spółek i zmieniliśmy statuty m.in. 
właśnie po to, żeby ograniczyć prywatnym udziałow-
com możliwość… Bo przekraczanie bodajże 20% 
na walnym… A to wy do takich procesów prywaty-
zacyjnych dopuściliście, że się tak wyrażę. Dzisiaj 
zdecydowana większość spółek Skarbu Państwa 
przynosi gigantyczne zyski, także te spółki, które za 
waszych rządów były przeznaczone do prywatyzacji. 
No, tutaj kolega senator Rulewski próbował jeszcze 
przekonywać mnie, że ta prywatyzacja generalnie 
ratowała te biedne, upadające firmy… No, jeszcze 
2 lata rządów Platformy i nie mielibyśmy narodowego 
przewoźnika, jeżeli chodzi o… I o kolej także, bo 
przecież koleje regionalne też ledwo zipały, a dzisiaj 
zaczynają funkcjonować.

Szanowni Państwo, oczywiście zdarzały się dobre 
prywatyzacje, tak. Ale powiedzmy sobie szczerze – 
chętnych na kupno akcji PKO BP jest cała kolejka, 
natomiast chętnych na zakup jakiegoś upadającego 
przedsiębiorstwa, które ma problemy, to… Wielu to 
nie było, bo sprzedawane były przede wszystkim te 
dobre, najbardziej atrakcyjne kąski. I to jest przecież 
wiedza powszechna.

Dlatego, podsumowując – myślę, że jeszcze sto-
sowne podsumowanie zrobi pan minister – chciałbym 
powiedzieć, że my jesteśmy zdziwieni, że ustawa, 

rady, która patrzy też na jakieś inne kryteria i ocenia 
tę osobę. I to był główny powód zmian, to znaczy 
to była odpowiedź na te sygnały, które docierały do 
biur senatorskich i poselskich. Stąd ta inicjatywa mo-
ich koleżanek i kolegów, tych 21 posłów, którzy… 
No, Szanowni Państwo, być może do waszych biur 
senatorskich nikt nie przychodził, a to dlatego, że 
wy generalnie byliście zwolennikami prywatyzacji, 
prywatyzacji i tylko prywatyzacji, czyli generalnie 
wyeliminowania załóg z zasiadania w radach nad-
zorczych – bo taka była konsekwencja prywatyza-
cji, Panie Senatorze. No, musi pan potwierdzić, że 
gdy firma była sprywatyzowana, to jej pracownicy 
uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych już 
nie posiadali. I to jest jedna kwestia. Dlatego ja się 
dziwię, że ta sprawa – która jest jakby oczywista, nie 
budzi jakichś gigantycznych kontrowersji – aby załogi 
mogły w sposób dowolny wybierać ludzi, do któ-
rych mają zaufanie, a którzy bardzo często nie mają 
wyższego wykształcenia i nie przejdą przez tę radę 
spółek, o czym mówił pan minister… I nawet poda-
wał przykład tego instytut energetyki, żeby wykazać, 
że to zaostrzenie przepisów, którego dokonaliśmy, 
z punktu widzenia pracowników jest niesprawie-
dliwie. No więc wycofujemy się z tego zaostrzenia, 
skoro taki jest sygnał ze strony społecznej.

Insynuowanie przez pana senatora, że Prawo 
i Sprawiedliwość już myśli tutaj o tym, jak by tu 
kogoś, kto nie spełnia wymagań, wcisnąć do rady 
nadzorczej… No, Panie Senatorze, przecież nikt 
z Prawa i Sprawiedliwości nie będzie nikogo wciskał 
do rad nadzorczych, tych ludzi będą wybierały załogi. 
Myśmy zaostrzyli te wymagania dla swoich przedsta-
wicieli – swoich, czyli przedstawicieli rządu, w tym 
sensie mówię „swoich” – i to bardzo istotnie, tak że te-
raz trzeba spełnić bardzo wiele wymagań, wymagań 
ostrzejszych niż do tej pory, żeby zasiadać w radzie 
nadzorczej spółki, reprezentując Skarb Państwa; no, 
nie tylko Skarb Państwa, bo także jednostki samorzą-
du terytorialnego. A więc generalnie dla przedstawi-
cieli władz – czyli, jak można by powiedzieć niejako 
w cudzysłowie, dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli 
już taką konwencję zastosujemy – te wymagania są 
bardzo, bardzo mocno zawyżone.

Ostatnia kwestia, do której chciałbym się odnieść 
– choć jakby troszeczkę pobocznie – bo została pod-
niesiona, to jest kwestia prywatyzacji, o której mó-
wił tutaj senator sprawozdawca, ale zrobię to także 
w odpowiedzi na sugestie senatora Florka i senatora 
Augustyna. No, Szanowni Państwo, kiedy Prawo 
i Sprawiedliwość przyszło do władzy, jeszcze przez 
rok kończyło pewne procesy prywatyzacji, a później 
powiedziano: koniec z prywatyzacją, koniec z prywa-
tyzacją w Polsce. Chodzi o to, aby zagwarantować, że 
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(senator K. Mróz) pokazała – postanowiły się uwłaszczyć, dorobić na 
tym. W związku z tym tworzone były różne spółki 
i spółeczki, różne systemy manipulacji w przekształ-
ceniach pracowniczych, manipulowano ludźmi, któ-
rzy byli niedoinformowani – nie było internetu, nie 
było powszechności wiedzy.

Tak czy inaczej… Nie zarzucam tego państwu, 
zarzucam to minionym jeszcze czasom, z którymi 
państwo również walczyliście. Ale niestety trwało 
to bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Dlatego, że kiedy 
przychodząca elita opozycyjna spostrzegła, jak elita 
komunistyczna dorabiała się na majątku prawie niczy-
im, czyli państwowym, jak potrafiła tym majątkiem 
gospodarować w sposób ekonomicznie opłacalny… 
No, niestety konsekwencją tego było to, że kiedy już 
ta opozycja doszła do władzy, to zachowywała się 
bardzo podobnie.

Przytoczony tutaj przez pana drugiego sprawoz-
dawcę przykład liczby spółek, która zmniejszyła się 
po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości… 
Każdy, kto przyglądał się liczbie mnożących się w za-
wrotnym tempie spółek, np. na kolei, wie, na czym 
to polegało. A mianowicie bardzo sprytni panowie 
prezesi tworzyli sobie kolejne spółki tylko podległe. 
I te spółki nie zajmowały się praktycznie niczym poza 
tym, że realizowały wypłatę dla prezesa, ewentual-
nie dla jego popleczników. I takich spółek na samej 
kolei było kilkadziesiąt. Pomijam już to, że dzisiaj 
na kolei jest sto trzydzieści kilka spółek. Tak więc 
nie oszukujmy się co do tego, skąd bierze się liczba 
znikających spółek. Ona nie wynika z tego, że one 
są sprzedawane czy prywatyzowane, bo już nie ma 
praktycznie czego w majątku prywatyzować, żeby 
państwo nie przestawało funkcjonować. Te spółki 
znikają dlatego, że zostały zlikwidowane elemen-
tarne patologie. Mówię „patologie”, bo inaczej tego 
nazwać nie można. Z czego te patologie, według 
mnie, wynikały? Ja obserwuję jako… Każdy z nas 
obserwuje, bo żyjemy, ale ja mam możliwość obser-
wowania przemysłu, dlatego że jeżdżę po zakładach 
przemysłowych jako naukowiec, jako wykładowca, 
ze studentami oglądamy, w jaki sposób te zakłady 
z roku na rok się zmieniają. Proszę państwa, to, jak 
prywatyzowano Elektrownię „Rybnik”, to jest kata-
strofa. To były najważniejsze decyzje podejmowane 
na szczytach władzy. Ale było całe mnóstwo pomniej-
szych spółek, był do niedawna jeszcze, 20 lat temu – ja 
to pamiętam z czasów, jak byłem studentem – polski 
przemysł budownictwa pomp, takich elementarnych 
maszyn energetycznych, które są bardzo często uży-
wane. To były 3 duże spółki, bardzo silne, prężne, 
zyskowne. I znowu wskutek operacji panów, którzy 
mieli świetnie poukładane w głowie, sprzedano je 
tym panom. Mało tego: najmniejsza z tych spółek 
wykupiła 2 pozostałe, w zasadzie za majątek tych 
spółek. Co się później okazało? Wystarczyło wyna-

w przypadku której wydawało nam się, że nie bę-
dzie budziła żadnych kontrowersji, nagle budzi tak 
skrajne emocje. Składacie najdalej idący wniosek 
o odrzucenie ustawy, co jest zdumiewające, bo jest 
to ustawa, która zwiększa pewne możliwości właśnie 
ludzi, załóg, jeśli chodzi o dobieranie osób, które będą 
reprezentowały te załogi w radach nadzorczych.

I naprawdę, proszę mi wierzyć, tym ludziom, 
którzy głosują w spółkach, często bardziej zależy 
na firmach niż zarządom w ciągu wielu lat i oni na 
pewno wybiorą ludzi, którzy będą dbali o te firmy. 
I nie ograniczajmy im możliwości, jeżeli chodzi o to, 
czy oni mogą wybrać swojego kolegę, który ma wyż-
sze wykształcenie, czy go nie ma. Bo samo wyższe 
wykształcenie nie jest gwarancją wiedzy, kompetencji 
i kwalifikacji. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo! 
Króciutko… Ponieważ mówiłem w trakcie spra-

wozdania o tym, co działo się na posiedzeniu komisji 
i nie wypowiadałem własnego zdania, chciałbym po-
wiedzieć, że faktycznie, jak się przyglądałem jeszcze 
jako student, pisząc pracę na kolejnych studiach, z za-
rządzania… Pisałem pracę o prywatyzacji Elektrowni 
„Rybnik”. No i to był bardzo trudny przykład pry-
watyzacji. Do dzisiaj nikt nie odpowiedział mi na 
pytanie: po co została sprywatyzowana Elektrownia 
„Rybnik”? Elektrownia „Rybnik”, wówczas jedna 
z największych elektrowni w kraju, obszarowo naj-
większa elektrownia w kraju, została przed sprzedażą 
bardzo dokładnie doinwestowana, zostały wyremon-
towane kotły, zostały zapewnione stałe dostawy z po-
bliskiej kopalni przynależnej, po czym, przykładowo, 
zainstalowano ultranowoczesny w owych czasach sys-
tem odsiarczania spalin, elektrofiltry. No, wszystko, 
co się dało, zrobiono, zainwestowano w nią, po czym 
sprzedano ją za mniej więcej trzykrotność wartości 
samego systemu odsiarczania spalin. Innymi słowy, 
jest to ewidentny przykład tego… Przy czym waż-
ne jest to, że na tym interesie w Polsce powojennej 
nikt nigdy nie tracił. Nigdy. Na tym interesie żaden 
pracownik nigdy nie tracił. Polska miała z tego czy-
sty, niezmącony żadną perspektywą upadku zysk. 
I z tego zysku jakieś gremia postanowiły zrezygno-
wać, a w zasadzie – jak już rzeczywistość późniejsza 
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(senator G. Peczkis) kładu – tak by się wydawało, że ze szkodą – ale jest 
to zgodne z prawem. I teraz, dlaczego o tym mówię? 
Dlatego że w tym konkretnym przytaczanym przeze 
mnie przypadku pracownicy, ci elementarni, mieli 
o tym wiedzę. I co z tego, skoro zakład, spółka Skarbu 
Państwa, skoro tajemnica państwowa, wszystkie moż-
liwe certyfikaty… On nawet jeśli miał wiedzę, to nie 
mógł się nią podzielić, bo to byłoby wyjawienie ta-
jemnicy państwowej tej spółki. Straciłby zatrudnienie 
i miałby problemy prawne. I to są patologie, które 
dzisiaj cały czas mają miejsce. Nie oszukujmy się, 
że ich nie ma. I chwała panu ministrowi za to, że 
tym sposobem próbuje na to reagować. Ja myślę, że 
tu nie chodzi tylko o to, jak poprzednio pan senator 
mówił, żeby ci konkretni pracownicy, będący tam 
od zawsze, 40 lat pracujący i mający to poparcie… 
Chodzi również o to, żeby uwzględnić ten czyn-
nik podstawowy, elementarny, czyli pracowniczy, 
który dzisiaj nie jest brany do zarządów. Ja jestem 
z Kędzierzyna-Koźla. W Kędzierzynie-Koźlu jest za-
rząd dużej spółki, Grupy Azoty, i tam nie ma nikogo 
z Kędzierzyna-Koźla. A, nie, dzisiaj jest. Dzisiaj jest, 
pełniący obowiązki prezesa jest…

(Głos z sali: O, proszę!)
(Wesołość na sali)
Ale to tylko dlatego, że poprzedni prezes zrezy-

gnował. Ten jest przez chwilę pełniącym obowiązki. 
Ale to jest pierwszy taki przypadek od kilkudziesię-
ciu lat. Przez kilkadziesiąt lat prezesami były osoby 
z zewnątrz, świetnie wykształcone osoby z zewnątrz. 
Dzisiaj już znamy historię i wiemy, że to wykształ-
cenie, powiedziałbym, działało w obu kierunkach: 
zakład funkcjonował w miarę poprawnie, ale niestety 
każdej z tych osób można przypisać pewne wydatki, 
nazwijmy to, moralnie naganne, aczkolwiek zgodne 
z prawem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie tylko dlatego zabieram głos, gdyż sprowoko-

wało mnie do tej wypowiedzi imiennie wezwanie 
Rulewskiego, ale bardzo grzeczne. Senator zdradził 
też część polemiki, jaka się toczyła w kuluarach. 
Nie uważam się za przegranego, choć pana senatora 
Mroza nie przekonałem, jako że zaczął tu po tej naszej 
rozmowie heretyckie poglądy wygłaszać, z którymi 
muszę się zmierzyć.

(Głos z sali: Dlaczego od razu heretyckie?)
Panie Senatorze, proszę się nie obrażać. Powiem 

tak. Oczywiście w przedmiocie prywatyzacji, bo 

jąć… Jedna z tych spółek ma siedzibę w Warszawie, 
mówię o byłej Warszawskiej Fabryce Pomp. I zyski na 
realizację wszystkich działań tych 3 spółek pobierano 
tylko i wyłącznie z wynajmu terenu tej jednej spółce. 
To było możliwe tylko dlatego, że takie było prawo 
i byli tacy panowie, którzy to prawo potrafili wyko-
rzystać, podporządkować sobie. To były przemiany 
naówczas zgodne z prawem, z tamtym prawem. Ale 
ktoś to prawo zagwarantował, ktoś to prawo dopuścił.

Ja osobiście znam pracowników, którzy pracu-
ją w tych zakładach, rozmawiam z nimi i wiem, że 
gdyby oni wówczas mieli realnie cokolwiek do po-
wiedzenia, to by powiedzieli. Ale do powiedzenia 
mieli tylko tyle, że żeby wejść do rady, musieli mieć 
kolejne egzaminy, kolejne… a, co bardzo ważne, jak 
państwo pamiętacie, egzaminy dotyczyły wówczas 
tych, którzy nie byli komunistami. Bo jeśli ktoś za 
komuny był dyrektorem, prezesem, to, jak państwo 
doskonale wiecie, egzaminom nie podlegał, płynnie 
przechodził. Egzaminy były dla tych, którzy chcieli 
do tego towarzystwa wkroczyć. I to było jedno z…

(Senator Bogdan Borusewicz: I tak było?)
Było, było. To sobie państwo sprawdzicie. Dla tych, 

którzy do tego towarzystwa chcieli wkroczyć. I dlate-
go te egzaminy z roku na rok były coraz trudniejsze. 
To się powolutku będzie zmieniało, bo zmienia się 
w sposób naturalny struktura naszego społeczeństwa.

I w związku z tym chciałbym powiedzieć o jesz-
cze jednej sprawie, obecnej, żeby nie było tak, że 
krytykuję tylko działania poprzedników. Krytykuję 
również działania współczesnych władz, jeśli służą 
one realizacji własnych zysków. Nie jest tak, że nie 
popełniamy błędów, również dzisiaj. I nie jest tak, 
że tylko państwo żeście te błędy popełniali. Chociaż 
faktem jest, że było ich całkiem sporo. Moglibyśmy 
się w końcu zacząć na tych błędach uczyć. To, co 
proponuje ministerstwo, ma jedną gigantyczną zaletę, 
której państwo zdajecie się nie dostrzegać. Osoby 
bardzo dobrze wykształcone, które są teoretycznie 
najbardziej i najlepiej predysponowane do zarządza-
nia przedsiębiorstwami i do sprawowania nadzoru 
nad tymi przedsiębiorstwami, czasami popadają 
w patologię. Mówię konkretnie o takim przypadku, 
który znam osobiście z polskiej rzeczywistości: gru-
pa osób bardzo mądrych, sprowadzonych do zarzą-
dzania jakimś tam zakładem w Polsce, w terenie, 
była tak mądra, że potrafiła samodzielnie, dogadując 
się w tym wąskim, wąziutkim gronie specjalistów, 
tworzyć operacje, w cudzysłowie, wyprowadzania 
pieniążków na zewnątrz. Mało tego, to wszystko jest 
zgodne z prawem. Państwo przecież doskonale wie-
cie, że można podejmować opinie np. prawne, które 
kosztują kilkaset tysięcy złotych od opinii. Dlaczego 
nie? Oczywiście że to jest ze szkodą dla danego za-
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(senator J. Rulewski) I dlaczego zmienialiście prezesów? Rzuciliście 
tam swoich najlepszych ludzi, nie tylko menedżerów, 
ale również ludzi z partyjną ideologią, i zmieniliście 
ich. Już nie wspominam, że pewna dziennikarka, któ-
ra nigdy w życiu nie zajmowała się promocją w przed-
siębiorstwie, stała się jednym z głównych strategów 
tego przedsiębiorstwa w zakresie promocji. I dlatego 
jestem przeciw tej skrajności, która nakazuje weto 
dla prywatyzacji.

Ale jestem również oczywiście przeciw-
ko, nie ukrywam, temu kapłanowi prywatyzacji 
Balcerowiczowi, który mówi: nie ma nic innego, tylko 
prywatyzacja. I w ten sposób jednak się wpisałem 
w tę ustawę, która, jak widzę, ma w sobie jednak 
złe założenia aksjologiczne, że pracownicy… A mó-
wię to dlatego, że braliśmy udział w tworzeniu paktu 
o przedsiębiorstwie, którego istotą było to, pod czym 
państwo i ja się podpisujemy, że wierzymy w dobrą 
wolę ludzi, w ich dobre intencje, ale powinniśmy też 
wierzyć w ich wiedzę, w to, że mogą oni sprawić, że 
wspólnym wysiłkiem na zasadzie dialogu w przed-
siębiorstwie osiągnie się jeśli nie maksymalne zyski, 
to przynajmniej konieczne zyski.

Ale konieczne zyski też nie wystarczą. Nie wy-
starczy mieć tylko 2% zysku, o czym wy tu mówicie. 
Trzeba mieć czasem, żeby utrzymać konkurencyj-
ność, 20–30% zysku. I tu przy okazji kwestia Lotu… 
Właściwie to przepraszam, zapomniałem o tym. Ten 
Lot w moim wystąpieniu, w którym mowa o tym 
mówieniu dzisiaj, że „nie” dla prywatyzacji, bo 
jest dobrze… Lot się zachował właśnie dlatego, że 
wsparło go państwo polskie na podstawie zgody Unii 
Europejskiej, zwolniło go od zobowiązań, które pan 
i ja, wszyscy musielibyśmy zapłacić. Oby ta przygoda 
Lotu się zakończyła sukcesem, ale twierdzę, że Lot 
nie utrzyma się na tym rynku, którym rządzą takie 
lwy i psy jak niemiecka Lufthansa czy kilka amery-
kańskich firm.

Dlaczego uważam, że przed Polską jednak nadal 
stoją olbrzymie zadania, zwłaszcza w spółkach gór-
niczych? Ciągle mamy tam kryzys. One przynoszą 
zyski, tylko zapominamy, zwłaszcza państwo zapo-
minacie, że są olbrzymie dotacje na górnictwo, czyli 
one zysków nie przynoszą. Przynoszą zysk opera-
cyjny w ramach prawa, ale tak naprawdę one nie są 
zyskowne netto. Co więcej, doszliśmy już do absurdu, 
że więcej węgla sprowadzamy niż… niż…

(Senator Mieczysław Augustyn: …wydobywa-
my…)

…i eksportujemy, co oznacza, że też działa rynek, 
bo po prostu nie opłaca się eksportować. No dobrze, 
ale czy wobec tego opłaca się pracować tak ciężko, 
i to z olbrzymią dotacją państwową, określaną chyba, 
Panie Ministrze, jeśli się mylę, na 250 miliardów zł, 
czyli z pieniędzmi, których brakuje być może dla 
Elektrowni „Rybnik”?

o tym chciałem mówić i będę o tym mówił jeszcze 
później. Gdy pan powiada, że oto te wspaniałe zakła-
dy, w tym przemysłowe, przynoszą dzisiaj – w do-
mniemaniu: pod władzą PiS – zyski, to pan mówi 
prawdę, nawet kuszącą prawdę. Ale pan zapomina 
o kontekście, a mianowicie o tym, że aby do tego 
doszło, ci, którzy zarządzają tymi spółkami – mnie-
mam, że dobrze… Tu trzeba było przejść całą ścieżkę 
komercjalizacyjno-prywatyzacyjną. Na początku tej 
ścieżki m.in. tu obecni, ale i tysiące zarządców w fir-
mach wtedy państwowych, bo tylko państwowe były, 
nie mieli nawet pojęcia, co to jest kodeks handlowy. 
Co więcej, zapomina pan, że to wszystko było za-
dłużone, zapomina pan, że trzeba było trochę tlenu 
tym przedsiębiorstwom dostarczyć, a tego tlenu nie 
chcieli odpuścić dla nas i prywatni przedsiębiorcy 
– bankierzy czy też nasi wierzyciele – i ci państwo-
wi. Ale stało się to, co się stało. Ja nie twierdzę, że 
to było optymalne rozwiązanie, choć… Po drodze 
były i takie wybory wygrywane przez SLD. Myślę, 
że państwo nie pójdą tą drogą. Wpierw emerytury 
– sprawność zakładów, wydajność zakładów, efek-
tywność zakładów nas nie interesuje. Ja widziałem 
jednego z państwa wybitnych polityków, który to, 
gdy Wałęsa jako prezydent państwa rozważał, czy 
państwo, czy wspólnota polska, czy naród polski, 
czy koniunkturalny interes polityczny… Nie mówię: 
cząstkowy interes własnościowy. To wtedy widzia-
łem jednego z waszych polityków, jak rzucał, palił 
czy brał udział w tym. Wybraliśmy właśnie tę drogę, 
dzięki której dziś możemy mówić, że nasza gospodar-
ka nie przypomina ani białoruskiej, ani ukraińskiej, 
ani nawet niektórych innych z własnością prywat-
ną, choćby greckiej. Jest ustabilizowana, a własność 
państwowa działa w niej na zasadach rynkowych 
objętych prawem, kontrolą i odnosi sukcesy. I bardzo 
dobrze. Zatem chcę zakończyć ten wątek, mówiąc, 
że jestem przeciwnikiem skrajnych doktrynalnych 
określeń, które tu padają: „nie dla prywatyzacji, a po 
nas choćby potop” i „tak dla prywatyzacji, choćby 
komuś trzeba było pomóc”.

No właśnie, nie dla prywatyzacji. Jest Orlen – i co? 
Jest państwowy zarząd, a w ciągu roku są 2 zmiany 
w zarządzie. Twierdzicie, że to jest pozytywne zjawi-
sko dla wszelkich inwestorów, dla konsumentów? A ja 
powiem: jestem skrzywdzony przez takie zarządzanie 
Orlenem. Orlen otrzymał na własność wszystko, 1 ty-
siąc 200 stacji, załogi też coś dostały, partycypowały 
w tym wszystkim, a ja płacę w Orlenie najwyższą 
cenę za benzynę, za ropę, za gaz.

(Senator Bogdan Borusewicz: A teraz będzie wyż-
sza.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Kolejna podwyżka 
będzie.)
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(senator J. Rulewski) Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam wrażenie, iż obecnie rządzący uważają, 

że państwowe jest lepsze i że należało utrzymać 
własność państwową na tym poziomie, na którym 
była ona w czasach PRL. Nie tylko tutaj, nie tylko 
w tej dyskusji słyszę głosy, że państwowe jest lep-
sze, w związku z czym nie należało nic zmieniać. 
Jest to, według mnie, nieprawdziwe i niebezpieczne. 
Słyszę też głosy, że nawet szkoda, że PGR zostały 
zlikwidowane.

(Senator Grzegorz Peczkis: Nie wszystkie.)
Otóż jeżeli państwowe byłoby lepsze i PGR funk-

cjonowałyby dobrze i przynosiłyby dochód, to w 1989 
i 1990 r. weszlibyśmy z kwitnącą, świetną gospodar-
ką. Czy były patologie? Oczywiście były. Ale to, co 
jest dzisiaj, gospodarka, która się rozwija, jest wyni-
kiem pewnych działań, a także restrukturyzacji, którą 
te działania powodowały.

I teraz kilka, według mnie, sprostowań.
Panie Senatorze, Lot. Słyszę o tym, bo co jakiś 

czas ktoś się na to powołuje i mówi: przecież Lot 
upadał, a jak my doszliśmy do władzy, to kwitnie, 
przynosi dochody. Tak, tak jest. Ale, Panie Senatorze, 
powinien też pan wiedzieć – bo przecież czyta pan to 
samo co ja i słucha pan tego samego co ja – że wtedy, 
kiedy Lot, że tak powiem, zniżał swoje loty i miał 
problemy, to otrzymał dofinansowanie i pomoc pań-
stwa. W związku z problemami musiał na pewien czas 
zlikwidować wiele najbardziej dochodowych linii, 
a właśnie wtedy, kiedy, jak pan mówi, wy przyszli-
ście do władzy, ten okres karencji się skończył i Lot 
otworzył nowe linie na Daleki Wschód, dodatkowe 
linie na Sany Zjednoczone. I to jest przyczyną tego, 
że nastąpiła zmiana w Lot. Przecież pan powinien 
o tym wiedzieć.

Mówi się czy mówiło się: stocznie, zniszczyli-
ście stocznie. Powtarzają to ludzie, którzy nie zna-
ją się w ogóle na gospodarce morskiej, na stocz-
niach, nie wiedzą, jak one w tej chwili wyglądają. 
Mówią to ludzie z południa – rozumiem, że znają 
się na stoczniach lepiej niż inni. Ale wszędzie, gdzie 
stocznie zostały sprywatyzowane, one przynoszą 
dochód i świetnie funkcjonują. Stocznia remonto-
wa w Gdańsku, proszę państwa, buduje najbardziej 
nowoczesne statki, promy elektryczne. Opanowała 
rynek Norwegii. Buduje kablowce. Buduje specja-
listyczne statki. To tam zbudowano trałowiec dla 
Polskiej Marynarki Wojennej, bardzo skomplikowa-
ny, o bardzo trudnej konstrukcji. Na terenie stoczni 
gdyńskiej, która upadła, pracuje w tej chwili więcej 
ludzi, w różnych firmach, które na jej miejscu funk-
cjonują. Całe zaplecze stoczniowe funkcjonuje. To 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tak wygląda sytuacja 
w Trójmieście.

Ja uważam, że właśnie w takim zespoleniu do-
brych związkowców, członków załogi i zarządów, 
które są choćby nawet z partyjnej nomenklatury, 
może pojawić się sukces. Ale mam też świadomość, 
Panie Senatorze, tak jak panu mówiłem… Pan nie 
zaniesie swoich pieniędzy do złego banku. Mam 
świadomość, że rada nadzorcza, także działająca 
z udziałem robotników, pracowników, jakkolwiek 
by to nazywać, będzie inwestować tam, gdzie 
można najwięcej zarobić, czyli łupić tych, którzy 
są właścicielami, i będzie maksymalizować zysk, 
a nie tylko go wypracowywać. W to wierzę. Ale 
żeby w to wierzyć, to, ja tak twierdzę, trzeba nie-
stety mieć wiedzę. Rzeczywiście zgodziłbym się tu 
z panem ministrem. To nie musi być w momencie 
wyborów. Ale na pewno istotne jest zobowiązanie, 
że jako członek rady nadzorczej będzie się tę wie-
dzę kształtowało.

Teraz coś, co jest ważne. Pojawia się tu stwier-
dzenie, że przedstawiciele reprezentują robotników. 
Nie. Rada nadzorcza jest – podkreślam – organem 
przedsiębiorstwa. Jest ona odpowiedzialna za wiele, 
wiele rzeczy, w tym prywatyzację. To na forum rady 
nadzorczej podejmowane są decyzje. Tam są przed-
stawiciele właściciela i tam wydawane są opinie. 
Tym właścicielem jest oczywiście państwo, które 
ma swoich przedstawicieli. Pozwólmy im działać 
z pełną wiedzą, pozwólmy im działać. Ta rada po-
winna, moim zdaniem, przestać być związkowa, 
menedżerska czy państwowa. Ona powinna być radą 
nadzorczą danego przedsiębiorstwa, bo do tego jest 
wybrana i do tego jest zobowiązana. Zatem chodzi tu 
nie tylko o obronę, bo od tego są związki zawodowe, 
układy zbiorowe…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

Na końcu sprawa bulwersująca. Akurat się na 
tym znam, bo niejako temu towarzyszyłem. Chciało 
się zamknąć Ciech. Mówi się, że były nadużycia. 
No, ja mogę powiedzieć, że takie jakby jądro 
Ciechu, czyli Soda, w moim okręgu tonęła wraz 
z Ciechem. Były strajki i były demonstracje. Dziś 
mogę powiedzieć, że w Sodę się inwestuje. I sprze-
daż tego polskiego, kujawskiego produktu nareszcie 
przynosi zyski. Dla rodziny Kulczyka, ale także 
dla robotników i dla miasta Inowrocławia, które 
otrzymuje podatki. I oby tak dalej. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
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(senator B. Borusewicz) …i kwalifikacje. Przecież w tej chwili spółki Skarbu 
Państwa są obsadzane przez działaczy PiS, stanowiska 
wszelkiego szczebla. W spółce Energa, w gdańskiej 
Enerdze zarząd się zmienia czwarty czy szósty raz. 
Ja już przestałem liczyć. Wszystkie spółki zależne są 
obsadzone przez działaczy PiS, przez miejscowych 
działaczy PiS. Góra jeszcze jest do rozdziału, dla no-
menklatury centralnej, ale poniżej, spółki zależne to 
już nomenklatura komitetu wojewódzkiego.

Panie Senatorze, niech pan popatrzy na KGHM, 
na te spółki zależne, na to, jak one są obsadzone. To 
przecież woła o pomstę do nieba. I oczywiście to się 
dzieje, mimo że są pewne kryteria, kryteria dotyczące 
rad nadzorczych. Czyli te kryteria też można omijać 
albo można ich nie stosować. Tak? Tak to wygląda.

Nie patrzę na Orlen. Drugi zarząd w Orlenie i inne 
zmiany wobec tego, co się dzieje w innych spółkach, 
to są naprawdę niewielkie zmiany, niewielkie zmiany. 
Ale gdzie indziej to jest horror.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

W Enerdze, w Lotosie… Druga zmiana też niedu-
ża, ale zmieniliście ludzi do poziomu kierowników. 
We wszystkich spółkach zależnych, tak, we wszyst-
kich spółkach zależnych wszyscy dyrektorzy zostali 
wymienieni. I chcecie powiedzieć, że to jest w po-
rządku, że to jest dla dobra tych firm. Tak? Proszę 
pozwolić, że ja w to nie uwierzę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Minister Energii Krzysztof Tchórzewski: Nie, 

dziękuję.)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 744, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 744 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie 
z prac komisji nad ustawą o zmianie ustawy o jako-

A jak jest w Szczecinie, gdzie stocznie pozosta-
ły takie, jakie były? Kombinowano tam mnóstwo, 
utworzono jakąś firmę, której usunięto długi, potem 
przekształcano itd. I nic z tego nie wyszło. W stoczni 
„Gryfia” państwa minister i państwa działacz, któ-
ry wspiera stocznię „Gryfia”, doprowadził do tego, 
że w stoczni położono stępkę pod prom – w stoczni 
„Gryfia”, która nie budowała promów, a przez kilka 
czy kilkanaście lat nic już nie budowała. A więc poło-
żono stępkę. Trzeba było kupić tę stępkę gdzieś indziej 
i uroczyście odsłonić. Ta stępka dalej stoi. A w stoczni 
remontowej – dlatego że jest prywatna, a może dlatego, 
że jest w Gdańsku – która budowała promy, tych pro-
mów się nie zamawiało. No, teraz trzeba będzie. Jeżeli 
Polska ma budować promy, to będzie musiała zamówić 
je tam, gdzie te promy się buduje. I takie próby, takie 
kombinacje, że tu coś połączymy, że tutaj wspólnie 
będziemy budować, że ta stocznia prywatna będzie coś 
budować z tamtą w Szczecinie, nie zważając na kosz-
ty… Tak wygląda sytuacja w przemyśle stoczniowym. 
A stocznia w Gdyni? Kiedy stocznia gdyńska upadała 
i nie było żadnych decyzji, to w tej stoczni gdyńskiej 
w radzie nadzorczej z ramienia pracowników był pro-
minentny działacz obecnego PiS. Bardzo prominentny. 
Prał pieniądze w radzie nadzorczej. On nie był w radzie 
pracowniczej, bo wtedy rad pracowniczych chyba jesz-
cze nie było, ale w radzie nadzorczej. Otóż czym innym 
są rady pracownicze, które powołaliśmy ustawą. One 
w zasadzie nie działają albo działają jakoś marginalnie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Pracowników.)
(Senator Wiesław Dobkowski: Rady pracowni-

ków.)
(Senator Jan Rulewski: Tak, rady pracowników.)
Tak, rady pracowników. Ale to jest… Wiadomo, 

o co chodzi, rady pracowników. One miały nie tyle 
zarządzać, ile reprezentować wszystkich pracowni-
ków, mieć wpływ na różne działania itd. Zaś rady 
nadzorcze mają inne kompetencje i inne zobowiąza-
nia. Nie można tego mylić.

Ja mam obawy o to, że ta zmiana ustawy ma do-
prowadzić do tego, żeby działacze związkowi mogli 
bez problemu zasiadać w tych radach pracowniczych 
i otrzymywać dodatkowe apanaże. To będą takie tłu-
ste koty, bo raz wybranym działaczem związkowym 
w tej chwili jest się w zasadzie do końca życia. Te 
wybory są tylko fikcją…

(Senator Piotr Florek: Fikcją i smutkiem.)
…i to we wszystkich związkach, nie tylko 

w związku Solidarność, ale także w OPZZ.
I na końcu patologie. Jeżeli państwo uważacie, że 

państwowe jest lepsze, to pilnujcie, żeby tym pań-
stwowym zarządzali ludzie, którzy mają do tego od-
powiednie przygotowanie…

(Senator Piotr Florek: Kwalifikacje.)
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Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Komunikaty

(senator sprawozdawca J. Łyczak) Jest z nami pan minister Jacek Bogucki, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy? Nie. Dziękuję bardzo.

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

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Wysoki Senacie, za chwilę ogłoszę przerwę do 
jutra do godziny 10.00.

Jest jeszcze komunikat, tak?
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Tak.)
Jutro o godzinie 10.00 rozpoczniemy od punktu 

szóstego, tj. od informacji dla Sejmu i Senatu RP 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii 
Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017, czy-
li podczas przewodnictwa Estonii w Radzie Unii 
Europejskiej.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:

Dziękuję bardzo.
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Komisji Środowiska poświęcone rozpatrze-
niu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 
niektórych innych ustaw odbędzie się w dniu 7 marca 
2018 r. o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone 
pierwszemu czytaniu projektów uchwał w 50. rocz-
nicę wydarzeń marcowych 1968 r. odbędzie się jutro 
o godzinie 8.30 w sali nr 186. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Dziękuję.)
Dziękuję.

ści handlowej artykułów rolno-spożywczych – druk 
senacki nr 744. Komisja pracowała w dniu 6 marca.

Ustawa ma na celu dodanie do zadań Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
zadań związanych z wykonywaniem badań labo-
ratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych 
na potrzeby realizacji mechanizmów wspólnej po-
lityki rolnej oraz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. W ramach mechanizmów 
wspólnej polityki rolnej realizowane są interwencyjne 
zakupy i sprzedaż, dopłaty do prywatnego przecho-
wywania, z kolei w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest wykonywa-
nie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-
-spożywczych.

Zarówno Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników 
nie posiadają własnych laboratoriów, dlatego wska-
zane jest, aby badania wykonywał IJHARS jako jed-
nostka wyposażona w laboratoria oraz w odpowied-
nio wypracowaną metodykę badań. Wykonując nowe 
zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 
realizacji mechanizmów wspólnej polityki rolnej oraz 
z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ra-
mach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Ustawa daje upoważnienie prezesowi Rady 
Ministrów do modyfikowania budżetu w drodze roz-
porządzenia w zakresie niezbędnym do wykonywania 
ustawy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni 
od daty ogłoszenia.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 19)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryń-
ski, Maria Koc, Adam Bielan i Bogdan Borusewicz)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę państwa, za chwileczkę przystąpimy do 

rozpatrzenia punktu szóstego. Ja tylko pragnę po-
informować Wysoką Izbę, że po zakończeniu tego 
punktu będziemy mieli już druki i będziemy mogli 
uzupełnić porządek obrad, będzie wtedy uzupełnienie 
porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu 
RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. 
(przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej).

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 709. 
Marszałek Senatu otrzymaną informację skierował 
do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 r. 
rozparzyła informację i poinformowała o tym mar-
szałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego, stojącego już tutaj pana 
ministra, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, pana Konrada Szymańskiego.

Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Prezydencja estońska koncentrowała się w swoich 

planach na przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 
przez 6 miesięcy 2017 r. na 4 obszarach, które były na-
zwane tak: otwarta i innowacyjna Europa, bezpieczna 
i chroniona Europa, cyfrowa Europa, inkluzywna 
i zrównoważona Europa.

Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli otwartą 
i innowacyjną Europę, to Polska z zainteresowaniem 
odnosiła się do wysiłków prezydencji estońskiej na 
rzecz wdrożenia strategii rynku wspólnotowego i po-
pierała to. To jest stały kierunek polskiej polityki 
w Unii Europejskiej. Chcieliśmy również, aby prze-
kładało się to na jakiś konkret legislacyjny. Jedyną 
inicjatywą, która ma tutaj szansę wzmocnić wspólno-
towy rynek usług, jest Europejska Karta Usługowa, 
która w założeniu ma poszerzyć wzajemne uznawanie 
kwalifikacji i ograniczyć administracyjne obciążenia 
wobec przedsiębiorstw, firm, które świadczą usługi 
na rynku wspólnotowym, w szczególności transgra-
nicznie.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to był to temat 
politycznie ważki, nie tylko z uwagi na sytuację ze-
wnętrzną Unii Europejskiej, ale także nierozwiązaną 
sprawę presji migracyjnej. Tutaj na odnotowanie z całą 
pewnością zasługuje powołanie PESCO, współpracy 
strukturalnej w zakresie polityki obronnej. Polska 
jest jednym z krajów założycielskich tej instytucji, 
tego sposobu funkcjonowania, tego wzmocnienia 
polityki obronnej Unii Europejskiej. Przy czym, jak 
podkreślaliśmy w trakcie negocjowania notyfikacji, 
w trakcie negocjowania mandatu, i jak podkreślamy 
dziś, wszelkie kroki na rzecz wzmocnienia polityki 
obronnej Unii Europejskiej, w tym PESCO, powin-
ny być podejmowane w ścisłej współpracy, powinny 
być synergiczne w stosunku do tego, co dzieje się 
w zakresie NATO, w szczególności w zakresie 
adaptacji NATO na naszej granicy zewnętrznej, na 
granicy wschodniej Paktu. Zwracamy uwagę na to, 
że wszystkie wysiłki, trafne, słuszne wysiłki na rzecz 
wzmocnienia roli Unii Europejskiej w obszarze bez-
pieczeństwa i obronności, powinny brać pod uwa-
gę fakt, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy 
płyną nie tylko z południa, ale i ze wschodu, i że 
oba te kierunki są strategiczne z unijnego punktu 
widzenia i równie ważne. To jest warunek konieczny, 
aby wszystkie państwa członkowskie miały podobny 
poziom współwłasności, współodpowiedzialności za 
te politycznie uzasadnione wysiłki.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)
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(sekretarz stanu K. Szymański) że granice zewnętrzne są chronione. Te 2 akty praw-
ne, o których wspomniałem, z pewnością przybliżają 
tę perspektywę.

Drugą inicjatywą w tym obszarze, na którą chciał-
bym zwrócić uwagę, jest powołanie funduszu powier-
niczego dla Afryki. To jest jeden z instrumentów, 
którego celem jest hamowanie pierwotnych przyczyn 
migracji. Polska jest zaangażowana finansowo w ten 
instrument, podobnie jak w wiele innych instrumen-
tów, których celem jest hamowanie pierwotnych przy-
czyn migracji.

Nierozwiązaną sprawą, do dziś nierozwiązaną 
sprawą, jest kwestia reformy sytemu azylowego, unij-
nego systemu azylowego. Wśród wielu propozycji 
prawnych… Myślę, że jest gotowość do kompromisu 
w wielu dziedzinach, w przypadku przeważającej 
części tych propozycji prawnych, natomiast proble-
mem jest ściśle z tym powiązana – to jest w zasadzie 
serce tej reformy – kwestia… Rozporządzenie du-
blińskie w opinii Komisji Europejskiej wciąż zakłada 
wprowadzenie – w takiej lub innej formie; to zależy 
od państw – mechanizmu automatycznej alokacji 
ruchu uchodźczego między państwa członkowskie, 
co budzi sprzeciw nie tylko Polski, ale także kilku 
innych krajów. Utrzymujemy stanowisko, że nie ma 
żadnych powodów, aby Unia Europejska miała jaki-
kolwiek wpływ na zarządzanie ruchem uchodźczym 
między państwami członkowskimi. Ta sprawa, mimo 
pewnych kompetencji unijnych możliwych do uru-
chomienia, powinna z uwagi na sytuację polityczną 
pozostać do decyzji państw członkowskich – tak bę-
dzie lepiej nie tylko dla samej tej sprawy, ale także dla 
procesu integracji europejskiej, który został podwa-
żony właśnie z uwagi na niewydolność wewnętrznych 
mechanizmów zarządzania ruchem migracyjnym. 
W to miejsce proponujemy instrumenty efektywne, 
instrumenty, które się sprawdziły i które w dodatku 
potrafią zjednoczyć państwa członkowskie. To są in-
strumenty z szeroko pojętej palety działań w zakresie 
zewnętrznej polityki migracyjnej.

Trzeci aspekt, niezwykle ważny, związany bardzo 
silnie z charakterem reform w Estonii w ostatnich 
latach, dotyczy kwestii cyfrowych. Mieliśmy szczyt 
cyfrowy w Tallinie, którego głównym przesłaniem 
było wzmożenie nacisku politycznego, promocja 
polityczna sprawy swobodnego przepływu danych 
nieosobowych. Rozporządzenie w tej sprawie jest 
przedmiotem uzgodnień zdecydowanie za długo, po-
dobnie jak wszystkie inne elementy pakietu rynku 
cyfrowego. Ten rynek cieszy się bardzo dużym popar-
ciem ze strony państw. Polska jest jednym z państw 
inicjujących poparcie dla jednolitego rynku cyfro-
wego na poziomie Rady Europejskiej – dwukrotnie 
sygnalizowaliśmy inicjatywę państw, dość szeroką 
inicjatywę państw w tej sprawie – wyraźnie jednak 
widzimy bardzo duży deficyt realnych działań legi-

Na uwagę zasługuje również szczyt Partnerstwa 
Wschodniego, który odbył się w ramach prezyden-
cji, był przygotowany przez prezydencję estońską. 
Partnerstwo Wschodnie nie jest dzisiaj w najlepszej 
kondycji. Jest to projekt unijny, który powinien być 
przedmiotem większej uwagi szefów rządów. Różne 
problemy na południu i problemy wewnętrzne Unii 
Europejskiej powodują, że Unia nie poświęca dzisiaj 
wystarczająco dużo uwagi naszemu wschodniemu 
sąsiedztwu. Polska była zaangażowana w to, aby 
szczyt Partnerstwa Wschodniego był istotnym kro-
kiem w kierunku odrodzenia się polityki wschodniej, 
sąsiedzkiej polityki wschodniej Unii Europejskiej. 
Udało się osiągnąć 2 rzeczy, które z całą pewnością 
zasługują na odnotowanie. Po pierwsze, fundusze, 
instrumenty wsparcia z zakresu TNT, czyli fundusze 
wsparcia infrastruktury transportowej, będą otwarte 
dla krajów Partnerstwa Wschodniego. A druga sprawa 
to podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Armenią, 
czyli stworzenie – stosunkowo mało ambitnej i sto-
sunkowo wąskiej, ale jednak – podstawy do rozwi-
jania współpracy z krajem, który na pewnym etapie 
odwrócił się od koncepcji Partnerstwa Wschodniego 
i uznał, że w zasadzie beztraktatowe relacje z Unią 
Europejską są wystarczające. Zrobiono tu krok we 
właściwym kierunku – z całą pewnością niewystar-
czający, ale we właściwym kierunku.

W zakresie bezpieczeństwa w kontekście migracji 
są 3 sprawy, na które chciałbym zwrócić państwa 
uwagę. Po pierwsze, wśród spraw legislacyjnych uda-
ło się dopiąć porozumienie w zakresie kontroli ruchu 
na granicach zewnętrznych, kontroli wjazdu i wyjaz-
du na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Są 
2 akty prawne, które wyraźnie wzmocnią możliwości 
państw członkowskich w zakresie kontroli ruchu na 
granicach zewnętrznych. Ma to znaczenie nie tylko 
bezpośrednie dla kontroli ruchu migracyjnego, w du-
żym stopniu nielegalnego, ale i ma to znaczenie dla 
wewnętrznej sytuacji w strefie Schengen, która dzisiaj 
staje pod małym znakiem zapytania głównie z uwagi 
na to, że rośnie grupa społeczna – narodów, państw 
członkowskich Unii Europejskiej – która zauważa 
zależność, oczywistą zależność między szczelnością 
granicy zewnętrznej a wydolnością strefy Schengen, 
a możliwością utrzymania strefy Schengen. Widzimy, 
powiedziałbym, utrzymujący się – to nie jest duża 
skala, ale jest to niepokojące – stan utrzymywania 
nadzwyczajnych, ale długotrwałych kontroli na gra-
nicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Uważamy, 
że będzie można efektywnie zlikwidować ten stan 
nadzwyczajny i przywrócić stan pożądany, czyli brak 
kontroli granicznych na granicach wewnętrznych Unii 
Europejskiej, tylko w przypadku, w którym będziemy 
mogli jako Unia Europejska wiarygodnie powiedzieć, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) członkowskich jest nieskrywanym celem podnoszenia 
standardów socjalnych, w szczególności w obszarze 
usług publicznych. Znamy tę dyskusję od roku 2004 
i 2005, kiedy to pierwszy raz próbowaliśmy poprawić 
działanie rynku wspólnotowego za sprawą dyrektywy 
usługowej.

Druga sprawa to proklamacja filara praw społecz-
nych w Göteborgu. Ta proklamacja międzyinstytu-
cjonalna ma oczywiście istotne znaczenie z punk-
tu widzenia zachowania politycznego wsparcia dla 
europejskiego modelu społecznego. Tutaj Polska 
również nie ma żadnych wątpliwości, że ten model 
powinien być zachowany i powinien być rozwijany. 
Zwracamy jednak uwagę na to, że proklamacja nie 
powinna stwarzać żadnych przesłanek do poszerze-
nia kompetencji prawodawczej Unii Europejskiej. 
Unia Europejska w zakresie polityki społecznej ma 
ograniczone kompetencje i tak powinno pozostać bez 
względu na to, jak politycznie artykułujemy nasze 
poparcie dla modelu społecznego. Ta sprawa została 
bardzo silnie zaakcentowana w samej proklamacji, 
bardzo silnie wybrzmiała w Göteborgu m.in., a może 
głównie za sprawą Polski.

Jeśli chodzi o kwestie energetyczno-klimatycz-
ne, które też były ujęte w tym pakiecie dotyczącym 
zrównoważonej Europy, to udało nam się do pewnego 
stopnia porozumieć, powiedzmy, poprawić stan kom-
promisu w przypadku ETS i non-ETS, czyli systemu 
kontroli emisji CO2 w obszarze rynku ETS i w tym ob-
szarze, który nie jest objęty rynkiem ETS. Ta poprawa 
jest istotna. My doceniamy fakt, że Rada po lutowej 
kolizji, frontalnej kolizji interesów państw Europy 
Środkowej i innych państw Unii Europejskiej, zdołała 
ukształtować kompromis, który jest wyraźnie lepszy 
od podejścia lutowego. Podniesienie kwestii koperty 
uprawnień bezpłatnych m.in. dla polskiej energetyki 
jest oczywiście krokiem we właściwym kierunku. 
Podniesienie kwestii Funduszu Modernizacyjnego, 
który może służyć niektórym aspektom polskiej 
strategii energetycznej, jest oczywiście warte uwa-
gi. Jednak na końcu tych negocjacji oceniliśmy, że 
kompromis wciąż nie jest wystarczający do tego, aby 
poprzeć to rozwiązanie. Zdecydowaliśmy się na to, 
żeby wyrazić swoje uznanie dla elementów, które 
niejako idą w kierunku naszego stanowiska, przez 
wstrzymanie się od głosu w tej sprawie.

Jeżeli chodzi o non-ETS, czyli wszystkie elemen-
ty, które są poza rynkiem uprawnień – chodzi tutaj 
głównie o rolnictwo, transport i budownictwo – to 
Polsce udało się istotnie ograniczyć poziom zobowią-
zań redukcyjnych w tym obszarze, do 0,4%. Niemniej 
mechanizm ten wciąż pozostaje mechanizmem trud-
nym, jeśli chodzi o realizację. Bez względu na to, 
jak wyglądają nasze krajowe oczekiwania w zakresie 
termomodernizacji, o czym mówimy ostatnio bardzo 
wiele w kontekście smogu, czy w zakresie komuni-

slacyjnych. Te sprawy powinny przebiegać znacznie 
szybciej, ponieważ ustanowienie standardów na ryn-
ku wspólnotowym w zakresie cyfrowym jest sprawą 
pilną nie tylko z uwagi na to, że potrzebujemy euro-
pejskich standardów w tym obszarze – to są zagad-
nienia o czysto ponadgranicznym charakterze – ale 
również z uwagi na to, że brak ukształtowania stan-
dardów na tym rynku opóźnia rozwój infrastruktury, 
w tym sieci 5G, która jest jednym z kluczowych ele-
mentów rozwoju, istotnego rozwoju, istotnego skoku 
rozwojowego rynku cyfrowego.

Czwarta sprawa to inkluzywna i zrównoważo-
na Europa zarówno pod względem społecznym, jak 
i środowiskowym. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę 
na kilka spraw, które albo zyskały bardzo duży po-
stęp, jeżeli chodzi o procedowanie legislacyjne – jak 
państwo wiedzą, w Unii jest ono bardzo rozłożone 
w czasie, często trwa wiele lat – albo zyskały po pro-
stu finalny kształt.

Pierwsza sprawa to delegowanie pracowników. 
Tutaj kompromis, który został zawarty w Radzie do 
spraw społecznych, z polskiego punktu widzenia 
jest wciąż nie do przyjęcia. Widzimy wyraźny ukłon 
w kierunku stanowiska państw Europy Środkowej 
w wielu dziedzinach, takich jak: delegowanie dłu-
goterminowe; podwykonawstwo; ograniczenie wy-
magań, jeżeli chodzi o delegowanie pracowników. Te 
elementy uzysku negocjacyjnego zostały w istotny 
sposób ograniczone na skutek stanowiska Parlamentu 
Europejskiego, który przywrócił wiele jeszcze gor-
szych rozwiązań w tym obszarze. A kluczowym 
aspektem wpływającym na ogólną ocenę całego tego 
pakietu są rozwiązania, które będą przyjęte wobec 
transportu międzynarodowego. Uznano – i to było 
rozwiązanie kompromisowe, które wciąż obiecuje 
lepsze rozwiązania na przyszłość – że transport mię-
dzynarodowy powinien podlegać derogacjom z za-
sad ogólnych delegowania, a te derogacje powinny 
być ukształtowane przez Radę do spraw transportu. 
To jest właściwe stanowisko, o ile Rada do spraw 
transportu faktycznie będzie w stanie przyjąć realne 
derogacje, istotne ograniczenia reżimu delegowania 
wobec transportu międzynarodowego. Dopiero wtedy 
będzie można ocenić, czy cały pakiet jest godny po-
parcia, czy też wstrzymujemy się, czy też będziemy 
mieli do czynienia z utrzymującą się opozycją Polski 
wobec tych rozwiązań, które mają zagwarantować 
wyższy poziom standardów społecznych, co jest god-
ne pochwały. Polska nie ma żadnego problemu z tym, 
aby standardy społeczne w zakresie usług czy pracy 
były jak najwyższe, ale chcielibyśmy uniknąć takiej 
sytuacji, że efektem ubocznym tych działań jest po 
prostu ograniczenie rynku, ograniczenie konkuren-
cji i protekcjonizm, który w niektórych państwach 
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(sekretarz stanu K. Szymański) prezydencji, a wynikały albo z rytmu prac Unii, 
albo z procesów niezaplanowanych, takich jak 
Brexit.

W grudniu państwa członkowie przy zdecydowa-
nym poparciu Polski uznały, że pierwsza faza nego-
cjacji dotyczących Brexitu przedstawia wystarczający 
postęp. Jest to sformułowanie wyjęte z rekomendacji 
Rady Europejskiej. „Wystarczający postęp” to oczy-
wiście pojęcie polityczne, pojęcie ocenne.

Uznaliśmy, że w zakresie rozliczania finanso-
wego, praw obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, a także kwestii irlandzkiej – chyba sto-
sunkowo najtrudniejszej, najbardziej, że tak powiem, 
wybuchowej wśród 3 spraw wskazanych w pierwszej 
fazie negocjacji – osiągnięto postęp wystarczający 
do tego, aby przejść do drugiej fazy negocjacji, czyli 
do negocjowania porozumienia o nowych relacjach 
między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

W międzyczasie pojawiła się propozycja okresu 
przejściowego. Miałoby to nam wszystkim dać trochę 
więcej czasu na to, żeby porozumienie wyglądało 
lepiej. To porozumienie będzie bardzo trudne, ponie-
waż nie będzie dotyczyło tylko pasywnego, powie-
działbym, rozwodowego rozliczania między Wielką 
Brytanią a Unią Europejską. Ono będzie dotyczyło 
tego, co jest możliwe między Wielką Brytanią a Unią 
Europejską po ustaniu członkostwa.

Jeśli chodzi o prezydencję estońską, można po-
wiedzieć, że we wszystkich sprawach, które były 
ważne dla Unii… Dla Polski szczególnie ważna 
była kwestia gwarancji praw obywateli polskich 
w Wielkiej Brytanii oraz rozliczania finansowego, 
które będzie wpływało na całkowite rozliczenie tej 
perspektywy finansowej. Te rozwiązania zapro-
ponowane w raporcie wspólnym, od niedawna już 
przetłumaczonym na język porozumienia prawnego, 
język traktatu, to są rozwiązania dobre, to są roz-
wiązania, które dają nam rękojmię, pełną gwaran-
cję tego, o co nam chodziło w tych negocjacjach. 
Dlatego wyraziliśmy zdecydowane poparcie dla 
otworzenia nowych etapów negocjacji.

Ostatnią sprawą wśród tych kwestii, które trudno 
uznać za element prac prezydencji, wynikających 
po prostu z kalendarza Unii, jest przyjęcie budżetu 
rocznego na rok 2018. Warto to odnotować, ponie-
waż zbliżamy się do dyskusji na temat wieloletnich 
ram finansowych i ta sprawa odgrywa coraz bardziej 
kluczową rolę. Budżet na rok 2018 pokazał, że można 
stosunkowo łatwo, w stosunkowo dobrej atmosferze, 
niekonfrontacyjnej, uzgodnić adaptację budżetu rocz-
nego Unii Europejskiej w taki sposób, aby z jednej 
strony znaleźć pieniądze na nowe cele, których sensu 
nikt nie podważa, a jednocześnie ograniczyć jakiekol-
wiek skutki uboczne w przypadku tych celów, które 
pozostają ważne, w szczególności w zakresie polityki 
rolnej i spójności.

kacji i transportu, o czym mówimy w kontekście e-
-mobilności… Polska ma tu bardzo ambitne plany. Ich 
realizacja może się przysłużyć realizacji zamierzeń 
w zakresie redukcji emisji CO2. Niemniej reżim unij-
ny pozostaje trudnym elementem całej tej układanki.

Ostatnia sprawa to pakiet zimowy. Wielokrotnie 
mówiliśmy na ten temat, także w Senacie. Pakiet zi-
mowy dotyczy bardzo wielu dziedzin. Są przynaj-
mniej 2 dziedziny, które z polskiego punktu widzenia 
wiążą się z trudnościami.

Pierwsza sprawa to zakres kompetencji regulacyj-
nych wobec rynku energii elektrycznej. Jest to bardzo 
czuły element, ponieważ bezpośrednio oddziałuje 
na poziom cen energii elektrycznej, które w Unii 
Europejskiej są bardzo różne. Różna jest także zdol-
ność społeczeństw europejskich do przyjmowania 
takich lub innych cen, złożonych z takich lub innych 
komponentów, często środowiskowych. W Polsce 
ta zdolność na pewno jest mniejsza, i to nie tylko 
z uwagi na zasobność polskich rodzin, ale również 
z uwagi na skalę wartości, w której kwestie ewen-
tualnej przyspieszonej transformacji energetycznej 
nie odgrywają tak dużej roli jak choćby u naszych 
zachodnich partnerów.

Kluczowym elementem sporu o pakiet zimowy 
pozostaje kwestia uznania czy wytyczenia ścieżki 
prawnej dla możliwości realizacji polskiego rynku 
mocy. Wprowadzenie polskiego rynku mocy jest wa-
runkiem koniecznym do odbudowania możliwości 
inwestycyjnych w polskiej energetyce.

Plany Ministerstwa Energii w tej sprawie są dobrze 
zrównoważone, dobrze przemyślane. Widzieliśmy 
pierwotnie w propozycjach Komisji Europejskiej 
w zakresie pakietu zimowego zapisy, które były 
wyraźnie konfrontacyjne. Myślę, że dziś możemy 
uznać, że znaczna część problemów została rozwiąza-
na przez wprowadzenie zasad czasowego stosowania 
prawa, pewnych wyłączeń czasowych czy też zasad 
intertemporalnych, które, mam nadzieję, na końcu 
tej drogi przyniosą nam efekt najbardziej pożądany. 
W Unii Europejskiej jest wzmocniony reżim, jeże-
li chodzi o pomoc publiczną dla energetyki, która 
jest potrzebna wszędzie, w każdym kraju. W Unii 
Europejskiej nie inwestuje się w energetykę bez 
specjalnych reżimów w zakresie wspierania takich 
inwestycji, bo z natury rzeczy mają one bardzo dłu-
gofalowy horyzont rentowności.

Mam nadzieję, że na końcu będziemy mogli uznać, 
że polska koncepcja rynku mocy będzie mogła swo-
bodnie się rozwijać i będzie mogła być swobodnie 
wprowadzona w życie, bez kolizji z regulacjami unij-
nymi w tym zakresie.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na 2 pro-
blemy, które nie były zapisane w programie prac 
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(sekretarz stanu K. Szymański) I kolejne pytanie: czy ta decyzja Komisji 
Europejskiej w jakikolwiek sposób była z prezyden-
cją estońską konsultowana? Czy prezydencja estońska 
była informowana o rozpoczęciu tego postępowania, 
które w mojej ocenie nie ma podstaw ani traktato-
wych, ani merytorycznych? No, ale to jest osobny 
temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Z całą pewnością ten element nie należy do pro-
gramu prezydencji estońskiej. W związku z tym nie 
chciałem o nim wspominać w tym kontekście, by 
uniknąć nawet sugerowania, że ma to jakikolwiek 
związek z działaniami prezydencji. Była to autono-
miczna decyzja Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, 
że była ona intensywnie konsultowana z prezyden-
cją, ponieważ sensem tego wniosku jest przeniesienie 
sporu w relacji między Polską a Komisją Europejską 
z Komisji Europejskiej na Radę Unii Europejskiej, co 
ma ścisły związek z prezydencją. Ale jest to autono-
miczna decyzja Komisji, niezwiązana z prezydencją.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz. Proszę 
bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, że była to autonomiczna decyzja pre-

zydencji estońskiej, ale…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Konrad Szymański: Komisji.)
Tak, Komisji, nie prezydencji estońskiej.
Ale jaki, Panie Ministrze, jest stosunek Estonii 

do tej procedury? Nie prezydencji estońskiej, tylko 
Estonii. To moje pierwsze pytanie, które jest konty-
nuacją pytania poprzednika.

Chciałbym zapytać pana ministra o Nord Stream 
2. Czy według pana oceny ta zmiana dyrektywy ga-
zowej, która może objąć Nord Stream 2, ma szanse, 
czy nie ma szans na uchwalenie w takim kształcie, 
w jakim została zaproponowana?

I jaki jest stosunek, Panie Ministrze – to trzecie 
pytanie – do Nord Stream 2 poszczególnych państw 
Grupy Wyszehradzkiej? Popierają? Są przeciwne? 
Zachowują neutralność? Rozumiem, że są takie 3 
możliwości. Dziękuję.

Jeżeli te negocjacje, zawsze stosunkowo prostsze, 
negocjacje roczne dotyczące budżetu, byłyby wska-
zaniem, istotnym punktem odniesienia dla porozu-
mienia w zakresie wieloletnich ram finansowych, to 
moglibyśmy być dużo spokojniejsi. Jest to przykład 
tego – oczywiście mały, ale bardzo dobry przykład – 
w jaki sposób można spełnić oczekiwania wszystkich 
państw członkowskich, nie tylko tych domagających 
się dzisiaj bardzo pilnie, czasami w sposób bardzo 
otwarty, nawet konfrontacyjny, rewolucji budżeto-
wej, która oznaczałaby nagle przesunięcie uwagi Unii 
Europejskiej na zagadnienia całkowicie nowe, nieste-
ty kosztem zagadnień, które pozostają ważne dla Unii 
Europejskiej. Wspominałem już o nich.

Reasumując, powiem, że okres prezydencji es-
tońskiej to był bardzo dobry czas dla Unii, bardzo 
dobry czas dla Polski. Byliśmy bardzo zadowoleni 
ze wszystkich postępów, które starałem się państwu 
przybliżyć. Oczywiście Polska należy do tych kra-
jów, które zawsze oczekiwały przyspieszenia prac, 
w szczególności prac legislacyjnych w istotnych ob-
szarach, takich jak bezpieczeństwo. Jednak musimy 
się pogodzić z tym, że system Unii wymaga niekiedy 
czasu, bo jest to system wielostronny, który wymaga 
niekiedy – także z powodu procesów politycznych 
w państwach członkowskich – pauz, wstrzymania 
się, stąd to tempo pewnie nigdy nie jest zadowalające. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz państwo senatorowie mogą zadawać panu 

ministrowi pytania związane z przedstawioną infor-
macją.

Pierwszy, zdaje się, zgłosił się pan senator 
Jackowski. Dalej lista jest prowadzona w kolejności 
zgłoszeń.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Okres tej prezyden-

cji to był też okres podjęcia przez Komisję Europejską 
decyzji o wdrożeniu postępowania z art. 7. W związ-
ku z tym mam pytania.

Jakie było stanowisko Estonii jako przewodniczą-
cej w tej kwestii? I czy były prowadzone rozmowy 
na ten temat czy jakieś konsultacje między stroną 
polską a Estonią, która przewodniczyła pracom Unii 
Europejskiej?
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się liczy – przyjąć swoje stanowisko legislacyjne w tej 
sprawie. To nie jest nowa sytuacja, ten problem istnieje 
od lat. Otóż widzimy, że część państw uznaje, że byłoby 
lepiej, aby Unia Europejska nie zabierała głosu w tej 
sprawie, mimo że sprawa dotyczy bezpośrednio kształ-
tu rynku wspólnotowego, czyli absolutnie kluczowych 
kompetencji Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawy 
przypadek, pokazujący, że czasami, kiedy mamy do czy-
nienia z kompetencjami bezsprzecznymi, kluczowymi, 
można wstrzymać się z ich egzekucją, podczas gdy są 
i takie momenty, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, 
w której kompetencje nie są tak jednoznaczne, a można 
je uruchomić. To jest dość duży poziom dowolności sto-
sowania prawa unijnego. Jeżeli miałoby to się skończyć 
tym, że Komisja Europejska czy też Rada Europejska, 
Rada Unii Europejskiej legislacyjnie uzna, że w tej spra-
wie zakryje oczy i wstrzyma się z działaniami, to byłby 
to bardzo interesujący przypadek o daleko idących, jak 
sądzę, konsekwencjach politycznych, ponieważ to bę-
dzie mówiło bardzo dużo na temat tego, jak działa Unia 
Europejska w sprawach trudnych.

Jeśli chodzi o stanowisko Estonii wobec art. 7, 
to należałoby spytać przedstawicieli Estonii. Ja bym 
nie chciał się wypowiadać w imieniu jakiegokolwiek 
państwa członkowskiego z wyjątkiem Polski.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie będzie bardzo 

konkretne. Mianowicie czy w okresie prezydencji 
Estonii – a to by świadczyło o pewnym zaangażo-
waniu i tego państwa, i szerzej rozumianych państw 
bałtyckich – doszło do jakichś rozmów świadczących 
o tym, że znana inicjatywa infrastrukturalna, tzn. 
budowa Via Carpatia, jest strategicznym pomysłem 
Unii Europejskiej, wynikającym m.in. z przesła-
nek bezpieczeństwa i handlu międzynarodowego, 
upodmiotawiającym Europę Środkowo-Wschodnią? 
Czy tego typu logika znalazła gdzieś odzwierciedle-
nie w pracach prezydencji estońskiej?

Drugie pytanie dotyczy podobnej kwestii, tzn. czy 
Estonia i państwa bałtyckie podczas tejże prezydencji 
dały jakikolwiek sygnał, że są szczególnie zaintere-
sowane podtrzymaniem polskiej idei Międzymorza, 
które byłoby także… Włączony byłby w to naturalny 
sojusznik Estonii, jakim jest Szwecja, i w związku 
z tym cały jakby proces polityki estońskiej, który 
ewentualnie mógł mieć swoje odbicie, w takim za-
kresie, w jakim oczywiście prezydencja daje w ogóle 
takie możliwości… Czy było to widoczne? I jak strona 
polska to ocenia?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Stosunek państw Grupy Wyszehradzkiej, a nawet 
szerzej, do Nord Stream 2 został przedstawiony we 
wspólnym liście premierów tych państw, w liście skie-
rowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej 
i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ten list jest 
jednoznacznie krytyczny. Powody te przypuszczalnie 
są różne, bo czasami odnoszą się do sytuacji rynko-
wej, czasami odnoszą się do aspektów strategicznych, 
tym niemniej ten list, który został podpisany w gro-
nie szerszym niż Grupa Wyszehradzka, jest jedno-
znacznie negatywny, w szczególności w stosunku 
do ewentualnej bezczynności Komisji Europejskiej 
wobec realizacji tego projektu.

Jeżeli chodzi o rewizję dyrektywy gazowej, to 
została ona zaproponowana przez przewodniczące-
go Junckera jako bezpośrednia odpowiedź na apel 
premier Beaty Szydło, który został wyrażony na spo-
tkaniu Rady Europejskiej. Był to oczywiście element 
wcześniej uzgodniony, ale my od dłuższego czasu 
dopominaliśmy się o doprecyzowanie. Słysząc głosy 
niektórych państw członkowskich, głosy wątpliwości, 
czy reżim prawny Unii Europejskiej w ogóle stosuje 
się do takiej inwestycji, która w pewnej części jest 
położona poza strefą ekonomiczną państw członkow-
skich Unii Europejskiej, słysząc te głosy, uznaliśmy, 
że skoro są takie wątpliwości, których my nie podzie-
lamy… Ażeby było jasne, Polska stoi na stanowisku, 
że bez rewizji dyrektywy gazowej reżim prawny Unii 
Europejskiej powinien być stosowany, z jakichś po-
wodów nie jest, ale powinien być. Nie ma przesła-
nek, by go nie stosować, biorąc pod uwagę fakt, że 
bez względu na to, gdzie jakaś część tej rury ma być 
położona, całość jej funkcjonalności oddziałuje na 
wspólny rynek, więc jest to całkowicie sztuczne po-
stawienie sprawy, oparte na tym fizycznym aspekcie, 
na tym, że część rury leży poza strefą ekonomiczną. 
To jest całkowicie sztuczne podejście do tej sprawy. 
Istotą sprawy jest to, że całość tej rury oddziałuje 
na rynek wspólnotowy i dlatego całość tej rury po-
winna podlegać regułom rynku wspólnotowego. Ale 
biorąc pod uwagę te wątpliwości, wyrażane czasami 
także przez służby prawne, uznaliśmy, że w takim 
razie prosimy o dookreślenie, uszczegółowienie po-
jęć dyrektywy gazowej. Komisja Europejska wyszła 
naprzeciw tym oczekiwaniom. Porozumienie w tej 
sprawie było bardzo dobre.

Jednocześnie w Radzie Unii Europejskiej widzimy, 
że część państw, w szczególności bezpośrednio zain-
teresowanych realizacją tej inicjatywy, organizuje ob-
strukcję działań legislacyjnych w tej sprawie. Pomocny 
jest tutaj Parlament Europejski, który będzie w stanie – 
mam nadzieję, że stosunkowo szybko, bo tutaj czas też 
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(senator J. Żaryn) wewnętrznym Ukrainy i poza jej granicami, natra-
fiamy, tak samo jak cała Unia, na pewne ogranicze-
nia, na pewne trudności w realizacji tej polityki. I te 
trudności nie są tylko po stronie polskiej czy tym 
bardziej Unii Europejskiej. Te trudności są również 
w ukraińskim życiu politycznym. Ale jeżeli chodzi 
o intencje i o aspiracje, to tutaj się nic nie zmienia. 
W polskim interesie jest to, aby Ukraina była stabilna, 
zreformowana i odporna. Odporna nie tylko na zabu-
rzenia wewnętrzne, ale także na to, co jest adresowane 
wobec Ukrainy z zewnątrz. To wszystko wymaga 
olbrzymich prac, które w przeważającej części są na 
barkach ukraińskich polityków.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mówił pan o tych zmierzających 

do końca pracach dotyczących pracowników delego-
wanych i transportu. Chciałbym od pana usłyszeć, czy 
Polska… Bo to jest istota sprawy, istota tego pytania. 
Mówił pan o kompromisie, a jednocześnie o tym, że 
to nas nie satysfakcjonuje. Czy w zakresie tego, co 
nas nie satysfakcjonuje, Polska jest w stanie zbudo-
wać taki blok, który byłby w stanie się przeciwstawić 
tym niekorzystnym rozwiązaniom? To jest pierwsze 
pytanie.

A drugie dotyczy proklamacji göteborskiej, o któ-
rej pan wspomniał przy okazji tego filara czy też bloku 
dotyczącego inkluzywnej Europy. Oczywiście, kraje 
same decydują o sobie w zakresie polityki społecznej, 
ale chciałbym zapytać, czy jest jakaś europejska kon-
trola nad postępami w wykonywaniu zaleceń zawar-
tych w tej proklamacji. No bo np. w zakresie opieki 
długoterminowej zostało powiedziane, że każdy ma 
prawo do przystępnych cenowo i dobrych jakościo-
wo usług opieki długoterminowej, w szczególności 
opieki w domu, i usług środowiskowych. To za mało 
powiedziane, że jesteśmy odlegli od tego celu. Nawet 
na początku drogi nie jesteśmy. Czy ta proklamacja 
nakłada na nas jakieś konkretne zobowiązania? Jak 
wdrażanie tych zapisów będzie kontrolowane czy 
promowane? Czy na to też będą środki europejskie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Proklamacja ma charakter bardzo poważnej de-

klaracji politycznej instytucji unijnych, w tym in-

I trzecia sprawa. Mianowicie mówił pan o pol-
skiej polityce wobec Ukrainy w tym okresie. Czy 
istnieje jakaś wyraźna przesłanka… Mówił pan też 
o Armenii, i o Ukrainie, i o Armenii. Czy istnieje 
jakaś podstawowa przesłanka, która by świadczyła 
o tym, że polityka państwa polskiego jest na obecnym 
etapie zmienna w stosunku do kanonicznego założe-
nia, które historycznie, można powiedzieć, odwołuje 
się do polityki jednego z najwybitniejszych polskich 
polityków w całej naszej historii, czyli Adama Jerzego 
Czartoryskiego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Aż tak daleko się cof-

nęliśmy?)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jeżeli chodzi o Via Carpatia, to ta sprawa przez 

ostatnie miesiące – i to nie jest kwestia tylko prezy-
dencji estońskiej – z całą pewnością została wypro-
mowana wyraźnie mocniej niż przez ostatnie lata. 
Ona jest dzisiaj obecna w dyskusjach nad rozwojem 
infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, 
drogowej w takim stopniu, w jakim nigdy do tej 
pory nie była. Jednakże leży to na barkach państw 
członkowskich najsilniej zainteresowanych tą sprawą, 
w szczególności Polski. Ta sprawa w moim przeko-
naniu wciąż nie ma właściwego miejsca, właściwego 
zakorzenienia w polityce Unii jako takiej. Niemniej 
jednak na forum Unii ona wybrzmiała silniej niż do 
tej pory.

Jeżeli chodzi o Trójmorze, to mamy sytuację ana-
logiczną. To jest inicjatywa, która wyszła od państw 
członkowskich zainteresowanych tym, aby ich głos 
państw był silniej obecny w dyskusjach unijnych, 
w szczególności w obszarze infrastruktury. I myślę, 
że pewnym elementem sprawdzianu będzie to, czy 
państwa te będą w stanie jasno wyartykułować swoje 
cele, w szczególności infrastrukturalne, w dyskusji 
nad wieloletnimi ramami finansowymi, ponieważ to 
będzie konkret. To będzie pierwszy moment, kiedy 
będzie można wyświetlić konkret tej inicjatywy.

Jeżeli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, to z całą 
pewnością Polska jest żywotnie zainteresowana tym, 
aby Ukraina była bezpieczna, aby była odporna, 
aby była zreformowana, aby stała na własnych no-
gach możliwie silnie. Tutaj się z całą pewnością nic 
nie zmienia. Ale oczywiście w tym samym czasie, 
z uwagi na zdarzenia, które mają miejsce w życiu 
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(sekretarz stanu K. Szymański) tycznej w poszczególnych państwach. Nie wszystkie 
z tych państw mają tak duży sektor transportowy, nie 
w każdym z tych państw sektor transportowy odgry-
wa tak dużą rolę jak w Polsce, i to wpływa istotnie 
na poziom kompromisu, który te państwa są w stanie 
przyjąć. To jest rzeczywistość, z którą w Unii bardzo 
często się spotykamy. Co prawda kierunkowo stano-
wiska polityczne mamy podobne, ale, jak to się mówi, 
poziom bólu jest inny. Tak więc oczywiście trzeba 
istotnego wysiłku – i ten wysiłek jest wkładany przez 
Ministerstwo Infrastruktury – by utrzymać tę koalicję 
i by ona była w stanie wprowadzić do procesu legisla-
cyjnego istotne zmiany, a nie zmiany kosmetyczne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 3 pyta-

nia, ale oczywiście związane z prezydencją estońską.
W ubiegłym roku dość dynamicznie się przedsta-

wiało taką koncepcję, mówiło o budowie Unii 3 pręd-
kości. To było mniej więcej jakiś rok temu. Ja chciał-
bym podpytać pana ministra, jak podczas prezydencji 
estońskiej ta wizja przyszłej Europy się kształtowała. 
Czy któraś z tych perspektyw zwyciężyła i czy ma 
realną szansę na realizację? Mówię o tych 3 scena-
riuszach, które swego czasu się pojawiły.

W ostatnim okresie – to drugie pytanie – byliśmy 
bardzo aktywni w obszarze Grupy Wyszehradzkiej. 
To jest spory potencjał, bo to jest 65 milionów miesz-
kańców Unii Europejskiej, to jest całkiem pokaź-
na grupa. Proszę powiedzieć, Panie Ministrze, jak 
Bruksela przyjmuje nasze zaangażowanie i rozwój 
Grupy V4. Czy to jest odbierane pozytywnie, czy 
negatywnie? No, myślę, że nie budzi to specjalnie 
obaw Brukseli, niemniej mamy jakby do czynienia 
z bardzo mocnym zacieśnieniem więzi między tymi 4 
krajami. Czy możemy w związku z tym liczyć na to, 
że będziemy coraz poważniejszym partnerem w dys-
kusji o przyszłości Unii Europejskiej?

Trzecie pytanie dotyczy programu relokacji 
uchodźców. To, że program poniósł fiasko, wszyscy 
wiemy i widzimy to. I pytanie jest takie: jak pod-
czas prezydencji estońskiej wyglądała ta nowa per-
spektywa, jaka w tej chwili jest wizja radzenia sobie 
z kryzysem migracyjnym? Czy w Brukseli są budo-
wane jakieś nowe scenariusze, które pokazują, jak 
ograniczyć liczbę migrantów, którzy przybywają do 
Europy i wyraźnie zmieniają ją, choćby pod wzglę-
dem etnicznym? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

stytucji odpowiedzialnych za legislację, a więc ma 
to swoją wagę. Niemniej jednak z całą pewnością 
nie stwarza ona po stronie państw członkowskich 
jakichkolwiek nowych zobowiązań w zakresie pro-
wadzenia polityki społecznej. I tak powinno pozostać, 
ponieważ państwa członkowskie powinny mieć swo-
bodę dobierania sobie instrumentów zgodnie ze swoją 
własną polityką, która kształtuje się w parlamentach 
państw członkowskich, a także zgodnie z własny-
mi możliwościami finansowymi. Polityka społecz-
na tak czy inaczej zakłada zawsze pewną hierarchię 
ważności celów społecznych, które są realizowane 
w danym państwie członkowskim. Ma to związek 
np. ze strukturą demograficzną. Są państwa, które 
realizują jedne cele, są państwa, które realizują inne 
cele, i tak powinno pozostać. Państwa członkowskie 
powinny mieć pełną swobodę doboru instrumentów 
zarówno pod katem swoich celów politycznych, jak 
i zdolności finansowych. Unia Europejska nigdy nie 
będzie oferowała istotnego wsparcia finansowego 
w zakresie polityki społecznej, ponieważ byłyby to 
pieniądze przekraczające jakiekolwiek wyobrażalne 
możliwości budżetu Unii Europejskiej. Nie należy 
niczego takiego oczekiwać, bo skala redystrybucji 
unijnego budżetu jest po prostu poza zasięgiem poli-
tycznym. Reasumując, podkreślam, że proklamacja 
zawiera wyraźne zobowiązanie polityczne do tego, 
żeby podążać w tym właśnie kierunku, niemniej jed-
nak państwa członkowskie podążają w tym kierunku 
zgodnie z decyzjami swoich rządów, parlamentów, 
zgodnie z własnymi decyzjami. I Polska stoi na sta-
nowisku, że to jest właściwe rozwiązanie, że to jest 
właściwa hierarchia, właściwy układ kompetencji. 
Chcielibyśmy, żeby to zobowiązanie nie zmieniało 
niczego w podziale kompetencji między państwa-
mi członkowskimi a instytucjami unijnymi, i to jest 
właściwie ujęte w samej proklamacji. Zabiegaliśmy 
zresztą o takie zapisy.

Jeżeli chodzi o delegowanie, to Polska już sku-
tecznie zorganizowała dużą grupę oporu w sprawie 
transportu. Gdyby nie polska aktywność w tej spra-
wie, zasady delegowania zostałyby narzucone branży 
transportowej już w październiku. To zasługa grupy 
państw Europy Środkowej, a także Irlandii, Malty, 
Hiszpanii, Portugalii. To są te państwa, które z uwa-
gi na swoją geograficzną peryferyjność i określoną 
sytuację sektora transportowego skutecznie dopo-
minały się o to, aby Rada do spraw społecznych nie 
podejmowała decyzji, które by wpływały na sektor 
transportu. Chcielibyśmy, aby te państwa, w warun-
kach dobrej współpracy i komunikacji, doprowadziły 
do istotnych, fundamentalnych derogacji na poziomie 
Rady do spraw transportu. Czy tak się stanie? To jest 
niewiadoma, ponieważ zależy to od sytuacji poli-
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mieszkania. I to jest olbrzymia skala, z tym nikt nie 
polemizuje. Jednak na pewno jest olbrzymia polemika 
co do tego, jak sobie z tym radzić. Polskie stanowisko 
w tej sprawie jest bardzo jasne.

Wyszehrad. Z całą pewnością jest tak, że w bar-
dzo wielu sprawach – nie we wszystkich, ale w bar-
dzo wielu – Grupa Wyszehradzka ma stanowiska 
zbieżne, z uwagi na dobrze pojęty interes budżetowy, 
ekonomiczny, jako że te państwa leżą w określonej 
części Europy. To wynika z obiektywnych przesła-
nek. Jednak z całą pewnością przestrzegałbym przed 
taką…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam. 

Panowie Senatorowie, proszę o wyciszenie szeptów.)
…interpretacją, która prowadziłaby do reduk-

cji polityki polskiej w Unii Europejskiej do Grupy 
Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka to jest bardzo 
ważny punkt odniesienia, ale nie jedyny punkt od-
niesienia w naszych działaniach na poziomie Unii. 
Tam, gdzie jest to możliwe, chcemy budować znacz-
nie szersze porozumienie. To będzie bardzo kluczowe, 
bardzo potrzebne, w szczególności w debacie o wie-
loletnich ramach finansowych. Już dziś grupa państw 
zainteresowanych chociażby promocją w tej debacie 
polityki spójności jest znacznie szersza niż Grupa 
Wyszehradzka.

Jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne, to one nie 
były w programie prezydencji, nie miały swojego 
miejsca w regularnych pracach prezydencji. Ta dys-
kusja toczy się – toczyła się wcześniej i będzie się 
toczyła przez najbliższe miesiące, lata – w państwach 
członkowskich, w stolicach państw członkowskich. 
I tutaj ta kolizja wizji… Ona nie jest dwubiegunowa, 
na pewno są więcej niż 2 koncepcje rozwoju Unii. 
Jednak na pewno kwestie dotyczące tematu jedność 
versus zróżnicowanie Unii to jest jeden z najbardziej 
fundamentalnych problemów instytucjonalnych. My 
stoimy na stanowisku, że zachowanie skali Unii i in-
tegralności instytucjonalnej, prawnej, budżetowej 
Unii, ma sens, ale nie z uwagi na to, że jest to nam 
jakoś specjalnie, wybitnie potrzebne – chociaż to też 
– tylko dlatego, że jest to wybitnie potrzebne Europie. 
Pójście przez Unię Europejską drogą dezintegracji 
instytucjonalnej, budżetowej i prawnej oznacza, że 
Europa będzie po prostu słabsza, że będzie mogła 
realizować swoje cele jeszcze mniej efektywnie. Te 
cele, które przed Unią stoją w zakresie bezpieczeń-
stwa, w zakresie polityki handlowej, gdzie wyrastają 
nam konkurenci, gdzie czasami dokonują się zmiany 
polityczne, co wprowadza ton konfrontacji w tym 
obszarze… Podzielona Unia czy zróżnicowana we-
wnętrznie Unia będzie po prostu słabszym partnerem. 
Myślę, że nikomu nie powinno na tym zależeć, ponie-
waż Unia Europejska być może nie rozwiąże wszyst-
kich naszych problemów, ale może rozwiązać wiele 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Myślę, że jeżeli chodzi o migrację, to bez względu 
na to, jak wygląda ton deklaracji politycznych, zawsze 
wygląda to w taki sposób, że jest to powiązane z sy-
tuacją wewnętrzną w państwach, powiązane z tym, 
co się mówiło rok temu i dawniej. Bez względu na to, 
jak te deklaracje polityczne poszczególnych państw 
członkowskich wyglądają – niektóre z nich wciąż do-
pominają się bardzo głośno tego, aby Unia Europejska 
odgrywała aktywną rolę w wewnętrznych aspektach 
polityki migracyjnej – praktyka wygląda zupełnie 
inaczej. Praktyka została radykalnie skierowana na 
instrumenty zewnętrzne. I to jest nie tylko ochrona 
granicy, która ma tutaj kolosalne znaczenie, to nie jest 
tylko ten aspekt. W tej sprawie stało się wiele rzeczy 
pozytywnych. Unia Europejska faktycznie w tej spra-
wie pokazała, że jest w stanie dać wartość dodaną 
państwom członkowskim. Wzmocnienie Fronteksu 
jest tego wyraźnym przejawem. Jesteśmy zaintereso-
wani tym, aby Frontex nadal był wzmacniany, aby się 
rozwijał, ponieważ to jest to, czym Unia Europejska 
mogłaby efektywnie się zająć i faktycznie pomagać 
państwom, które czasami są w sytuacji nadzwyczaj-
nej, czasami są, chociażby z uwagi na położenie geo-
graficzne, w takiej sytuacji, że wymagają pomocy. 
Ale to jest również sprawa instrumentów inwestycyj-
nych wobec państw Afryki, czyli krajów pierwotnego 
pochodzenia migracji, państw Sahelu. Niedawno była 
konferencja w Unii Europejskiej z państwami Sahelu. 
Był szczyt Unia Afrykańska – Unia Europejska, któ-
ry też głównie temu służył. To jest również kwestia 
polityki powrotowej i readmisyjnej. Bez współpracy 
z krajami trzecimi nie można wyobrazić sobie efek-
tywnego mechanizmu, wzmocnienia mechanizmu 
readmisji i powrotów, które są konieczne ze względu 
na to, że znakomity odsetek ludzi, którzy korzystają 
z nielegalnych tras migracji, jest w oczywisty sposób 
migrantami ekonomicznymi, nielegalnymi migran-
tami ekonomicznymi, którym nie należy się żadna 
ochrona międzynarodowa. W związku z tym jedy-
nym rozwiązaniem, jeżeli państwa członkowskie nie 
życzą sobie czegokolwiek innego w zakresie czystej 
polityki migracyjnej, jest readmisja i powrót.

Są to również elementy współpracy politycznej 
z poszczególnymi państwami, które mają na celu 
wzmocnienie tych państw wewnętrznie, tak aby one 
były bardziej odporne na destabilizację, by ich we-
wnętrzny system sprawiedliwości, walki z korupcją 
był bardziej odporny, tak aby te państwa nie były 
łatwym łupem tych sił politycznych, których celem 
jest destabilizacja. Ta destabilizacja jest głównym 
powodem tego, że ludzie niestety muszą albo mają 
poczucie, że muszą opuszczać miejsca swojego za-
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(sekretarz stanu K. Szymański) jak pan ocenia obecną sytuację. Mieliśmy ostatnio 
wizytę na wysokim szczeblu, wizytę przewodniczą-
cego senatu francuskiego, pana Larchera. Oprócz 
wspominania dobrych wydarzeń z naszej wspólnej 
historii, mieliśmy okazję wysłuchać również paru 
dosyć niepokojących komentarzy z jego strony. Jak 
rozumiem, jest to wyrażenie pewnego zaniepokojenia 
dotyczącego Polski i polskiej polityki. Chciałbym 
wiedzieć… Chciałbym usłyszeć komentarz pana mi-
nistra na ten temat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Ja przywiązuję bardzo dużą wagę do opinii pre-

miera Jana Olszewskiego, także do opinii wyrażo-
nych co do nowelizacji ustawy o IPN i, szerzej, jego 
opinii na temat relacji z Ukrainą. Ale nie chciałbym 
przy tej okazji dokonywać precedensu, który pozwoli 
wykorzystywać tę debatę do poruszania zagadnień, 
które są niezwiązane z pracami prezydencji estońskiej 
w Unii Europejskiej. A więc pozostańmy przy tym, 
ciepłym, komentarzu, jeśli chodzi o to, co usłyszeli-
śmy ze strony Jan Olszewskiego. To są opinie, które 
powinny być traktowane z najwyższą powagą.

Jeżeli chodzi o Brexit, to powiem, że nasz nego-
cjator – „nasz” w sensie „Unii Europejskiej” – jest 
umieszczony w Komisji Europejskiej i korzysta 
z mandatu mieszanego, mandatu Komisji Europejskiej 
i mandatu, który jest wypracowywany przez Radę 
Europejską. Polska była jednym z kluczowych państw, 
jeżeli chodzi o zaangażowanie w ukształtowanie reko-
mendacji dla mandatu negocjatora Michela Barniera 
na poziomie Rady Europejskiej, i jest dzisiaj jednym 
z kluczowych państw, jeżeli chodzi o ukształtowanie 
nowych rekomendacji w zakresie okresu przejściowe-
go i nowych relacji. I to jest sposób, w jaki wyrażamy 
nasze oczekiwania wobec tego procesu, powiedział-
bym, że z sukcesem, ponieważ rekomendacje przyjęte 
przez Radę Europejską w pełni realizują polskie ocze-
kiwania, także w zakresie sposobu realizacji ochro-
ny praw polskich obywateli, choć nie jest to jedyny 
temat, który nas interesuje, nie chciałbym, żebyśmy 
redukowali problem Brexitu do tego ważnego tematu. 
Równie ważne są rozwiązania dużo bardziej skom-
plikowane, dużo bardziej kontrowersyjne, rozwiąza-
nia w zakresie rzetelnego rozliczania finansowego 
Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To rozliczenie 
jest skomplikowane z uwagi na wieloletnie członko-
stwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i bardzo 
skomplikowaną formułę budżetu Unii Europejskiej. 

z naszych problemów. W szczególności tych, które 
mają wybitnie transgraniczny, globalny charakter, 
takich jak bezpieczeństwo, handel, wspólny rynek, 
ustanowienie standardów. To są sprawy, w których 
Unia może odegrać bardzo dobrą rolę, ale pod jednym 
warunkiem: że będzie podmiotem reprezentującym 
500 milionów obywateli, a nie 5 podmiotami, które 
będą w różnym stopniu reprezentowały różne grupy 
obywateli, ponieważ z takim podmiotem nikt nie bę-
dzie się globalnie liczył.

I to jest podstawowy powód naszego stanowiska 
na rzecz zachowania integralności Unii. Elastyczność 
projektu unijnego, którą mamy już dzisiaj w związku 
z art. 20 traktatu, nie jest niczym złym. Nie mamy 
z tym żadnego problemu. Elastyczność projektu unij-
nego jest często korzystna i potrzebna. Ale z tą ela-
stycznością należy uważać, ponieważ bardzo łatwo 
jest tę konstrukcję trwale naruszyć, a wtedy wszyscy 
będziemy słabsi. Nie chodzi tutaj o Europę Środkową 
czy Warszawę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam 3 pytania. Polska ma szczególne interesy 

do zabezpieczenia w związku z Brexitem. Chyba 
nikt nie ma żadnej wątpliwości, że musimy zrobić 
wszystko dla Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej 
Brytanii. Jak wiadomo, bardzo ważna była formalna 
i nieformalna rola szefa Rady Europejskiej. Pewne 
rozwiązania w związku z Brexitem, że tak powiem, 
ucierały się na poziomie jego spotkań z przywódcami 
poszczególnych krajów. Chciałbym prosić o to, żeby 
pan minister powiedział, jakie były kontakty z polską 
dyplomacją, czy w ogóle były, a jeżeli ich nie było, to 
dlaczego. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mówił pan o Ukrainie. Gołym 
okiem widać, że nasze relacje w ciągu ostatnich 2 lat, 
a zwłaszcza w ostatnim czasie, stały się bardzo napię-
te. Chciałbym się dowiedzieć, co robi ministerstwo, 
jakie inicjatywy podejmuje, żeby wyjść z tego impa-
su, w którym jesteśmy.

Chciałbym też, gdyby pan był łaskaw krótko to 
skomentować, zapytać, czy zgadza się pan, jako 
współodpowiedzialny za polską politykę zagranicz-
ną, z wyrażoną przez pana premiera Olszewskiego 
krytyką ustawy o IPN i dosyć dewastacyjnej roli, 
jaką odegrała ona w naszych stosunkach z Ukrainą.

I ostatnie pytanie. Jako szef Grupy Polsko-
Francuskiej chciałbym prosić o parę słów o tym, 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Mianowicie bolejemy nad tym, że ten aspekt parla-
mentarnej otwartości nie przekłada się na odmro-
żenie prac Trójkąta Weimarskiego. Francja dzisiaj 
jest krajem, który odpowiada za zamrożenie prac 
Trójkąta Weimarskiego. I to utrudnia rozmowę na 
temat dalekosiężnej reformy Unii Europejskiej, to 
utrudnia porozumienie w wielu dziedzinach Unii 
Europejskiej. Ale Warszawa nie jest stolicą, która 
w jakimkolwiek zakresie ten proces utrudnia. Mamy 
jednoznaczne – potwierdzone faktami, może nie de-
klaracjami, ale faktami – stanowisko Francji, która 
z jakichś powodów nie jest zainteresowana tym, 
aby debata europejska toczyła się w całym planie, 
w całym planie Unii Europejskiej. Są stolice państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które są zaintere-
sowane tym, żeby debata była zawężona. Warszawa 
do tych stolic z całą pewnością nie należy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Ministrze, przepraszam za może trudne py-

tanie. O ile dobrze się orientuję, przedmiotem pre-
zydencji estońskiej nie była sprawa przestrzegania 
praworządności w krajach Unii. Ale ważniejsza tutaj 
jest pańska deklaracja – powiedziałbym nawet o stop-
niu jej genialności – że podzielona Unia i słaba Unia 
przekłada się nie tylko na miarę jej siły, ale przede 
wszystkim na niemożność rozwiązywania wielu istot-
nych egzystencjalnych problemów Europy. 

Wobec tego pytanie: jak w tym świetle należy ro-
zumieć wczorajszą… uchwalenie przez Sejm ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa i wybór nowych 
członków? Przecież to jest przedmiotem, ością… 
więcej niż ością, jest kością niezgody nie tylko w re-
lacjach z administracją brukselską, ale także z wie-
loma krajami, które się podpisały za rozpoczęciem 
prac wstępnych nad uruchomieniem procedury z ar-
tykułu 7 traktatu lizbońskiego. Ta procedura moim 
zdaniem została wczoraj kategorycznie przez Sejm 
zablokowana. Zablokowane przynajmniej zosta-
ły te, nazwijmy to, propagandowe, określane jako 
dobre, ciepłe stosunki z Unią Europejską i z panem 
Timmermansem. Jak to ma się do pańskiego twier-
dzenia, że Unia ma być silna?

I drugie pytanie: na ile reparacje i pretensje finan-
sowe – chociaż, jak mówię, jeśli prawo tak mówi, to 
nie mam tutaj pretensji – mają wpływ na jedność Unii 
Europejskiej? Przecież za reparacjami polskimi kryją 
się inne państwa, które na pewno wystąpią, m.in. 
Estonia, na pewno Czesi i inne państwa, które prze-

Również w tej sprawie polskie oczekiwania wobec 
rekomendacji znalazły się w pełni w dokumencie 
Rady Europejskiej. Jesteśmy z tego procesu zado-
woleni, jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób 
zostało to zrealizowane i przy stole negocjacyjnym, 
i w pierwszej wersji samej umowy, którą niedawno 
przedstawiono państwom członkowskim. Oczywiście 
w tym jest również gdzieś rola przewodniczącego 
samej Rady Europejskiej, ale pamiętajmy, że prze-
wodniczący Rady Europejskiej organizuje pracę 
Rady Europejskiej, a aktorami, jeśli chodzi o Radę 
Europejską, są premierzy, szefowie rządów i głowy 
państw. Myślę, że trzeba o tym pamiętać, w szczegól-
ności w kontekście Brexitu, bo akurat w tym przypad-
ku odpowiedzialność instytucjonalna jest wybitnie 
podzielona.

Mogę też powiedzieć, że mamy bardzo dobre do-
świadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z głównym 
negocjatorem Unii Europejskiej Michelem Barnierem, 
który wielokrotnie był w Polsce. Mamy regularne 
spotkania. Myślę, że na dziś można powiedzieć, że 
bardzo dobrze wywiązuje się z tej roli, pracując bar-
dzo lojalnie, jeśli chodzi o wszystkie państwa człon-
kowskie, nie tylko wybrane grupy. Mam nadzieję, że 
do końca tych negocjacji, w szczególności w okresie, 
kiedy zasiądziemy do jeszcze trudniejszego etapu, 
czyli do etapu negocjowania nowych relacji z Wielką 
Brytanią, ten model współpracy wewnętrznej, we-
wnątrz Unii będzie zachowany. Wszyscy zauważyli 
i wszyscy często to podkreślają, że akurat w tej spra-
wie, biorąc pod uwagę dość napiętą sytuację w Unii 
w wielu różnych sprawach, państwa członkowskie 
ukształtowały bezprecedensowy poziom jedności 
i wzajemnego zaufania. To pokazuje, że kiedy in-
teresy są zbieżne i kiedy są realizowane w sposób 
lojalny, to Unia może działać bez specjalnych zabu-
rzeń. I Brexit jest tego bardzo dobrym przykładem. 
To powinien być przykład także dla innych polityk, 
ponieważ gdybyśmy zasadę, która rządzi Brexitem, 
zasadę konsensusu i lojalnej współpracy, zastosowali 
w innych dziedzinach, to być może nie mielibyśmy 
wielu z tych napięć, które mamy w Unii Europejskiej. 
Ale to już uwaga wykraczająca poza zakres pytania.

Jeśli chodzi o Francję, jest podobnie, tzn. prze-
wodniczący Senatu francuskiego był przyjęty nie 
tylko w naszym Senacie, ale także przez prezy-
denta, przez premiera. My doceniamy to, że aspekt 
parlamentarny naszych relacji jest intensywny. Te 
rozmowy były politycznie ciekawe. Godzimy się 
z tym, że niektóre państwa członkowskie, niektó-
rzy politycy z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej mogą mieć inne zdanie na temat po-
lityki polskiej. To tyle, co możemy zaoferować. 
Natomiast na pewno można powiedzieć jedno. 
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(senator J. Rulewski) siaj to jest stosunkowo dużo. Ale to nie oznacza, że 
państwa członkowskie mają na pewnym etapie zre-
zygnować z własnej polityki w imię abstrakcyjnie 
pojętej jedności.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze! Państwo Marszałkowie! Panie 

Ministrze, moja wypowiedź miała roboczy charakter, 
proszę więc pozwolić mi ją uzupełnić, z tego powodu 
że… Przepraszam. Pańska wypowiedź była płynna 
jak nasza najpiękniejsza rzeka – Wisła. Ale chciałbym 
wskazać na to, że zastrzeżenia Unii Europejskiej nie 
dotyczą swobody kształtowania prawa, tylko obo-
wiązku przestrzegania traktatu lizbońskiego, a więc 
instytucji. A poza tym uzupełniam, że to nie jest tylko 
tak, że Unia Europejska, Rada Europy – do której 
wstąpiliśmy też po deklaracji i po zobowiązaniu się 
do przestrzegania praworządności, a zwłaszcza że jest 
to też określone w naszej konstytucji, a więc w insty-
tucji – Komisja Wenecka, którą państwo wezwaliście 
jako cenzora i która nieustannie pracuje oraz nadal 
podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie Krajowej 
Rady Sądownictwa, a także jeszcze inne instytucje 
europejskie… A zatem mamy do czynienia z czymś 
większym niż tylko spór, powiedzmy, na słowa. 
Proszę o odpowiedź na to.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Nie wiem, od czego zacząć, bo mam wrażenie, że 

ta sprawa wielokrotnie już była przedmiotem dys-
kusji. Fakt, że instytucje Unii Europejskiej, w tym 
wypadku Komisja Europejska, mają ukształtowane 
stanowisko, ocenę poszczególnych aspektów, bardzo 
wielu aspektów – bo to nie tylko o KRS chodzi – re-
formy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nie ozna-
cza, że są to opinie w jakikolwiek sposób wiążące. 
A więc proszę się nie dziwić, że państwo polskie, 
podobnie jak inne państwa w innych przypadkach, 
nie traktują tego jako opinii wiążącej. My uznajemy 
prawo Komisji Europejskiej do tego, żeby w taki lub 
inny sposób oceniała te reformy, jeżeli to jest koniecz-
ne. Rozumiemy, że mamy inne rozumienie pojęcia 
praworządności w tej sprawie, inaczej interpretujemy 
tę zasadę w konkretnych warunkach. No ale ta różnica 
ma swoje znaczenie. I to, co jest w tym istotne, to jest 
to, że my z całą pewnością nie kłócimy się o samą 

cież były poszkodowane przez faszystowskie Niemcy. 
Jak to się będzie przekładać na jedność europejską?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Myślę, że jedność europejską można zbudować 

tylko na podstawie równości państw. Jeżeli jedność 
europejską mielibyśmy budować na podstawie jakiejś 
dyspozycji jednego i drugiego państwa, w tym wy-
padku Polski, żeby ograniczać swoje własne kompe-
tencje wewnętrzne do kształtowania swojego ustroju 
wewnętrznego, swojej tradycji konstytucyjnej, w tym 
wypadku do reformowania wymiaru sprawiedliwości, 
to byłaby to jedność fałszywa. Nie o taką jedność 
nam chodzi. Tu chodzi o jedność opartą na równości 
i o wzajemnym poszanowaniu swoich, traktatowo 
potwierdzonych kompetencji, nic więcej. To jedno 
z drugim nie ma aż tak jednoznacznego związku. 
Podobnie jest w przypadku innych zagadnień, które 
mogą mieć wpływ na relacje dwustronne. Jedność 
nie może być budowana na samoograniczeniu, na tak 
daleko idącym samoograniczeniu, żebyśmy wprowa-
dzili sobie autocenzurę związaną z rozważaniami, 
nie decyzjami, ale rozważaniami na tematy, które 
powinny być przedmiotem swobodnej dyskusji czy 
Sejmu, czy Senatu. Rozumiem, że kwestia reparacji 
jest dzisiaj na etapie parlamentarnym. Myślę, że by-
łoby trudno dzisiaj powiedzieć – przynajmniej mnie 
byłoby trudno powiedzieć – że o jedność europejską 
będziemy zabiegali w ten sposób, że ograniczymy 
debatę w polskim parlamencie, tj. że tak naprawdę 
odmówimy polskiemu parlamentowi prawa do dys-
kutowania na jakikolwiek temat. Kompetencja Sejmu 
i Senatu jest kompetencją powszechną, nie jest ni-
czym ograniczona. A więc trudno by mi było pogo-
dzić się z koncepcją budowania jedności poprzez tak 
daleko idące samoograniczenie. Myślę, że to byłby… 
że mogłoby to zachęcić do tego, żeby w większej skali 
używać tego modelu. I myślę, że to nie byłaby dobra 
droga do jedności Europy.

Poza tym moje uwagi dotyczące jedności Europy 
w gruncie rzeczy dotyczyły przede wszystkim za-
chowania integralności instytucjonalnej Unii. To nie 
musi się wiązać z aż tak dużym potencjałem jedności 
politycznej czy jedności intencji. Tu chodzi o to, żeby 
Unia Europejska zachowała swoją integralność pod 
kątem budżetowym, prawnym i instytucjonalnym. 
Nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Myślę, że dzi-
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(sekretarz stanu K. Szymański) chcemy? Chcemy demokratycznej Ukrainy, a nie 
neobanderowskiej.

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

Czy dobrze rozumuję?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Art. 7 pkt 1 – wniosek o jego zastosowanie został 

złożony do Rady Unii Europejskiej – nie jest proce-
durą sankcyjną. To jest artykuł, który pozwala na to, 
by Rada Unii Europejskiej ewentualnie przyjęła re-
komendacje wobec państwa członkowskiego, tak na-
prawdę w jakiejkolwiek sprawie, jeżeli znajdzie pod-
stawy do rekomendacji opartych na art. 2, o pewien 
katalog wartości, który jest wymieniony w traktacie. 
I ewentualnie może stwierdzić – to jest polityczne 
stanowisko – że istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszania praworządności. Tak to jest mniej więcej 
zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. O to jest 
wszystko, co może na podstawie art. 7 pkt 1 zrobić 
Rada Unii Europejskiej. Gdyby ktoś chciał faktycznie 
użyć procedury sankcyjnej, musiałby oprzeć się na 
art. 7 pkt 2. Tu jest zupełnie inna procedura – z tego 
typu wnioskiem należy udać się nie do Rady Unii 
Europejskiej, tylko do Rady Europejskiej, która głosu-
je w trybie jednomyślności, jednakże z wyłączeniem 
państwa inkryminowanego, czyli państwa, wobec 
którego wniosek jest składany. Wtedy nie jest polską 
sprawą, by móc wpływać na bieg zdarzeń. Wątpię, 
by na taki krok ktokolwiek się zdecydował. Wątpię, 
by kiedykolwiek była jednomyślność w Radzie 
Europejskiej w takiej sprawie. Z całą pewnością nie 
można stosować takich, powiedzmy, trików prawnych 
– właściwie nie wiem, jak to nazwać – w postaci ku-
mulatywnego zgłaszania kilku wniosków, opartych na 
tej samej podstawie prawnej, wobec kilku państw po 
to, by je ewentualnie wyłączyć z głosowania. Z całą 
pewnością nie ma takiej możliwości prawnej – zostało 
to potwierdzone również przez Komisję Europejską 
ustami wiceprzewodniczącego Timmermansa, który 
swego czasu, na pewnym etapie tej sprawy, publicznie 
w tej sprawie się wypowiadał, jak sądzę, unikając 
podejrzeń o to, że w Unii Europejskiej można stoso-
wać coś, co w najlepszym przypadku można nazwać 
trikiem prawnym. Poniekąd z zasady praworządności 
wynika pewność prawa i określoność prawa. W tej 
sprawie określoność prawa jest jednoznaczna.

Jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, to sły-
szymy od wielu miesięcy o różnego typu warunkowo-

zasadę, zasada praworządności jest równie ważna dla 
Warszawy, jak i Brukseli, jednak w tych określonych 
okolicznościach faktycznie mamy różnicę zdań co do 
tego, jak ją interpretować, jak ją ucieleśnić. I to jest 
dość poważna różnica zdań.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo. 

Potem będzie pan senator Jackowski.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mam 3 pytania, 2 ogólne i 1 dość szczegółowe.

Pierwsze, ogólne. Chodzi o grudzień tamtego 
roku: Komisja Europejska uruchamia art. 7 Traktatu 
o Unii Europejskiej. No właśnie, kiedy jego stosowa-
nie i ta procedura się skończy? I proszę wytłumaczyć 
mi przede wszystkim to, czy jedno państwo – oczy-
wiście nie chodzi tu o Polskę – może skutecznie za-
blokować sankcje dla Polski? Czy musi ono w tym 
głosowaniu decydującym być przeciw, czy wystarczy 
jego wstrzymanie się? Co po prostu musi zrobić to 
państwo? I czy można np. poprzez kruczki procedu-
ralne – czyli głosowanie nad sprawą 2 państw naraz 
– niejako wyłączyć to państwo z przychylności dla 
Polski? To jest pierwsza kwestia.

Druga dotyczy przyszłych wieloletnich ram finan-
sowych. One nie były omawiane w czasie prezyden-
cji estońskiej, ale już pierwsze spotkanie pod koniec 
lutego dotyczyło tego tematu. Czy rzeczywiście jest 
rozważane w Unii Europejskiej – a jeśli tak, to kto 
prze ku temu – to, żeby powiązać dostęp do funduszy, 
które będą przesyłane poszczególnym państwom, ze 
stopniem, jak to jest nazywane, przestrzegania pra-
worządności, cokolwiek by to znaczyło.

I trzecie pytanie, szczegółowe. Mówił pan minister 
o Ukrainie jako o stabilnej, zreformowanej, odpornej. 
To bardzo dobrze, ja się z tym zgadzam, ale niestety 
ostatnio Ukraina – i z tego wynikają konflikty – jest 
przede wszystkim neobanderowska, jeśli chodzi o sto-
sunki z Polską. Pytanie jest takie. To jest pytanie 
zarówno o stosunek pana resortu, jak i o rządowy 
stosunek do następującego problemu. Czy Ukraina 
w takim kształcie, z takimi bohaterami narodowymi, 
z taką swoją propagowaną historią, powinna wejść 
do Unii Europejskiej? Czy my już podnosimy – mam 
nadzieję; myślę że takie będzie zdanie naszych rzą-
dzących – że my takiej Ukrainy, z takim kształtem 
swojej historiografii i tak odnoszącej się do sąsiada 
najbliższego, czyli do Polski, w Unii po prostu nie 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Czy Estonia jest w tej samej grupie państw co Polska, 
państw, które domagają się kompleksowego spojrze-
nia na tę kwestię, czy raczej w grupie państw, które 
dosyć wybiórczo, jak zrozumiałem pańską wypo-
wiedź, podchodzą do tego problemu? Jak pozycjonuje 
się Estonia? Czy podczas jej przewodnictwa były ini-
cjowane jakieś szczególne działania w tym zakresie? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Debata na temat reformy toczy się w stolicach. 

Nie jest to przedmiotem prac prezydencji. Sądzę, że 
Estonia jest jednym z tych krajów regionu, które są 
żywotnie zainteresowane tym, aby Unia Europejska 
zachowała swoją żywotność. Każde powiązanie z in-
stytucjami świata zachodniego oddziałuje pozytyw-
nie na stabilizację i bezpieczeństwo tego państwa.

Jeżeli chodzi o WRF, to można powiedzieć, że 
formalna dyskusja zaczęła się niedawno, wraz ze 
wstępnym komunikatem Komisji i wstępną notą prze-
wodniczącego Rady Europejskiej. Ale to nie doty-
czy prezydencji. Nieformalne dyskusje w państwach 
członkowskich, także w Warszawie, i nieformalne 
działania porządkujące, przygotowujące do dysku-
sji, oczywiście miały miejsce znacznie wcześniej. 
Warszawa, jak sądzę, jest w tym względzie bardzo 
dobrze przygotowana. Od prawie 2 lat działa między-
resortowy zespół do spraw wieloletnich ram finan-
sowych. Można powiedzieć, że od prawie 2 lat przy-
gotowujemy się do tego, aby zaprezentować spójne 
stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych. 
Poszczególne resorty i MSZ zachowują bliski kontakt 
z państwami, których interesy budżetowe mogą być 
zbieżne z naszymi. Myślę, że do debaty nad WRF, 
która tym razem będzie wyjątkowo trudna z uwagi na 
Brexit i na wciąż nierozwiązane problemy wewnętrz-
ne, podejdziemy dobrze przygotowani.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan prof. Kazimierz Wiatr.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam 2 pytania. 

Pan minister użył sformułowania „jednolity rynek 
cyfrowy Unii Europejskiej”. Krótko pan powiedział… 

ściach, które mają być wpisane do wieloletnich ram 
finansowych. My jesteśmy otwarci na rozmowy na 
temat tego, w jaki sposób te warunkowości zbudować. 
Niektóre z nich są już obecne w wieloletnich ramach 
finansowych i być może należy myśleć o ich reformie. 
Wiele z nich jest opisane w sposób dość szczegółowy. 
Jedyna warunkowość, która nie jest opisana, która 
jest konceptem czysto publicystycznym, to jest wa-
runkowość związana z praworządnością. Zadajemy 
tylko 2 pytania: Jaką miarą mierzyć praworządność 
w państwie członkowskim? Kto jest upoważniony 
do tego, żeby mierzyć praworządność w państwie 
członkowskim? Jak dostaniemy odpowiedź na te 2, 
wydaje się, dość proste pytania, to przejdziemy do 
kolejnego etapu. I mam nadzieję, że będziemy mogli 
w końcu rozmawiać na temat konkretnych instytucji 
prawnych, a nie publicystycznych koncepcji, czasami 
wyrażanych językiem konfrontacji, co nie pomaga 
porozumieniu w sprawie WRF.

Jeżeli chodzi o Ukrainę, to ta sprawa jest najtrud-
niejsza. Z jednej strony to prawda, że mamy kolizję 
pamięci historycznej, ale z drugiej strony odpowie-
dzialność nakazuje nie mieszać – przynajmniej nie 
nadmiernie – tego napięcia z zagadnieniami, które 
tu i teraz odnoszą się do bezpieczeństwa nie tylko 
Ukrainy, lecz także całego regionu. I polityczną 
sztuką jest przeprowadzenie tego całego procesu. Bo 
z jednej strony prowadzimy dzisiaj napięty dialog 
w sprawie historii i nic nie wskazuje na to, żeby na-
gle miał się on stać mniej napięty, a z drugiej strony 
powinniśmy zadbać o to, aby nie przyłożyć ręki do 
dalszej destabilizacji tego regionu. To wymaga ostroż-
ności. To wymaga precyzji na forum wzajemnych 
relacji i na forum międzynarodowym.

(Senator Marek Borowski: I dlatego przyjęto usta-
wę o IPN.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam 2 kolejne pytania.
Pierwsze pytanie. Czy w trakcie prezydencji es-

tońskiej toczyły się jakieś konsultacje prebudżetowe 
dotyczące perspektywy 2021–2027?

Drugie pytanie, istotne. Pan minister częściowo 
o tym mówił, ale sądzę, że warto byłoby postawić 
kropkę nad „i”. Jak pozycjonuje się sama Estonia 
w debacie, o której pan minister wspominał, czyli 
debacie na temat zakresu reformy Unii Europejskiej? 
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(senator K. Wiatr) poniekąd dawno uzgodnionych swobód, bo dzisiaj 
w zasadzie każdy aspekt rynku zawiera w sobie 
aspekt cyfrowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan Władysław Komarnicki.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Ministrze, Polska jest od wielu 

lat jednym z państw, w których bardzo dynamicznie 
rozwijają się firmy transportowe. Jest z tym ogromny 
problem. Ja pochodzę z ziemi gorzowskiej, gdzie są 
znaczące firmy transportowe; proszono mnie, żebym 
zadał pytanie. A mianowicie, Panie Ministrze, unijne 
stawki dotyczące kierowców za granicą spowodują, że 
koszty polskich firm wzrosną o 1/3. Należy się mar-
twić, bo my nie wytrzymamy konkurencji. I, Panie 
Ministrze, jeżeli nie zrobimy czegoś błyskawicznie, 
to firmy będą padać jak muchy.

Ja podam tylko jeden z przykładów, taki zna-
mienny. Jeżeli w kraju docelowym kierowca prze-
kroczy 3 dni, to już go będzie obowiązywała staw-
ka w Niemczech 8,50 euro za godzinę, a we Francji 
aż 10 euro za godzinę. Właściciele firm pozaciągali 
ogromne kredyty, żeby polepszyć i wyrównać park 
maszynowy oraz żeby być konkurencyjnymi dla firm 
zagranicznych. Jest to, Panie Ministrze, bardzo po-
ważny problem gospodarczy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Myślę, że nikt nie musi tłumaczyć rządowi, jak 

ważna jest branża transportowa. Gdyby nie poczucie 
wagi tego problemu, nie wprowadzilibyśmy interesu 
branży sektorowej do mandatu negocjacyjnego w za-
kresie delegowania jako jednego z kluczowych ele-
mentów. To jest jeden z kluczowych aspektów oceny 
wszystkich regulacji, które są przyjmowane w tym 
obszarze. To nie tylko kwestia stawek, które powoli 
się do siebie zbliżają, ponieważ w Polsce stawki…

(Senator Władysław Komarnicki: To jeden z przy-
kładów.)

…rosną z uwagi na ogólne bogacenie się czy na 
wzrost całej gospodarki. Nie mniej istotnym proble-
mem są ograniczenia innego typu, nie mniej istot-

To ładnie brzmi. Ale co to oznacza w praktyce? To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mówił pan minister o swobodnym 
przepływie cyfrowych danych nieosobowych. Jakie 
to są dane cyfrowe? I jaki może mieć to wpływ na 
rozwój Unii Europejskiej i gospodarki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Jednolity rynek cyfrowy to jest tak jakby war-

stwa całego rynku wspólnotowego, ponieważ cały 
rynek wspólnotowy zaczyna mieć aspekt cyfrowy. 
To powoduje, że mamy pilną potrzebę uregulowa-
nia pewnych rzeczy, czasami, wydawałoby się, ba-
nalnych, takich jak kwestia przepływu towarów na 
gruncie e-handlu czy przepływu usług. Wymaga to 
wyczyszczenia czy też uspójnienia regulacji, tak aby 
takie działania były pozbawione nadmiernych barier. 
Czasami wymaga to ukształtowania standardów, tak 
jak w przypadku swobody przepływu danych, czyli 
dostępności danych wytwarzanych przez rynek cy-
frowy dla poszczególnych uczestników tego rynku. 
Zasada swobodnego przepływu danych jako zasada 
ustrojowa jest o tyle istotna, że polscy przedsiębiorcy 
dzięki tej zasadzie będą mieli większą możliwość 
budowania własnej wartości, bo będą mili dostęp do 
danych z całego rynku wspólnotowego, a nie tylko 
z rynku polskiego. Chodzi oczywiście o dane nieoso-
bowe. Nie należy tego mylić, a czasami jest to mylone. 
Dane osobowe to jest zupełnie inny temat.

Czasami – i to jest trzecia warstwa tych regula-
cji – to jest kwestia takiego ukształtowania reżimu 
regulacyjnego, aby łatwiej było inwestować, aby 
łatwiej było rozbudować infrastrukturę, która jest 
konieczna do rozwoju rynku cyfrowego. Chociażby 
taką infrastrukturę jak infrastruktura 5G, która jest 
warunkiem koniecznym rozwijania bardzo wielu 
zaawansowanych technologii cyfrowych, np. auto-
nomizacji transportu. Jest to pakiet kilkunastu re-
gulacji prawnych, jak mówię, czasami odnoszących 
się do rzeczy, które są bardzo blisko konsumenta 
i są pewnie dużo prostsze, a czasami – do rzeczy 
dużo bardziej skomplikowanych, o daleko idących 
konsekwencjach finansowych. Generalnie istota tego 
działania polega na tym, aby rynek wspólnotowy był 
jednolitą przestrzenią, jeżeli chodzi o zagadnienia 
cyfrowe, aby nie było na nim barier, w szczególności 
nowych barier, które mogłyby utrudniać realizację 
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(sekretarz stanu K. Szymański) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Tzn. nie wiem, jak interpretować pojęcie „stać za 
kimś murem”…

(Senator Władysław Komarnicki: Które będą 
z nami do końca, Panie Ministrze.)

Nie mam takiej pewności. Starałem się właśnie 
zasugerować, że mam tutaj pewne wątpliwości co 
do tego, czy wszystkie te państwa mają tak ambitne 
oczekiwania. Polskie oczekiwania w tej sprawie idą 
bardzo daleko. Chcemy ambitnych derogacji, po-
ważnych derogacji, fundamentalnych derogacji. Nie 
mam pewności – bo nie mogę odpowiadać za polity-
kę innych państw – czy będą one w stanie utrzymać 
tak twarde stanowisko bardzo długo.

(Senator Władysław Komarnicki: Ale pan minister 
na pewno prowadzi dialog z tymi krajami. Stąd moje 
pytanie.)

Jeżeli chodzi o listę tych państw, to ona jest 
dość oczywista. To są kraje bałtyckie, kraje Grupy 
Wyszehradzkiej, Chorwacja, Słowenia, Malta, 
Irlandia, Portugalia, Hiszpania. Wszystkie one 
są to państwa, które w różnym stopniu wyrażały 
swoje zastrzeżenia w szczególności wobec kwestii 
transportu. Ale podkreślam: w różnym stopniu. 
A czy ta dzisiejsza koalicja jest wystarczająca, 
żeby odcisnąć istotne piętno… tzn. żeby wpro-
wadzić istotną zmianę do regulacji w zakresie 
transportu? Czy będzie skłonna do tego, żeby 
egzekwować swoje prawa? No, to jest pytanie do 
rządów tych państw.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, jeśli dobrze pamiętam, to do 
końca marca mamy przygotować polskie stano-
wisko w związku z postępowaniem wobec rządu 
RP z art. 7. Czy to stanowisko jest gotowe? Czy 
mógłby pan tutaj ewentualnie przedstawić jego 
zarys? 

Jeśli nie, to chciałbym odpowiedzi na takie py-
tanie: czy wczorajsze głosowanie w sprawie KRS 
jest odpowiedzią rządu polskiego na wezwanie do 
przestrzegania praworządności?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

nym problemem jest nieprzewidywalność prawa. To 
jest powód, dla którego krytycznie odnosimy się do 
tego, co Parlament Europejski wprowadził do tych 
regulacji w zakresie stosowania branżowych czy też 
regionalnych porozumień zbiorowych. Są to złe roz-
wiązania, to prawda, ale mamy wyraźną większość 
w Unii Europejskiej, która jest zainteresowana tym, 
aby w taki sposób interpretować zasadę budowy 
europejskiego modelu społecznego czy też ochrony 
pracy w transporcie. Polska jest głównym krajem, 
jeżeli chodzi o organizowanie ambitnego oporu 
państw członkowskich wobec tego typu regulacji dla 
transportu. Pozostaje nam mieć nadzieję, że pozosta-
łe państwa, które dziś wyrażają podobne stanowisko, 
nie wycofają się z tego stanowiska na zbyt wczesnym 
etapie negocjacji. Jestem przekonany, że dzisiaj te 
14 państw, które z nami współpracują w tej sprawie, 
może mieć istotny wpływ na regulacje w zakresie 
transportu, jeżeli dojdzie do głosowania w Radzie 
do spraw transportu. Chodzi o to, żeby po prostu do-
prowadzić do derogacji. Transport międzynarodowy 
z natury rzeczy jest działalnością międzynarodową, 
więc stosowanie zasad delegowania jako zasad eks-
tra jest absurdalnym podejściem. Rozumiemy, że są 
specjalne okoliczności w przypadku świadczenia 
wielu innych usług, które w swojej naturze nie mają 
transgraniczności, ale transport międzynarodowy 
jest transgraniczny z natury rzeczy. Nie można 
świadczyć transportu międzynarodowego w grani-
cach państwa członkowskiego jakby z istoty rzeczy.

To trzydniowe wyłączenie to jest wyłączenie, któ-
re dzisiaj jest forsowane przez Komisję Europejską 
i państwa zainteresowane ostrzejszym reżimem. Tutaj 
polskie oczekiwania są znacznie większe. To wynika 
nie tylko z położenia geograficznego, ale i z przeko-
nania, że należy ograniczać wszystkie przeszkody dla 
konkurencji na rynku transportu międzynarodowego. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że te państwa, które 
dzisiaj deklarują, tak jak Polska, swój sprzeciw wobec 
tych regulacji, będą wystarczająco silne politycznie, 
by podtrzymać swój opór do właściwego momentu 
negocjacji.

(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam, 
Pani Marszałek, czy mogę tylko dopytać? Bo to jest 
dla mnie ważne.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Ministrze, czy mógłby pan wymienić te 

kraje, które stoją dzisiaj za nami murem?
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zasadę praworządności, zasadę demokracji, zasadę 
poszanowania praw mniejszości, w tym mniejszości 
politycznych, zasadę przestrzegania praw człowieka 
i wreszcie zasadę przestrzegania wolności obywa-
telskich?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Pani Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Jak sądzę, za każdym razem zmiany w rządzie są 
przeprowadzane po to, żeby pokazać coś Polakom, 
którzy wybierają ten rząd za pośrednictwem Sejmu 
i Senatu, a nie żeby pokazać cokolwiek Europie. 
Publicystyczna uwaga, więc odpowiadam publicy-
stycznie. Ale myślę, że to jest dość ważne, żeby jakby 
nie wychodzić od błędnej przesłanki, bo to może nas 
doprowadzić do błędnych wniosków. I to tyle, jeżeli 
chodzi o zmiany w rządzie.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z całą pew-
nością nie ma rangi traktatu. Z całą pewnością nie 
ma też związku z działaniami prezydencji estoń-
skiej. Tak więc myślę, że nie ma powodu jej z mojej 
strony komentować. Myślę, że państwo znają mój 
stosunek do tej rezolucji bez zbędnych komenta-
rzy. I, jak rozumiem, pan senator jest zadowolony 
z brzmienia tej rezolucji i chciałby za nią głosować, 
gdyby mógł.

(Senator Bogdan Klich: Ja nie rozumiem, czy jest 
to pytanie, czy stwierdzenie.)

(Senator Wiesław Dobkowski: Pytanie.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Stwierdzenie.)

Senator Bogdan Klich:

To, ponieważ ja zadaję pytania, a pan minister 
akurat jest w roli odpowiadającego, ja wyrażę swoją 
nadzieję, że pan minister, mający równie długi jak ja 
staż w Parlamencie Europejskim, oczywiście głoso-
wałby za tą rezolucją, dlatego że ona oddaje ducha tej 
wspólnoty, w której Polska się znajduje.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Nie, nigdy bym nie zagłosował za podobną rezolu-
cją, zarówno w stosunku do Polski, jak i w stosunku 
do jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego. 
(Oklaski)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Wczorajsze stanowisko Sejmu wynika z egzekwo-
wania suwerennego prawa polskiego parlamentu do 
przeprowadzania reform w obszarze, który jest objęty 
kompetencją wewnętrzną państwa członkowskiego. 
Myślę, że tyle można powiedzieć na temat takiego 
głosowania.

Jeżeli chodzi o wniosek Komisji Europejskiej o za-
stosowanie art. 7, to Polska przedstawi swoje stano-
wisko w tej sprawie adresatom tego wniosku, czyli 
państwom członkowskim zgromadzonym w Radzie 
Unii Europejskiej, we właściwym terminie.

Jeżeli chodzi o rekomendacje, czwarte reko-
mendacje, które zostały przekazane przez Komisję 
Europejską, to termin mija 20 marca. I Polska w ter-
minie na te rekomendacje odpowie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Trochę idąc tym tropem, Panie Ministrze, chciał-
bym powiedzieć, że doszło do zmian personalnych 
w Radzie Ministrów po to, aby pokazać Europie 
nieco inną twarz rządu PiS. Równocześnie nie spo-
tkałem się do tej pory z żadnym stanowiskiem tego 
rządu, które by istotnie i konstruktywnie odnosiło 
się do tez zawartych zarówno w stanowisku Komisji 
Europejskiej, jak i w 2 stanowiskach Parlamentu 
Europejskiego.

Ponieważ mówimy o drugiej połowie zeszłe-
go roku, odwołam się do rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z 15 listopada 2017 r., która opisu-
je wszystko to – zaznaczam: wszystko – o czym 
w tej Izbie mówiliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, tzn. 
wszystkie przypadki łamania konstytucji w celu spa-
raliżowania Trybunału Konstytucyjnego, wszystkie 
przypadki łamania konstytucji w celu podporządko-
wania trzeciej władzy, władzy sądowniczej, władzy 
wykonawczej i wreszcie różne przypadki łamania 
obowiązującego w Polsce prawa, np. prawa o zgro-
madzeniach. 

Czy – a jeżeli tak, to kiedy – polski rząd zamie-
rza, że tak powiem, odnieść się konstruktywnie, 
zaznaczam, konstruktywnie, i podjąć dialog, a nie 
fikcyjną rozmowę z instytucjami europejskimi, żeby 
wypełnić to, co jest zapisane w traktacie lizboń-
skim jako warunek konieczny obecności danego 
kraju członkowskiego w Unii Europejskiej, czyli 
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o IPN. Myślę, że akurat stanowisko MSZ w tej spra-
wie jest publicznie znane, uwagi MSZ są publicznie 
znane, można się z nimi zapoznać. Ale naprawdę nie 
chciałbym kształtować precedensu, który by utrwalił 
praktykę, że dyskusja np. o 6 miesiącach prac w okre-
sie prezydencji estońskiej zamienia się w dyskusję 
o wszystkim. Bo w ten sposób nie wyszlibyśmy stąd 
przez tydzień. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja oczywiście nie chcę siedzieć tutaj przez tydzień, 

podobnie jak pan minister. Panie Ministrze, zadaję 
panu teraz to pytanie, bo Senat akurat spotyka się 
z panem w związku z tym sprawozdaniem. Pan mi-
nister Dziedziczak poparł ustawę w swoim wystąpie-
niu, a tydzień później pan minister Waszczykowski 
stwierdził, że były do niej uwagi krytyczne MSZ. 
I dlatego ja pana o to pytam. Komu mam wierzyć?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy ma pan coś do dodania, Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:

Trudno mi dodać cokolwiek ponad to, co już po-
wiedziałem. Rozpatrywanie tego punktu porządku 
obrad nie powinno służyć temu, byśmy omawiali 
wszystkie możliwe sprawy, które się łączą z MSZ. 
MSZ jest dość aktywnym resortem, który faktycznie 
wypowiada się w bardzo wielu dziedzinach, ale to nie 
uprawnia nas do wprowadzania do porządku obrad 
tego typu punktów, całkowicie niezwiązanych…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Proszę 
o odpowiedź na piśmie.)

Uwagi Ministerstwa Spraw Zagranicznych do 
pierwotnego projektu ustawy są publicznie dostępne 
na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, 
więc nie rozumiem pańskich wątpliwości.

(Senator Bogdan Borusewicz: Powtarzam: proszę 
o odpowiedź na piśmie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Czy pan minister odpowie na piśmie?

Senator Bogdan Klich:

Czy mam w takim razie rozumieć, że pan mini-
ster jest za łamaniem konstytucji w krajach człon-
kowskich, za łamaniem the rule of law w państwach 
członkowskich, za nieprzestrzeganiem w niektórych 
rozwiązaniach wolności i praw obywatelskich oraz 
również za podporządkowaniem sądownictwa wła-
dzy wykonawczej i sparaliżowaniem Trybunału 
Konstytucyjnego także w innych krajach poza Polską?

(Senator Konstanty Radziwiłł: W Polsce to zdrada…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pytanie czysto hipotetyczne. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
To jest, mówiąc oględnie, wniosek błędny. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.
Panie Marszałku, proszę o pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, ja się tak zasłuchałem, z niedo-

wierzaniem, podczas tej odpowiedzi pana ministra, 
że… Już przystępuję do pytań. Mam 2 pytania, Panie 
Ministrze.

Kiedy dyskutowaliśmy na temat ustawy o IPN, był 
tutaj pan minister spraw zagranicznych Dziedziczak. 
Chciałem jemu zadać to pytanie, ale zostało mi to 
uniemożliwione, ponieważ ze strony PiS padł wnio-
sek o zakończenie zadawania pytań. Tak więc chciał-
bym to pytanie zadać panu. 

Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych było za 
zmianą wspomnianej ustawy, czy przeciw niej? Czy 
miało jakieś swoje wnioski i zastrzeżenia? I to jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Co z ustawą o służbie zagranicz-
nej? Taka ustawa była przygotowywana, zdaje się, już 
na poziomie rządowym. Po zmianie ministra jakoś 
nic o tej ustawie nie słychać. A może się mylę? Czy 
ta ustawa jest aktualna, czy nie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Bardzo chętnie bym  jeszcze głębiej wszedł w dys-

kusję na temat ustawy o służbie zagranicznej, ustawy 
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(wicemarszałek M. Koc) mimo tych pomyj, które wylewacie na nich w związ-
ku z rezolucją…

(Senator Alicja Zając: Proszę nas nie obrażać, 
Panie Marszałku.)

Ja nie obrażam, no ale… No dobrze, dobrze, a gdy 
mówicie, że oni głosują przeciwko Polsce, to co to 
jest. To wy nas obrażacie.

(Poruszenie na sali)
W tym przypadku nie ma żadnych… Są to posło-

wie polscy, którzy chcą…
(Senator Alicja Zając: Głosują przeciwko.)
No i co? Tak głosują…
(Senator Adam Gawęda: To robią źle.)
Wy, wy działacie przeciwko Polsce…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…w związku z tym nie dziwcie się, że oni gło-

sują…
(Głos z sali: Przeciwko własnej…)
…przeciwko władzy, przeciwko temu, co PiS robi 

tutaj, w Polsce. Nie dziwcie się.
(Senator Alicja Zając: Tak, tak…)
Ale wracam do tematu. Oni sygnalizują, że nie 

ma współpracy rządu…
(Głos z sali: Dla dobra Polski.)
Dla dobra Polski ta współpraca musi być, dlate-

go że w naszym interesie jest uzyskanie jak najko-
rzystniejszego budżetu w następnej odsłonie. Dlatego 
zwracam na to uwagę. Ja rozumiem, że skoro oni są 
w Komisji Europejskiej, to może chodzi o to, że gdy 
otrzymamy znacznie gorszy budżet, będzie można 
na nich zrzucić odpowiedzialność: tak, są antypolscy, 
przeciwko Polsce itd. Wtedy będzie można tak ich 
ustawić w tej narracji. Ale to jest błąd. Jeżeli taki jest 
zamysł, to jest to poważny błąd.

I ostatnia sprawa, sprawa tzw. dumpingu socjal-
nego. Ja pamiętam moment, kiedy zaczęto mówić 
o dumpingu socjalnym, czyli pojęcie dumpingu roz-
szerzono na zupełnie inną sferę. To nie kwestia stali, 
nie kwestia aluminium, nie kwestia węgla itd., ob-
niżenia cen eksportowych. Zaczęto mówić na temat 
dumpingu socjalnego. Można też mówić na temat 
dumpingu kulturalnego, można wymyślić jeszcze 
inne pojęcia, np. dumpingu podatkowego itd. Otóż 
tę tezę o dumpingu socjalnym i stanowisko tych, któ-
rzy uderzają w rezultacie w nasze firmy zajmujące 
się transportem międzynarodowym, w nasze firmy, 
których pracownicy pracują na rynku niemieckim 
czy francuskim, popierają związki zawodowe. Czy 
ministerstwo próbuje z nimi rozmawiać? To przecież 
osłabia nasze stanowisko. Związek „Solidarność” po-
piera tezę o dumpingu socjalnym, nie patrząc na to, 
jakie będą konsekwencje, a chodzi o zatrudnienie, 
o spadek zatrudnienia w firmach eksportujących usłu-
gi i w firmach przewozowych. Zwracam na to uwagę 
i apeluję też, aby podjąć rozmowy po to, żeby w tej 
kwestii w dyskusji z państwami Unii Europejskiej 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Tak, oczywiście.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Nie ma już pytań do pana ministra.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję.
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana marszałka Bogdana Borusewicza.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozpocznę od spraw ogólnych, żeby przejść do 

sprawy szczegółowej, ale bardzo istotnej. Ideologia 
przesłania rządowi PiS interes Polski, Panie 
Ministrze. Interes Polski to wspieranie wspólnoto-
wości Unii Europejskiej, czyli wspieranie Komisji 
Europejskiej, w której w przypadku większości 
spraw kształtuje się polityka Unii. Tymczasem 
słyszę, jak podkreśla się znaczenie polityk po-
szczególnych państw narodowych. Rząd PiS mówi 
„nie”. Mówi, że nie powinno się zacieśniać wspól-
notowej części Unii Europejskiej i nie powinno się 
wzmacniać Komisji Europejskiej. I w ten sposób 
rząd wzmacnia w Unii Europejskiej rolę najwięk-
szych państw, którą to rolę krytykuje. Jest to po-
lityka niespójna. W związku z tym… Jeżeli nie 
Komisja Europejska i nie dodatkowe kompetencje 
Komisji Europejskiej, to co? Czy należy postawić 
na jak największe znaczenie polityk poszczegól-
nych państw? Wiadomo, że spośród tych państw 
Niemcy są państwem najsilniejszym. Zaraz potem, 
po odejściu Wielkiej Brytanii, jest Francja. Z jednej 
strony krytykujecie rolę Niemiec, a z drugiej strony 
sprzeciwiacie się wzmocnieniu wspólnotowości Unii 
Europejskiej. To jest moja uwaga ogólna.

Teraz szczegóły. W Parlamencie Europejskim roz-
poczęły się już prace nad budżetem, nad nowym bu-
dżetem Unii Europejskiej. Wiadomo, że z budżetem, 
z tą wysokością, z tym poziomem budżetu, jaki był 
poprzednio, będą problemy. W Komisji Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego jest 2 posłów…

(Senator Alicja Zając: Polskich.)
…polskich z Platformy Obywatelskiej, poseł 

Olbrycht i poseł Lewandowski.
(Senator Alicja Zając: Z PiS też są.)
Otóż nie ma żadnych prób nawiązania kontaktu 

ze strony rządu, nie ma żadnych propozycji, nie ma 
sytuacji, która powinna być, nie ma współpracy rzą-
du. Niezależnie do tego, że to są posłowie w opozycji, 
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(senator B. Borusewicz) pozytywny rozwiązane na przestrzeni najbliższych 
lat. A jakie to kryzysy? Przede wszystkim kryzys 
demograficzny, kryzys wartości, kryzys migracyjny, 
o którym może najwięcej się mówi, kryzys instytucji 
unijnych, kryzys związany z deficytem demokracji 
w Unii Europejskiej. Wymieniam tylko niektóre, 
bo oczywiście tych kryzysów jest więcej. Pomijam 
w ogóle obszar gospodarki, a w obszarze gospodarki 
jest kwestia jednak utraty jakiejś konkurencyjności 
wytworów europejskich na rynku globalnym z bardzo 
prostej przyczyny: z powodu wysokich cen energii 
wynikających z polityki w tym zakresie, jaką Unia 
prowadzi, oraz wysokich kosztów pracy, które spra-
wiają, że towary europejskie na globalnym rynku 
mogą odgrywać coraz mniejszą rolę.

I tu warto zwrócić uwagę na to, że kryzys migra-
cyjny, wywołany w 2015 r. przez nieodpowiedzialną 
i nieprzemyślaną deklarację pani kanclerz Angeli 
Merkel, doprowadził właściwie do bardzo istotnych 
problemów, których dalekosiężne skutki trudno w tej 
chwili przewidzieć. Ale skupmy się na skutkach poli-
tycznych. No, nie jest tajemnicą, że sama pani kanc-
lerz Merkel jest winna tak słabego wyniku koalicji 
CDU-CSU we wrześniowych wyborach w Niemczech 
i wzrostu nastrojów antyimigranckich. Wyraża je 
chociażby partia Alternatywa dla Niemiec, która 
w życiu nie osiągnęłaby takiego rezultatu, gdyby nie 
nieprzemyślana decyzja pani Angeli Merkel. Można 
więc powiedzieć, że sukces Alternatywy dla Niemiec 
jest pośrednią zasługą pani Angeli Merkel. Widzimy, 
jakie wyniki osiągnęło SPD. Wiemy już w tej chwili, 
że powstanie w Niemczech tzw. wielka koalicja, ale 
osobista pozycja pani Merkel jest niestety osłabiona, 
a to z punktu widzenia interesów Polski, interesów 
Niemiec, ale i interesów Unii, nie jest za dobrą sytu-
acją. Jako pozytywny prognostyk należy przyjąć to, 
że w deklaracji o koalicji jest zapis mówiący o tym, że 
Niemcy traktują Francję i Polskę jako… no, niemalże 
równorzędnych partnerów. Jest to pewne polityczne 
wycofywanie się z koncepcji budowy twardego jądra 
Unii przy pomocy tego motoru francusko-niemieckie-
go. No, propozycje pana prezydenta Macrona zawisły 
w próżni.

Zresztą również sytuacja we Francji jest w pew-
nym sensie pochodną tego kryzysu. Te napięcia 
społeczne, które tam są, też są pochodną tej nie-
przemyślanej polityki imigracyjnej. Wyniki wy-
borów, które tej niedzieli odbyły się we Włoszech, 
również wskazują, że nieprzemyślane decyzje po-
wodują takie, a nie inne reakcje. Jak to się skończy 
dla Unii Europejskiej? Nie jesteśmy futurystami, 
nie jesteśmy tu na seminarium futurystycznym, 
ale na pewno zwiększa to liczbę problemów, które 
przed Unią stoją. I w tym kontekście warto za-
uważyć to, co podkreślał pan minister Szymański. 
Polski rząd stoi na stanowisku, że konieczna jest 

i w dyskusji z Komisją Europejską nie było dwugłosu. 
A taki dwugłos, z udziałem bardzo istotnym, istotnej 
strony, czyli partnera społecznego, partnera związ-
kowego, słyszę, i to słyszę od wielu lat.

Na koniec, Panie Ministrze, chciałbym panu po-
dziękować za to sprawozdanie oraz za to obszerne 
sprawozdanie na piśmie, które przeczytałem. Ono 
oczywiście unika pewnych spraw kontrowersyjnych, 
ale ja rozumiem pana, nie musi pan wchodzić w kon-
trowersje. Tyle że moje pytanie dotyczyło spraw kon-
trowersyjnych – i pan nie chciał na nie odpowiedzieć 
– ale niezmiernie istotnych dla polityki zagranicznej 
i polityki międzynarodowej Polski. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chciałbym na wstępie podziękować panu mi-

nistrowi Szymańskiemu za bardzo dobrą informację 
dla Sejmu…

(Senator Bogdan Borusewicz: Senatu.)
…dla Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 

w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – gru-
dzień 2017 r., w okresie przewodnictwa Estonii 
w Radzie Unii Europejskiej.

Pan minister swoimi odpowiedziami… W ogóle 
przebieg tej debaty, seria pytań, którą przed chwilą 
mieliśmy, pokazała również zakres problematyki, 
która nas jako polskich parlamentarzystów powinna 
w sposób szczególny interesować. Nie jest tajemnicą, 
że w tym drugim półroczu 2017 r. była pewna eska-
lacja napięcia między Brukselą a Warszawą i próba 
uruchomienia przez Komisję Europejską procedury 
z art. 7, która z góry, od początku była skazana na 
niepowodzenie, jeśli chodzi o doprowadzenie całe-
go cyklu do końca. I dobrze, że w tej chwili Unia, 
Bruksela próbuje znaleźć wyjście polityczne z zaist-
niałej sytuacji. W tym jest również ogromna zasługa 
rządu polskiego i pana premiera Morawieckiego, któ-
ry co prawda już w tym roku, ale w styczniu, przez 
serię spotkań doprowadził do wskazania sposobu dość 
roztropnego, jak myślę, rozwiązania problemu tego 
napięcia.

Ale to długie półrocze 2017 r. to również problem 
niewykorzystanych przez Unię Europejską szans na 
podjęcie jednak próby jakiejś głębszej reformy, która 
powodowałaby, że wszelkie kryzysy, które trapią Unię 
Europejską, a jest ich niemało, mogły być w sposób 
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(senator J.M. Jackowski) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Kieruję moje słowa do pana, Panie Ministrze, ale 

muszę zacząć od krótkiej polemiki z panem marszał-
kiem Bogdanem Borusewiczem, który, o ile zrozu-
miałem, raczył powiedzieć pewne zdanie i to zdanie 
było w jakiejś mierze strategiczne: interes Polski to 
wspieranie Komisji Europejskiej. Ja oczywiście rozu-
miem sens tego zdania, ale chciałbym powiedzieć nie 
tylko to, że interes Polski to wspieranie Polski, a nie 
Komisji Europejskiej bo to jest oczywiste, lecz także 
to, że sprawozdanie pana ministra Szymańskiego jest 
odbiciem fundamentalnej różnicy między prowadzo-
ną przez Polskę polityką suwerenną a polityką, która 
ma być związana z całym pokładem wydatkowania 
energii nie na rzecz suwerenności Polski, tylko na 
rzecz jakiegoś bytu wprawdzie bardzo ważnego, ale 
mieszczącego się poza horyzontem suwerenności.

Należy przypomnieć, że Unia Europejska jest 
szalenie istotną przestrzenią, która bardzo wspiera 
działania i funkcjonowanie państw narodowych. 
Jednak struktury Unii Europejskiej, łącznie z Radą 
Europejską, Komisją, Parlamentem, są zasadne 
i słuszne tylko wtedy, kiedy poprzez swoje istnienie 
w gruncie rzeczy wspierają możliwość artykułowania 
interesów poszczególnych państw i narodów. To jest 
definicja Unii Europejskiej, do której, jak rozumiem, 
polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości wraca. I to 
nie jest próba podważenia sensowności istnienia Unii 
Europejskiej, ale wręcz odwrotnie – jest to próba po-
kazania, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby 
widzieć w dzisiejszym stanie rzeczy potrzebę ist-
nienia Unii Europejskiej i potrzebę służenia, jaką ta 
przestrzeń unijna powoduje przez swoje istnienie, pod 
warunkiem że rzeczywiście to powoduje.

A dlaczego taka definicja Unii Europejskiej – 
czyli w kierunku budowania przestrzeni, w której 
mogą się realizować narodowo-państwowe interesy 
– jest dzisiaj potrzebna i wręcz konieczna? Dlatego, 
że trzeba rozumieć znaki czasu. To, co w latach 
dziewięćdziesiątych być może mogło być inaczej 
definiowane… Dziś widzimy, że to powinno być 
definiowane z punktu widzenia tej rzeczywistości, 
w której obecnie funkcjonujemy. Kryzys migracyjny 
wskazał bardzo wyraźnie, ale nie tylko tenże kry-
zys, że dominantą dzisiejszego europejskiego bytu 
wspólnotowego jest odradzanie się – można to tak 
nazwać, a może po prostu zawsze tak było, tylko że 
nie potrafiliśmy tego do końca spostrzec – bardzo 
wyraźnych patriotyzmów narodowo-państwowych 

głęboka reforma Unii Europejskiej. Ona jest obiek-
tywnie potrzebna. Tak jak pan minister wspomniał, 
opór niektórych państw czy też, powiedzmy, selek-
tywne podejście do tego problemu prezentowane 
przez niektóre państwa powoduje, że nie ma im-
pulsu politycznego, nie myśli się o rozwiązaniach 
idących w tym kierunku. Ba, nawet Brexit, który 
w pewnym sensie też był pochodną – w jakiejś czę-
ści, nie mówię, że w całości – arogancji Brukseli 
w stosunku do państw członkowskich, nie skłonił 
nikogo do takiego pozytywnego myślenia o tym, 
co robić dalej. I to jest sytuacja groźna, zwłaszcza 
z punktu widzenia wzrastającego napięcia politycz-
nego w Europie. Myślę tutaj szczególnie o sprawie 
polityki wschodniej, myślę o toczącej się wojnie na 
Ukrainie, choć niestety są i inne punkty zapalne 
w Europie. To wszystko pokazuje, że przyszłość, 
która jawi się przed nami, rzeczywiście wymaga 
ogromnej czujności. Również te rozmowy, które 
się zaczęły, rozmowy dotyczące perspektywy bu-
dżetowej na lata 2021–2027, w jakimś stopniu są 
uzewnętrznieniem tych wewnętrznych problemów.

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że 
podejmowano tutaj próbę przedstawienia takiego 
oto spojrzenia, że jest światła opozycja, która dba 
o dobro Polski, i jest zły rząd, który szkodzi Polsce. 
Przypomnę jako historyk, że u schyłku XVIII wieku 
była konfederacja targowicka. Nie wiem, czy Wysoka 
Izba wie, w jakim celu została ona zawiązana. Otóż 
ona została zawiązana nie przeciwko Polsce, tylko 
w imię obrony wolności szlacheckich, rzekomo za-
grożonych przez Konstytucję 3 maja. Ci ludzie auten-
tycznie uważali się w większości… Nie mówię, że nie 
było również jakichś podłych ludzi w Targowicy, ale 
w znacznej części ta konfederacja składała się z osób, 
które szczerze wierzyły, że w ten sposób działają dla 
dobra Polski. I to był dramat polskiej polityki. To jest 
też jeden z elementów schyłku I Rzeczypospolitej, 
bo te wydarzenia z lat dziewięćdziesiątych XVIII w. 
były bezpośrednim do niego impulsem, one ten proces 
skatalizowały. A więc warto o tym pamiętać.

I dlatego mądre kraje… I tutaj dziękuję panu mi-
nistrowi Szymańskiemu za tę deklarację, że gdyby 
był europarlamentarzystą, to nie podniósłby ręki, nie 
poparłby takiej deklaracji, za jaką część parlamen-
tarzystów Platformy Obywatelskiej podniosła rękę, 
i to nie tylko wtedy, gdy sprawa dotyczyłaby akurat 
sytuacji w Polsce, lecz także wtedy, gdy dotyczyłaby 
jakiegokolwiek kraju. To chodzi o to, o czym mówił 
Winston Churchill: na zewnątrz nie krytykujemy wła-
snego kraju. Natomiast w obrębie kraju możemy na 
te tematy nawet…

(Senator Alicja Zając: Dyskutować.)
…ostro dyskutować. Dziękuję.
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(senator J. Żaryn) ma podnosić państwa narodowe do kategorii równych 
ze sobą podmiotów. Broń Boże, żebyśmy nie wpadli 
niestety w niegdysiejszą piłsudczykowską metodę 
myślenia, że my jesteśmy jakimiś zdecydowanie waż-
niejszymi. To nas oczywiście nie doprowadzi do idei 
Międzymorza jako równych partnerów, widzących 
bilateralnie bardzo dużo związków ze sobą, które 
to związki są ważniejsze niż jakikolwiek patronat 
zewnętrzny, w tym przypadku patronat Niemiec.

Drugi nasz bardzo wyraźny interes to oczywiście 
przejęcie, znowu z rąk niemieckich w dużej mierze, 
tworzenia polityki Partnerstwa Wschodniego. To jest 
nawiązanie wprost do niegdysiejszej doktryny Adama 
Jerzego Czartoryskiego, później Józefa Piłsudskiego, 
później Lecha Kaczyńskiego. To jest ta doktryna, 
która dzisiaj powinna być w skali międzynarodowej 
przez Polskę lansowana.

I w końcu trzecia doktrynalna zasada na dziś, co 
wcale nie znaczy, że na jutro, że na za tydzień, że na 
wieki, bo wszystko to są kwestie sytuacyjne, to oczy-
wiście szukanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. 
W to dalej nie wchodzę, bo jest to oczywiste na dzi-
siejszym etapie naszych relacji. To osobny temat, a nie 
mam za dużo czasu.

Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć, jest taka, że 
żeby ten polski projekt dotyczący wyboru strategicz-
nych celów był realizowalny, bez wątpienia – dla mnie 
nie ma co do tego cienia wątpliwości – rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, nawet do znudzenia, na arenie mię-
dzynarodowej powinien mówić o tym, że jedyną pod-
stawą dialogu w Europie jest oparcie się na wartościach 
i kulturze chrześcijańskiej, żadnej innej. I to artyku-
łowanie, którego niestety nie słyszę zbyt często, jest 
moim zdaniem warunkiem tego, by pozyskiwać tych, 
którzy dzisiaj w Europie w strukturach narodowo-pań-
stwowych albo są już większością w wyniku wyborów 
demokratycznych, albo są tak bardzo silną mniejszością, 
że warto w nich zainwestować, mówiąc naszym wspól-
nym językiem, i tworzyć tę strukturę nie tylko pamięci 
o kulturze chrześcijańskiej, ale także strukturę dialogu 
i sojuszników w Europie, którzy się z nami zgadzają. 
Tak, Europa powinna być chrześcijańska i Buttilione, że 
odwołam się do konkretnego niegdysiejszego przykładu, 
naprawdę ma prawo być dzisiaj w Europie komisarzem 
europejskim. Koniec z wykluczeniami Europejczyków 
tylko i wyłącznie dlatego, że są chrześcijanami. To po-
winno być artykułowane przez polską politykę zagra-
niczną, tak żeby ona była polska, a jednocześnie euro-
pejska. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

społeczeństw, które w tych państwach funkcjonują. 
Widać to po demokratycznych wyborach w tychże 
państwach. Te wybory demokratyczne, do jakich do-
szło w ostatnim czasie w państwach europejskich… 
Pan senator Jackowski przywoływał tu ostatnie wybo-
ry we Włoszech. Można przywołać i te w Niemczech. 
Można przywołać także Austrię, można przywołać 
Polskę, można przywołać Węgry. Tak że okazuje 
się, że to nie jest ani patologia, ani margines Europy, 
tylko właśnie główny nurt europejskich i wyborów, 
i decyzji. W związku z tym nasze polskie racje, które 
są artykułowane, de facto nie idą w poprzek w tym 
sensie, że nie mieścimy się w nurcie ideowym, który 
dziś jest bardzo ważny i artykułowany przez wiele 
narodów i społeczeństw, często przez większości, 
a nie tylko znaczące mniejszości. Choć i znaczące 
mniejszości warto brać pod uwagę, bo w następnych 
wyborach mogą się stać większościami. A więc ten 
dzisiejszy kształt Unii Europejskiej jest bez wątpienia 
inny niż ten z lat dziewięćdziesiątych i początku lat 
dwutysięcznych zakonserwowany – w złym tego sło-
wa znaczeniu – w państwa umysłach. Trzeba rozwijać 
się i dostrzegać, co się w świecie dzieje. Ja mam na-
dzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrozumiał.

Bardzo króciutko o tym, jaka jest ta strategia pol-
skiej polityki zagranicznej na dziś poza tym, że bro-
nimy polskich interesów i artykułujemy, że jesteśmy 
zadowoleni, iż istnieje Unia Europejska, bo jest to 
bardzo ważna przestrzeń dialogu i nie zamierzamy 
z tej przestrzeni rezygnować. Otóż moim zdaniem 
najważniejsza jest – i dlatego, Panie Ministrze, o to 
pytałem – ta koncepcja, która dzisiaj wydaje się w ja-
kiejś mierze szansą dla Polski. Z jednej strony to jest 
bardzo wyraźne – co tu dużo ukrywać – rozbicie 
polityki niemieckiej, która w pewnym etapie I  wojny 
światowej nazywała się budowaniem Mitteleuropy, 
czyli tego pokoju brzeskiego z 1918 r. w nowej for-
mule na rok 2015, 2016 czy 2017. My po prostu nie 
chcemy mieć Mitteleuropy końca I wojny świato-
wej, bo to nie jest w polskich interesach. Tak więc 
trudno, aby się na to zgadzać. W zamian za to jest 
wprowadzenie przez nas postulatu Międzymorza, 
ale Międzymorza unowocześnionego – uwzględnia-
jącego dzisiejsze warunki, a nie te, w których te dok-
tryny powstawały, w latach II wojny światowej czy 
przed II wojną światową. Oczywiście jako historyk 
znam doktryny i Jerzego Brauna, i obozu narodowe-
go Adama Doboszyńskiego, i obozu piłsudczykow-
skiego, koncepcję federacyjną. Dzisiaj te wszystkie 
nurty są dla nas szalenie ważne z punktu widzenia 
rozumienia polityki międzynarodowej, ale trzeba je 
także osadzić we współczesności. A ta współczesność 
polega na tym, że… Przejęcie tej roli z rąk Niemiec 
na rzecz Międzymorza jest w gruncie rzeczy tym, co 
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taj definiował, jest taka, ażeby wzmacniać Ukrainę 
w jej dążeniach do Unii Europejskiej. Trzeba jasno 
powiedzieć: stosunki z Ukrainą w ostatnich dziesię-
cioleciach nigdy nie były tak złe, jak teraz. I nie jest 
to tylko wynik tego, co się dzieje na Ukrainie, ale 
także wynik tego, co my robimy, chociażby w usta-
wie o IPN.

Kwestia praworządności to oczywiście jest spra-
wa tego, dla kogo te prawa i dla kogo praworząd-
ność. Bo o co Unia się upomina, jak nie o prawa 
Polaków do bezstronnego sądu? To o nasze prawa 
upomina się Unia w obrębie europejskiej rodziny. 
Trudno, żeby Polak nie był za tym, żeby w Polsce 
prawa obywateli były w pełni przestrzegane. O to 
chodzi. (Oklaski) I mówienie, że ktoś się tutaj do-
puszcza jakiejś zdrady, kiedy upomina się, gdzie 
się da, o prawa Polaków, o nasze prawa, o bez-
stronny sąd… Jestem za reformą sądownictwa, 
jak najbardziej, ale nie taką, która w ciągu 2 lat 
o 20% opóźniła rozpatrywanie spraw. Jestem za 
taką, która to przyspieszy, na to Polacy czekają. 
Ale takich propozycji do tej pory nie było.

Będąc przy tym, wracam do pytania, które z pew-
nym podtekstem zadałem dzisiaj panu ministrowi. 
Właściwie odpowiedź wobec Komisji Europejskiej, 
która ma nadejść do 20 marca, została sformułowa-
na wczoraj w Sejmie, jasno, dobitnie i jednoznacz-
nie: mamy w nosie wasze zastrzeżenia, realizujemy 
swój plan, nie patrząc na to, co mówią gremia mię-
dzynarodowe, nie tylko w Europie, ale i w Stanach 
Zjednoczonych; to wszystko się nie liczy, a my po 
raz kolejny wbrew konstytucji będziemy wybierać po 
swojemu, będziemy upolityczniać radę sądownictwa 
itd., itd. To ma służyć, być może, osiągnięciu we-
wnętrznych celów politycznych, ale jest to działanie 
i krótkowzroczne, i sprzeczne z interesem Polaków 
i polską racją stanu. Dlatego rezultat jest taki, że po-
zycja Polski jest niska i jest ciągle obniżana wskutek 
prowadzenia takiej polityki. Tak wstajemy z kolan, że 
musimy teraz wszystkich już prosić o przebaczenie 
i poparcie. Taki jest rezultat. Dlatego powtórzę to, co 
kiedyś już z tej mównicy mówiłem, że polska polityka 
zagraniczna to nie jest szukanie wrogów, wygrażanie 
komu się da, wypominanie wszystkiego, co złe, tylko 
to jest poszukiwanie przyjaciół. Pan minister nieraz 
tutaj mówił, że jest to jednak… że Unia Europejska 
jest to miejsce, w którym próbujemy dobrze zadbać 
o nasze interesy i że wspólnie o niektóre interesy 
zdecydowanie lepiej możemy zadbać. Więc jeżeli 
tak jest, to potrzeba nam sojuszników, to potrzeba 
nam przyjaciół, bo przecież każdy chce tam zadbać 
o swoje interesy, a my zrażamy do siebie poszczególne 
państwa nieodpowiedzialnymi, niekompetentnymi 
działaniami. Nie odnoszę tego do pana ministra, bo 
jego kompetencje akurat cenię i oceniam wysoko. 
Jego sytuację raczej uważam za trudną.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy dzisiaj o polityce europejskiej jako 

części polskiej polityki zagranicznej w bardzo – moż-
na to powiedzieć i trzeba to zauważyć – trudnym mo-
mencie. Dzieje się tak z powodu tego, co od dłuższego 
już czasu, gdy popatrzymy na wiele zdarzeń, które 
odbiły się szerokim echem, a także odbiły się źle na 
naszej pozycji międzynarodowej, troszkę z oddalenia, 
rzuca się w oczy jako zasadnicza sprawa. Mianowicie 
za małą wagę przykładamy do tego, żeby rzetelnie 
mówić, dyskutować i definiować polską rację stanu, 
natomiast zbyt łatwo używamy polityki zagranicznej 
do tego, ażeby dla doraźnych celów politycznych pró-
bować zdobyć aplauz wewnątrzkrajowy, nie licząc się 
ze skutkami międzynarodowymi albo nie zdając sobie 
sprawy, jakie to niesie konsekwencje. Popatrzmy na 
kilka aspektów, które tutaj były poruszane.

Polityka imigracyjna. Podnosi się do rangi pań-
stwowej lęki – następuje utożsamienie się z nimi – 
znacznej części społeczeństwa, angażuje się w ten 
proces media publiczne i niechęć do imigrantów 
w Polsce rośnie dwukrotnie. Można na tym oczy-
wiście zbić niezły kapitał polityczny, na sprzeciwia-
niu się temu, co zostało uzgodnione w obrębie Unii 
Europejskiej, i temu, co, jak na początku potwierdzała 
pani premier Szydło, miało być realizowane. Ale, 
proszę państwa, jest to błędne z punktu widzenia 
polskiego interesu nie jedynie ze względu na sprzeci-
wianie się wcześniejszym decyzjom, na to, że tracimy 
przez to w Unii Europejskiej. My jak kania dżdżu 
będziemy w najbliższych latach potrzebować gości 
do pracy, bo już dziś w wielu rejonach nie ma komu 
pracować, nie ma pracowników. Jak my ich pozyska-
my w takiej atmosferze? Proszę państwa, polska racja 
stanu jest zarówno w tym, żeby budować w dialogu, 
w odpowiednich proporcjach, spójny system reakcji 
na zagrożenie imigracyjne, jak i w tym, by sprzyjać 
temu, byśmy mogli tu przyjmować tych gości do pra-
cy, a nie w tym, by oni się bali, że dostaną po gębie 
w warszawskim autobusie.

(Poruszenie na sali)
Przypatrzmy się polityce wobec Ukrainy…
(Senator Waldemar Bonkowski: To jest ta wasza 

propaganda.)
(Głos z sali: To jest mafia.)
Przypatrzmy się polityce wobec Ukrainy. Czy jest 

w naszym interesie podnoszenie z naszej inicjatywy 
przede wszystkim tego, co dzieli, co różni, co drażni, 
czy jednak przede wszystkim tego, co łączy, co jest 
wspólne, co dobre? Nie chodzi o to, żeby zapomi-
nać o tamtym, chodzi tylko o akcenty, o proporcje. 
I to przecież nie jest tylko kwestia tego, że toczymy 
bój o prawdę. Prawdy trzeba strzec, zgoda, ale nasza 
racja stanu, w sumie pan minister prawidłowo ją tu-
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(senator M. Augustyn) Czy prymat rozliczeń historycznych nad pilnowa-
niem naszego interesu narodowego na arenie między-
narodowej to jest coś, co jest sukcesem MSZ, czy to 
jest jego klęska? Dla mnie to jest klęska Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i całego aparatu dyplomatycz-
nego, który jest demolowany przez ostatnie 2 lata. To 
jest po prostu kapitulacja tego resortu przed sprawami 
wewnętrznymi.

Zaakcentował pan minister – do którego ja też 
osobiście, tak jak przed chwilą powiedział pan senator 
Augustyn, mam bardzo duży szacunek za całokształt 
działalności, za wiedzę… Ale ja nie usłyszałem odpo-
wiedzi na jeden z najważniejszych dylematów, które 
mamy. Bo z jednej strony mówił pan – i tu ma pan 
rację – że my nie możemy dopuścić do stworzenia 
tego twardego jądra, które pozostawi nas na obrze-
żach, ale z drugiej strony chciałbym się dowiedzieć, 
co oprócz najgorszych w tej chwili relacji z krajami, 
które chcą tworzyć to jądro… No, oprócz tego, że do-
szło do Brexitu… Oczywiście ministerstwo nie jest za 
to odpowiedzialne, no ale myśmy orientowali się prze-
cież na sojusz z Anglią i o tym państwo mówiliście. 
To co, nikt z was nie przewidział tego, że Brexit się 
wydarzy i że stawianie na Brytyjczyków w kontrze 
do Niemców i Francuzów będzie klęską? Wyście nie 
zrozumieli, z kim tutaj trzeba trzymać, i związaliście 
się z krajem, który wyszedł z Unii Europejskiej. To 
jest sukces czy porażka? Ja chciałbym więc wiedzieć, 
usłyszeć, jaki my mamy pomysł na to, żeby albo zna-
leźć się w tym jądrze Unii, albo zatrzymać coś, co 
zagraża podstawowym interesom Polski.

Wszystko to według mnie pokazuje – jeszcze 
raz to mówię – zapaść naszej polityki zagranicz-
nej, czego dobrym dowodem jest odejście ministra 
Waszczykowskiego. Bo czy on odszedł dlatego, że ta 
polityka była dobra? No, nie. Sami państwo w więk-
szości uznaliście, że ona była fatalna. No i nikt nie 
rozstaje się z ministrem, jeżeli jest to dobry minister.

Teraz akcent już pozaeuropejski. Jeden z senato-
rów, jak też senator Żaryn, mówił tu, że w takim razie 
musimy się opierać na Stanach Zjednoczonych. No, 
gratuluję, bo wydaje mi się, że pan senator Żaryn był 
jednym z najbardziej broniących tutaj ustawy o IPN, 
która, delikatnie rzecz ujmując, nie przysłużyła się 
stosunkom polsko-amerykańskim. I, Panie Ministrze, 
czego mi brakuje?

(Senator Alicja Zając: Nie pogłębiła ich.)
(Senator Robert Mamątow: Nie rozszerzyła.)
Bardzo mi brakuje tego, żeby na czele resortu 

spraw zagranicznych stał człowiek rozumiejący całą 
złożoność sytuacji międzynarodowej, a jednocześnie 
mający taką siłę polityczną, żeby móc powiedzieć 
twardo „nie” różnym pomysłom wewnętrznym, które 
kompromitują nas na arenie międzynarodowej. Nie ma 
takiego człowieka. I nie może być tak, że postrzeganiu 
świata na poziomie historyczno-lokalnym – w całej 

I dlatego dzisiaj tak wygląda polska polityka za-
graniczna, że gasimy, gdzie się da, pożary, zamiast 
być kreatorem tej polityki. To jest fatalne. To trzeba 
szybko zmienić.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
To się da zmienić, jeżeli będziemy chcieli odwró-

cić ten trend. Zanim będziemy podporządkowywać 
politykę zagraniczną interesom krajowym, zastanów-
my się najpierw, co jest naszą racją stanu. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałem powiedzieć tylko parę ogólnych rzeczy, 

ale wypowiedź, przemówienie pana senatora Żaryna 
zmusza mnie do pewnej odpowiedzi.

Senator Żaryn z właściwą sobie wiedzą przyto-
czył nam tutaj kilkunastu polityków i kilka koncepcji 
politycznych. Nie jestem pewien, ale wszystkie te 
koncepcje polityczne i wszyscy ci politycy rodzili 
się jakieś 100–120 lat temu. Wydaje mi się, że nie 
wspomniano tutaj o żadnej koncepcji bądź żadnym 
polityku światowego formatu czy polskiego formatu, 
który byłby…

(Senator Alicja Zając: Kaczyński urodził się 68 
lat temu.)

I teraz posługiwanie się takimi matrycami i ideami 
sprzed ponad 100 lat… Były potwornie agresywne 
Niemcy, skłócone na śmierć i życie po paru kolejnych 
konfliktach z Francją i Anglią, były komunistyczne 
Sowiety… I próba rozwiązywania naszych proble-
mów tymi ideami, gdzie mamy Unię Europejską, 
gdzie mamy przyjaźń, pomimo tych strasznych 
rzeczy, które Francuzi z Niemcami sobie nawzajem 
robili… Posługiwanie się tymi matrycami i tymi po-
mysłami, które do tego jeszcze doprowadziły… Bo 
niezrozumienie wtedy może przez pewnych polity-
ków sytuacji polskiej doprowadziło do największej 
bądź jednej z największych katastrof w dziejach na-
szej ojczyzny, tj. wymordowania 6 milionów Polaków 
i do popadnięcia w niewolę komunistyczną. Tak więc 
posługiwanie się tymi matrycami jest dla mnie mało 
czytelnym programem polityki zagranicznej.

A cóż mamy dzisiaj? Pan minister mówił: Trójkąt 
Weimarski jest zamrożony. Czy to jest jakieś osią-
gnięcie, czy to jest klęska? I pytanie: czy mówienie 
o tym, że to Francja jest tu hamulcowym, to mówienie 
o przyczynie, czy o skutku? Bo mnie się wydaje, że to 
jest mówienie o skutku, a przyczyna – dobrze wiem, 
że pan minister to rozumie – leży trochę gdzie indziej.
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(senator A. Pociej) co do tego chyba się zgodzimy. A tutaj czasami są 
takie głosy, że jeżeli rząd jest blisko Solidarności, 
to musi być blisko w każdej sprawie. Nie, świat jest 
bardziej złożony i strona rządowa musi pewne rze-
czy równoważyć.

Drugi element to jest niejako próba wepchnięcia 
patrzenia na Unię Europejską przez pryzmat tego, 
czy na następny okres uda nam się wyrwać więcej 
czy mniej pieniędzy. Ja bym powiedział, że jeśli cho-
dzi o kasę z Unii Europejskiej dla Polski, to mamy 
tu do czynienia z czymś takim… Są tu 2 elementy. 
Pierwszy element rzeczywiście jest związany z ko-
hezją i spójnością, czyli w przypadku biedniejszych 
krajów ma być to nadganianie, doganianie krajów 
bogatszych. I to jest pewien element, który też wy-
nika z myślenia winner – winner. Ponieważ jeżeli 
myślimy o większej integracji Unii Europejskiej 
w przyszłości, to nie może być zbyt dużego rozwar-
stwienia między bardzo bogatym Luksemburgiem 
a Bułgarią. Ten system w pewnym momencie się roz-
sypie, jeżeli będzie tak duże pęknięcie, więc w dłu-
gofalowym interesie wszystkich jest wyrównywanie 
tych szans. Ale jest też druga kwestia, mianowicie 
taka, że te pieniądze służą zmniejszeniu tego, co się 
nazywa asymetrią rynków. Nasze wejście do Unii 
Europejskiej oznaczało wpuszczenie dużo mocniej-
szych zawodników do sieci supermarketów, polskich 
banków, systemu bankowego itd. I z tego powo-
du m.in. mówimy o tym, że mamy bardzo dobre 
parametry polskiego eksportu, ale struktura tego 
eksportu nie jest dla nas najkorzystniejsza. Nawet 
Piketty mówi o zależności krajów Wyszehradu jako 
krajów półkolonialnych w stosunku do centrum Unii 
Europejskiej.

Pracując w Komisji Unii Europejskiej, mam wra-
żenie, że pieniądze, które dostajemy, są tylko i wy-
łącznie jednym z elementów. I prosiłbym, żeby nie 
widzieć drzew, tylko spróbować spojrzeć na cały las. 
Regulacje, które formułuje Unia Europejska, czasami 
są dla Polski korzystne, jednak częściej chyba są dla 
nas… No, może nie, nie chcę tutaj oceniać. Często 
są też niekorzystne. I czasami warto by było, żeby 
skupić się na tym, aby jakaś dyrektywa była dla Polski 
korzystniejsza, niż kłócić się o dodatkowy miliard 
z pieniędzy spójnościowych. Do tego namawiam. Gra 
odbywa się na bardzo dużej liczbie pól: asymetrii 
rynków, czyli wpuszczenia tych, którzy zarabiają na 
Polsce, często tworząc tu oczywiście także miejsca 
pracy – tego nie neguję – poprzez regulacje, które 
mogą ograniczać naszą możliwość konkurencyjną 
względem Unii Europejskiej. Kolejnym elementem, 
także istotnym, jest to, żeby – jeżeli można – próbo-
wać wywalczyć dla Polski jak najwięcej pieniędzy 
spójnościowych czy na politykę rolną. Ale trzeba pa-
trzeć całościowo i nie dać się wepchnąć w myślenie 
tylko o sukcesie zero-jedynkowym – więcej pienię-

złożoności tego świata – jest podporządkowane… 
że to postrzeganie jest silniejsze od ministerstwa, 
które ma dbać i rozumieć więcej niż politycy lokalni. 
Tego, jeszcze raz powiem, mi brakuje. Spodziewam 
się, że w końcu to nastąpi i ludzie, którzy rozumieją, 
na czym polega złożoność Unii Europejskiej i to, że 
nie żyjemy już w świecie, mam nadzieję – tak jak nie 
żyliśmy do tej pory, przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
– sporów pomiędzy państwami europejskimi, tylko 
żyjemy w świecie globalnym starć dużo większych 
jednostek, czasami kontynentów, a czasami spraw 
zupełnie ponadkontynentalnych. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę się odnieść tylko do 2 spraw. Jedna związana 

jest z dumpingiem socjalnym, a druga z optymaliza-
cją budżetu spójności na następne lata.

Unia Europejska jest pewną ideą, pewną prze-
strzenią, gdzie w założeniu jest teza o układzie: 
winner – winner. I także z tego powodu, a nie tyl-
ko i wyłącznie z powodów geopolitycznych, Unia 
Europejska jest pewną przestrzenią dla Polski 
opłacalną. Ale warto zauważyć, że oprócz tego 
w ramach Unii Europejskiej odbywa się strasznie 
dużo walk, a każda walka to walka o sumie zero-
wej. Powiedzmy, w pewnym skrócie: polski węgiel 
a duńskie wiatraki. Wydaje mi się, że spór o pra-
cowników delegowanych i o tzw. dumping socjalny 
jest też tego typu problemem. To, że akurat w tym 
przypadku opinia strony rządowej nie jest tożsama 
z opinią związków zawodowych, w tym związku 
zawodowego „Solidarność”, wynika z czegoś takie-
go, że strona rządowa za każdym razem powinna 
szukać równowagi między interesem pracowników 
a interesem pracodawców. Niewątpliwie związki 
zawodowe w Polsce są zainteresowane podniesie-
niem kosztów pracy i w obsłudze socjalnej, i w sa-
mej pensji. Niemniej jednak tutaj, oprócz kwestii 
szukania tej równowagi z pracodawcami, jest jeszcze 
kwestia pewnych pryncypiów Unii Europejskiej, tak 
jak my je rozumiemy, a jednym z takich pryncypiów 
jest wolny przepływ usług. W tym przypadku mam 
wrażenie, że polityka francuska zakłóca swobodę. 
Jeżeli mówimy o wolnym rynku, to pewne działania 
francuskie należy czytać jako protekcjonistyczne, 
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(senator J. Obremski) Podkreślamy np., zapewne słusznie, chrześcijańskie 
korzenie Europy i przedstawiamy je jako, powiedzmy, 
element spójności, który był obecny od początku Unii, 
nawet przy zakładaniu Unii. A jednak te chrześci-
jańskie korzenie, z których moglibyśmy być dumni 
– i może warto je podkreślać – są właściwie używa-
ne ekskluzywnie, tzn. do eliminacji, a przynajmniej 
marginalizacji praw innych. Tego się nie powinno 
robić, tego się nie da obronić. Ponadto słychać tutaj 
tę fałszywą nutę, która jest nie do zaakceptowania. 
No, jeżeli chrześcijanie są tak samo traktowani na 
Bliskim Wschodzie, w niektórych krajach afrykań-
skich, w niektórych stanach indyjskich, przeciw cze-
mu zresztą protestowaliśmy, to podnosimy wielkie 
larum. I to jest właśnie takie ekskluzywne traktowa-
nie swoich korzeni i swojej religii na swoim terenie. 
Tego nam robić nie wolno.

Dalej: bardzo nieudana jest nasza polityka sąsiedz-
ka w odniesieniu do Republiki Federalnej Niemiec, 
która jest naszym głównym partnerem handlowym. 
Rozumiem, że to się niektórym podoba, ale właściwie 
nie ma to wielkiego sensu i na dłuższą metę będzie 
przynosiło tylko straty. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
nasi sąsiedzi, jak również my sami… My jesteśmy 
większym państwem i mamy tak jakby więcej swo-
body, więcej możliwości gospodarczych, większe 
znaczenie, więcej ludności, ale dla większości na-
szych sąsiadów, którzy nie są wielkimi państwami, 
to Niemcy są krajem referencyjnym pod wieloma 
względami. I oni nam potakują z grzeczności, bo 
też prowadzą z nami interesy i przejeżdżają przez 
nasz kraj, udając się dokądkolwiek na Zachód, nie-
mniej jednak nie traktują tej polityki poważnie. To 
nie my jesteśmy tutaj wiodącym krajem, nawet po-
mimo Grupy Wyszehradzkiej i zamiarów stworzenia 
Międzymorza. Oczywiście, pewne projekty, które są 
dla wszystkich korzystne, da się przeprowadzić, ale 
trzeba jednak brać pod uwagę realia polityczne i to, 
że właściwie działamy na własną szkodę, szermując 
na rynku wewnętrznym takimi hasłami, które są wła-
ściwie nie do zrealizowania. To wszystko nam się na 
dłuższą metę nie opłaci.

Naszym głównym problemem jest to, jak się wy-
cofać z popełnianych czasem błędów – a ostatnio 
często przytrafiają nam się błędy – nie wycofując się 
z nich jednak na rynku wewnętrznym. To jest węzeł 
gordyjski, nierozwiązywalny. I to nas wpędza w kło-
poty, bo można popełniać błędy, ale trzeba umieć 
się z nich wycofać. Wtedy zachowuje się zarówno 
godność, jak i możliwość manewru. Nad tym wszyst-
kim ciąży moim zdaniem polityka, a ona jest niejako 
skrępowana. Te więzy są moim zdaniem narzucone 
przez szefa partii rządzącej i one krępują zarówno 
byłego ministra spraw zagranicznych, jak i obecnego, 
a także sekretarza stanu, którego gościmy na tej sali. 
To wszystko razem powoduje, że właściwie pakuje-

dzy w następnym czasie czy nie… Tym bardziej, że 
oczywiście trudno mówić o tych samych pieniądzach 
po zjawisku Brexitu, bo jednak Wielka Brytania była 
dosyć dużym płatnikiem. Tylko tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja sobie zapisałem 7 punktów, tak że gdybym 

mniej więcej 1,5 minuty mówił o każdym, to po-
winienem się zmieścić w czasie, zakładając pewną 
tolerancję pana marszałka.

Zacznę od prezydencji estońskiej. Mianowicie 
uważam – to właściwie jest temat naszej dzisiejszej 
debaty – że prezydencja estońska była bardzo udana, 
prowadzona bardzo dobrze i konsekwentnie. Estonia 
zrealizowała punkty, które dla niej były istotne, 
m.in. sprawę cyfryzacji, w której właściwie bryluje 
w Europie i ma komisarza… Również podkreśliła 
swoje kompetencje w tym zakresie. Chciałbym też po-
wiedzieć, że bardzo pięknie na różnych konferencjach 
i spotkaniach, m.in. na COSAC, występowała pani 
prezydent Estonii, która nie jest żadną celebrytką. 
Z tego można brać przykład – jest to osoba kompe-
tentna, zwykła, normalna. Jeżeli występuje w panelu, 
to nie jest wcale pierwszym mówcą w tym panelu. To 
jest coś, z czego można brać wzór.

Teraz przechodzę do dalszych punktów, do naszej 
polityki zagranicznej, nad którą dzisiaj głównie dys-
kutujemy. Nasza polityka zagraniczna jest obecnie 
archaiczna, a do tego jeszcze bardzo źle wykonywana. 
Myśmy przykład tego mieli w Senacie przy okazji 
omawiania ustawy o IPN, kiedy właściwie zasięg kon-
fliktu nie był jeszcze w pełni znany, tym bardziej że 
opozycja o tym mówiła. Tylko po to, żeby się nad tym 
nie zastanowić i przypadkiem nie przyjąć propozycji 
opozycji, szliście dalej, wkraczając w bardzo istotny 
konflikt, a następnie było tylko gorzej. Właściwie 
następowało gaszenie ognisk pożaru benzyną. I tak 
to w tej chwili mniej więcej wygląda.

Unia Europejska jest u nas, w tej naszej polityce, 
werbalnie popierana, jednak praktycznie stosuje się 
politykę zniechęcania. Wynik jest taki, że zamiast 
odgrywać aktywną rolę, do której droga była dla nas 
otwarta, szczególnie wobec wychodzenia Wielkiej 
Brytanii z Unii, właściwie jesteśmy w jakimś za-
kątku, na marginesie Unii, i nie możemy odegrać tej 
aktywnej roli. A to, co akcentujemy, i to, co chce-
my przeprowadzić, właściwie schodzi na margines. 
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(senator P. Wach) Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja już nie będę pana ministra chwalił, bo ja już 

go kiedyś pochwaliłem, raz, i wystarczy, i powie-
działem, że nie chcę mu robić kłopotów. Ale niestety, 
Panie Ministrze, sprawa wygląda w ten sposób, że pan 
swojej niewątpliwej wiedzy, inteligencji i zdolności 
retorycznych używa do obrony złej polityki zagra-
nicznej. Na tym polega problem.

I dzisiaj proszę się nie dziwić, że my w tych wy-
stąpieniach nie mówimy o cyfrowej Europie, o estoń-
skim kierownictwie, przewodnictwie, o inkluzyw-
nej Europie itd., bo są inne tematy, które nad tym 
przeważają, mało tego, od tych tematów w jakimś 
stopniu zależy to, czy ta Europa będzie realizowała 
swoje cele. Dlatego rzeczywiście zboczyliśmy w stro-
nę tych kwestii, które wiążą się ze stosunkami mię-
dzy Polską a Komisją Europejską, między Polską 
a Parlamentem Europejskim, również między Polską 
a Ukrainą, chociaż akurat Ukraina nie jest członkiem 
Unii Europejskiej. I pan, Panie Ministrze, odpowia-
dając na te pytania, starając się oczywiście jakoś wy-
łagodzić kanty… Jednakże w paru miejscach, można 
powiedzieć, szwy puściły. Powiada pan, że nie głoso-
wałby pan za żadną uchwałą, która by krytykowała 
postępowanie władz innego kraju Unii Europejskiej, 
nie tylko za tą w sprawie Polski, ale także za inną, 
dotyczącą innego kraju, co do zasady.

Otóż jest pytanie, czym w końcu jest ta Unia 
Europejska. Co to jest? Czy to jest tylko wspólny ry-
nek, czy to jest coś więcej? Może jednak przypomnij-
my sobie, jakie były warunki przystąpienia Polski 
i innych krajów, które weszły do Unii Europejskiej 
w ostatnim okresie, w roku 2004. Otóż te warunki 
były jasno określone: to musi być kraj praworządny, to 
musi być kraj, w którym istnieje trójpodział władzy, 
w którym istnieje nowoczesna konstytucja, jest ona 
przestrzegana i zawiera różnego rodzaju zabezpie-
czenia i mechanizmy, które mają nie doprowadzić do 
zmiany tego kraju w jakąś oligarchię, w półdyktaturę 
czy demokraturę. Przecież to były sprawy oczywiste, 
bez tego nie zostalibyśmy przyjęci. I nie zostałyby 
przyjęte Czechy, Słowacja i inne kraje. To wszystko 
trzeba było wykonać. I ci, którzy to wykonywali, 
wiedzą, jak to wyglądało. W związku z tym, no, lo-
gika nakazuje powiedzieć… Bo co to znaczy? Czy 
to znaczy, że jak się wchodzi, to trzeba te wymogi 
spełniać, a jak się już wejdzie, to można nie spełniać? 
No, bo taka jest logika pańskiej wypowiedzi, niestety. 
Otóż nie. Trzeba spełniać. To, że Europa jest dzisiaj 
w kryzysie, że wiele krajów nie spełnia warunków 
– w różnym stopniu oczywiście, w różnym stopniu – 
to jest oczywiście trudny element, element kryzysu. 
Tylko że Polska nie jest tu krajem, który rozwiązuje 
ten problem, który pomaga rozwiązać ten problem, 

my się w ślepy zaułek. Pomimo – zapewne daleko 
idącej – świadomości, że należałoby zmienić istotne 
elementy tej polityki zarówno w stosunku do Ukrainy, 
jak i Unii Europejskiej, jak również jakby uelastycznić 
te nieraz słuszne hasła, które podnosimy, brniemy 
w to tak, że kto wie, czy z tego w ogóle wybrniemy. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Ja powiem krótko, bo szkoda mi tych 10 minut, nie 

ma o czym mówić. Nie ma żadnej polityki zagranicz-
nej, po prostu jest beznadziejna, dramatyczna sytu-
acja. Mówienie o tym, że jest Grupa Wyszehradzka 
i 65 milionów obywateli, a z tego Polaków 40 milio-
nów, to jest opieranie się na tzw. słabszych. Strata 
Trójkąta Weimarskiego jest niewyobrażalna, ale wszy-
scy o tym już mówili. Ja tylko chciałbym się odnieść 
do słów pana senatora Żaryna, które tu padły, bo mam 
cytat, słowa śp. pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
wypowiedziane w wywiadzie, w rozmowie z Filipem 
Memchesem z „Frondy” nr 34 z roku 2004, doty-
czące korzeni chrześcijańskich Europy, z którymi 
się częściowo zgadzam, ale posłuchajmy. Mówił pan 
prezydent Lech Kaczyński tak: „Zetknąłem się ostat-
nio z ludźmi, którzy wyobrażali sobie, że oni z tej 
federalnej, ściśle zintegrowanej Europy zrobią coś 
odwrotnego – imperium zbudowane na fundamentach 
prawicowych i chrześcijańskich. Po pierwsze, na razie 
się to nie udało, a po drugie, nawet gdyby się udało, 
też byłbym takiej Europie przeciwny”. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Borowski.
(Senator Robert Mamątow: Dlaczego bijecie bra-

wa? Za takie wypowiedzi?)
(Senator Alicja Zając: Nie był wtedy prezydentem, 

tylko…)
(Senator Marek Borowski: Będziemy realizo-

wać…)
(Głos z sali: Tak jest, święte słowa.)
Proszę o spokój.
(Głos z sali: Fedor rozpoczął.)
Proszę bardzo.
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(senator M. Borowski) tym zależy, jeśli tak, to niech to powie jasno. Tak 
więc nie używajmy takich sloganów, a jeżeli już, to, 
proszę, zaproponujmy, na czym ma polegać ta głęboka 
reforma Unii.

Słyszymy tutaj o tym, że… Chyba pan senator 
Jackowski zacytował tutaj Churchilla, który mówił 
o tym, że o Anglii, o Wielkiej Brytanii na zewnątrz 
to trzeba mówić tylko dobrze. No, proszę państwa, 
Churchill mówił to w czasach, kiedy Wielka Brytania 
była potęgą kolonialną, w tych koloniach robiła róż-
ne nieładne rzeczy i oczywiście nie na rękę było 
Churchillowi, jeżeli ktoś o tym mówił na zewnątrz. 
To raczej, Panie Senatorze Jackowski, należałoby tu-
taj przywołać nieśmiertelną panią Dulską, która też 
powiedziała, że brudy trzeba prać we własnym domu.

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
Czyli tu możemy sobie robić, co chcemy, a Unia 

niech się nie wtrąca. No, nie. Po prostu nie może być 
na to zgody.

Pan senator Żaryn wygłosił także pewną kon-
cepcję historiozoficzną. Mówi mianowicie: proszę, 
przyjrzyjmy się tym wszystkim krajom, jakie trendy 
się tam teraz pojawiają, i weźmy to pod uwagę, przy-
stosujmy się do tych trendów. No to jakie trendy się 
pojawiają? Pomińmy na razie Polskę. Na Węgrzech 
mamy strukturę oligarchiczną, skorumpowaną. Na 
Słowacji ostatnio mamy kryzys, wiemy, z czym 
związany. Prawdopodobnie związany również – bo 
wszystko na to wskazuje – z podejrzanymi kontak-
tami z włoską mafią. W Czechach – również potężny 
kryzys. Szef rządu jest mocno uwikłany w działania, 
nazwijmy to, trudne do wyjaśnienia. W Rumunii – 
protesty przeciwko rządowi, który chce ograniczyć 
możliwości dochodzenia w sprawie korupcyjnych 
związków polityków z różnymi bonzami finanso-
wymi. Do tego mamy się dostosować? Mamy przy-
jąć, że to są trendy, które trzeba wziąć pod uwagę 
i do których wszyscy powinni się przychylić? No, to 
jest jakiś absurd. Owszem, jest kryzys. Jest kryzys 
wynikający z kryzysu ekonomicznego, który mocno 
uderzył w niektóre kraje, z kryzysu uchodźczego, 
w tym także z pewnych popełnionych błędów, nie 
da się ukryć…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Tak, już kończę.
To są realne przyczyny tego kryzysu. W słabszych 

krajach, w krajach o słabszej demokracji to poskutko-
wało wyborem różnego rodzaju populistów, oszustów 
politycznych itd. W krajach o mocniejszej demokra-
cji – nie. Jest pytanie: czy my mamy wspomnianego 
rodzaju sytuacje akceptować?

I na koniec: pan senator Żaryn mówi o tym, że 
Europa powinna być oparta na wartościach chrze-
ścijańskich itd. itd. Nie dyskutuję z tym, bo, jak 
rozumiem, nie tylko na tych wartościach, ale m.in. 
na tych. No ale, proszę państwa, jakież to wartości 

tylko Polska jest problemem. Na tym polega różnica. 
(Oklaski)

Teraz w sprawie głosowań w Parlamencie 
Europejskim. No, cytaty, cytaty, więc ja też coś za-
cytuję, tylko trochę krócej. „To dobrze, że opozycja 
zorganizowała wysłuchanie publiczne w Parlamencie 
Europejskim na temat zagrożenia demokracji. 
Jesteśmy w Unii, to jest także nasz Parlament”. No 
i zgaduj-zgadula, któż to powiedział.

(Senator Aleksander Pociej: Prawo 
i Sprawiedliwość.)

No oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość, to jest 
jasne, inaczej bym tego nie cytował. Powiedziała to 
pani posłanka Joanna Lichocka w 2014 r., wtedy, kie-
dy Prawo i Sprawiedliwość wnosiło kwestię słynnych 
wyborów samorządowych. I również ojciec dyrektor 
wnosił wtedy swoje postulaty dotyczące obecności na 
platformach telewizyjnych, domagając się tego, żeby 
Unia Europejska zainterweniowała w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak było, niestety.)
Tak. Proszę państwa, ja już apelowałem o to kie-

dyś, ale jeszcze raz zaapeluję do koleżanek i kolegów 
z PiS: przestańmy obrzucać epitetami typu „zdrajca”, 
„targowiczanin” itd. każdego, kto podnosi nasze spra-
wy na forum Unii Europejskiej. Unia Europejska to 
jest nasza wspólna unia, to jest nasz wspólny dom 
i można tam o tym wszystkim mówić, a czasami 
nawet trzeba o tym mówić, zwyczajnie. I wy to ro-
biliście. Dzisiaj podejmowane są takie inicjatywy 
przez parlamentarzystów europejskich, akurat nie 
są wnoszone przez naszych parlamentarzystów, ale 
czasami, często są popierane. Niestety, tak to już jest 
i tak będzie, jeżeli chcemy traktować Unię Europejską 
jako organizację nie wrogą, tylko taką, która musi 
dbać o przestrzeganie pewnych reguł. Możemy się 
spierać z Komisją Europejską o to, czy to, co dzieje 
się w Polsce, jest łamaniem praworządności, czy nie. 
Jednak nie możemy negować tego prawa, bo to pro-
wadzi do kompletnego rozbicia Unii.

Następna kwestia to ta, o której tutaj mówił pan 
senator Żaryn. Mianowicie powiedział on tak: no, 
Unia powinna… Zresztą senator Jackowski również 
o tym mówił, że potrzebna jest głęboka reforma Unii. 
No, słuchajcie, to jest kompletnie pusty slogan. O co 
chodzi? Jaka głęboka reforma? No, ja oczywiście czy-
tam między wierszami: głęboka, czyli polegająca na 
tym, żeby Unia się do nikogo, w żadnej sprawie nie 
wtrącała.

(Głos z sali: Tylko dawała kasę.)
To na tym ma polegać ta głęboka reforma. No, jeśli 

tak, to nie… Jeżeli to ma zmierzać w takim kierun-
ku, to skończy się 2 prędkościami, 3 prędkościami, 
skończy się po prostu Polexitem. Może komuś na 
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(senator M. Borowski) dzi pana senatora Borowskiego. Mam wrażenie, że 
pan senator żyje w nierzeczywistości, żyje w jakiejś 
ułudzie, ponieważ nie dostrzega realnych problemów, 
które stoją przed Unią Europejską. I jeżeli na tym, na 
jakiejś ideologicznej wizji Unii Europejskiej ma się 
opierać ten projekt, no to ja współczuję, bo myśmy 
przerabiali czasy ideologicznych koncepcji integracji 
różnych państw, różnych narodów. Jak to się skończy-
ło, wiemy doskonale. Dlatego proponuję, aby z powa-
gą pochylić się nad kwestią reformy Unii Europejskiej, 
ponieważ w tym kształcie Unia Europejska absolutnie 
nie ma szans na trwanie w perspektywie najbliższych 
kilkudziesięciu lat ze względu na kryzysy, które ją tra-
wią. Jednym z głównych jest kryzys wartości i kryzys 
demograficzny, który, widać jasno, powoduje okre-
ślone reperkusje społeczne, gospodarcze, polityczne. 
A więc albo jesteśmy poważną Izbą, albo jesteśmy na 
seminarium ideologicznym, na którym w patrzeniu 
na rzeczywistość obowiązują okulary ideologiczne.

Wracając do Targowicy, chciałbym zwrócić uwagę 
na to, dlaczego Targowica odcisnęła tak negatywne 
piętno na 7 pokoleniach. No bo jeżeli przyjmiemy 
schyłek XVIII w… Każdy z nas miał mniej więcej 
7–8 przodków żyjących w tamtym okresie… Pamięć 
o Targowicy… Targowica ma w Polsce wyjątkowo 
negatywne konotacje. Trzeba znać historię Polski, 
żeby to zrozumieć…

(Głosy z sali: Znamy!)
(Głosy z dali: Uuuu!)
…z bardzo prostej przyczyny. Tą przyczyną jest 

to, że Targowica, w której brało udział bardzo wielu 
przedstawicieli ówczesnych elit politycznych… Część 
z nich doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że za-
wiązana została konfederacja w Petersburgu, część 
z nich wierzyła, naprawdę wierzyła, że w gruncie 
rzeczy broni odwiecznych wartości demokratycznych 
i wolności, które były w Rzeczypospolitej, i odgrywa-
ła rolę, no, w pewnym sensie pożytecznych idiotów. 
Ale chodzi o to, że w gruncie rzeczy to Targowica 
wywołała splot okoliczności, który doprowadził do 
ostatecznego upadku państwa polskiego. I tylko z tej 
racji dzisiaj pamięta się o tej konfederacji, i dlate-
go konotacja psychologiczna, polityczna związana 
z konfederacją targowicką jest tak silna, mimo że 
od tamtych tragicznych wydarzeń upłynęło ponad 
200 lat. A więc czasami warto wiedzieć, o czym się 
mówi. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Bonkowski. Też po razu drugi. Tak?
(Senator Waldemar Bonkowski: Nie, po raz pierw-

szy.)
Po raz pierwszy, po raz pierwszy.
(Rozmowy na sali)

chrześcijańskie nasz rząd zaprezentował w stosunku 
do uchodźców? Ani dzieci nie przyjął, ani kobiet, 
ani rannych, nikogo. I to wbrew apelom biskupów 
i episkopatu. To są wartości chrześcijańskie? No, nie 
mówmy o tym, przynajmniej publicznie, skoro już 
mamy inną politykę, bo po prostu się kompromitu-
jemy.

(Senator Grażyna Sztark: Hańba.)
I już zupełnie ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
(Senator Czesław Ryszka: Całe szpitale prowa-

dzimy tam…)
Jeżeli… Tutaj padła ta kwestia ustawy o IPN itd. 

Nie będę tego rozwijał. Chodzi mi tylko o to, że to 
jest polityka, która została nazwana polityką od suk-
cesu do sukcesu. To znaczy najpierw się wprowadza 
ustawę, która jest szkodliwym gniotem, i ogłasza się 
sukces, bośmy się nie poddali różnym wrażym ten-
dencjom i opiniom.

(Senator Władysław Komarnicki: Jak w 1939 r.)
Potem się ją kieruje do Trybunału Konstytucyjnego 

i pan prezydent powiada, że liczy na to, że trybunał 
wyda mądry wyrok. No, zapewne. Następnie trybunał 
wyda ten mądry wyrok…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
… i ta ustawa zostanie zmieniona albo wycofa-

na…
(Wicemarszałek Adam Bielan: …to miało być jed-

no zdanie.)
… i to też będzie sukces. I tak od sukcesu do suk-

cesu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ co chwilę dopisują się kolejni senatoro-

wie, a to utrudnia zaplanowanie przerwy i tego, co 
po przerwie, proponuję w tym momencie zamknąć 
listę mówców, jeżeli nie usłyszę…

(Senator Aleksander Pociej: To ja chciałbym się 
dopisać.)

Dobrze. Pan senator Pociej i zamykamy listę mów-
ców.

Pan senator Jackowski.
(Głos z sali: 5 minut.)
Pan senator drugi raz, więc 5 minut.
(Głos z sali: 3 minuty.)
(Senator Grażyna Sztark: Po raz drugi.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: 5 minut.)

Senator Jan Maria Jackowski
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z uwagą przysłuchuję się tej debacie i trochę prze-

cieram oczy ze zdumienia. Mówię tutaj o wypowie-
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(wicemarszałek A. Bielan) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Stanę trochę w obronie senatora Borowskiego. 

W jego przemówieniu wyraźnie wybrzmiało, że on 
się zwraca do senatorów Prawa i Sprawiedliwości. 
I trochę się dziwię, że pan senator Bonkowski poczuł 
się urażony. Z tego, co pamiętam, to pana chyba nie 
dotyczy ten, powiedzmy, przymiotnik.

Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale wiem, że 
pan minister będzie się za chwilę ustosunkowywał 
do wystąpień senatorów. Chciałbym po prostu jak 
najbardziej skrócić tę przerwę czasową po przemó-
wieniu pana senatora Bonkowskiego, żeby wypadł 
pan lepiej na tym tle. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dys-
kusji?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Konrad Szymański: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Szymański:
Panie Marszałku! Panie i Panowie!
Przyznam, że początkowo trochę oponowałem 

przed rozszerzaniem zakresu naszych rozważań 
i wyjściem poza dość suchą, aczkolwiek bardzo kom-
petentnie przygotowaną informację na temat polskiej 
polityki w trakcie prezydencji estońskiej, ale w grun-
cie rzeczy cieszę się, że zdołaliśmy jako skromne siły 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych wzbudzić wśród 
państwa, miejscami przynajmniej, dyskusję o praw-
dziwie eseistycznym rozmachu, ponieważ takie dys-
kusje w oczywisty sposób są potrzebne. Nie można 
zmniejszać pola widzenia, jeśli chodzi o kwestie 
unijne, tylko i wyłącznie do faktów, które starałem 
się państwu przedstawić. Trochę jednak boleję nad 
tym, że te fakty umknęły uwadze niektórych osób 
i w wielu wystąpieniach się nie pojawiły.

Starałem się państwu przedstawić – to na pewno 
umknęło uwadze wielu – informację na temat polityki 
polskiej w tamtych 6 miesiącach. Ta polityka była peł-
na bardzo pozytywnych, konstruktywnych inicjatyw, 
których Polska była uczestnikiem, a czasami nawet 
twórcą. Przypomnę, że mówiłem o agendzie rynku 
wspólnotowego, o rynku cyfrowym, o rynku usług, 
o polityce wschodniej, o Partnerstwie Wschodnim, 
o zewnętrznych aspektach migracji – tu osiągnęli-

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Uwaga teraz, 
uwaga.)

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
(Głos z sali: Niech pan słucha…)
Zawsze słucham, wszystkich słucham.

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak się przysłuchiwałem wypowiedzi pana se-

natora Borowskiego, który się oburza, że niektórzy 
w Polsce krzyczą na totalną opozycję, mówią „zdraj-
cy” czy „Targowica”. Ja nigdy nie używam w sto-
sunku do totalnej opozycji określenia „zdrajca”, bo 
powiedzieć o totalnej opozycji „zdrajca”, to byłby 
komplement.

(Wesołość na sali)
Bo zdrajca…
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ciii…)
Żeby ktoś został zdrajcą, to wcześniej musiał być 

porządnym człowiekiem, a dopiero potem zdradził, 
został zdrajcą. Czyli „zdrajca” to jest komplement. Ja 
używam tylko określenia „Targowica”.

Chciałbym państwu powiedzieć, że ja bym Polski 
nie dzielił tak, że są tylko patrioci i zdrajcy. Nie, są 
Polacy patrioci, są obywatele polscy, którzy mieszkają 
w Polsce i szanują nasz kraj, i są tak zwani polskoję-
zyczni, którzy pełnią obowiązki Polaków, i ci donoszą 
do Unii, opluwają nasz kraj. Chyba nawet w pana 
wypowiedzi usłyszałem przed chwilą takie określenie 
„ten kraj”. Ja się pytam: gdzie jest ten kraj? Właśnie 
polskojęzyczni, których często słucham w mediach, 
mówią „w tym kraju”, „ten kraj”. Pytam: gdzie ten 
kraj? To są wypowiedzi ludzi, którzy nie utożsamiają 
się z Polską. A są Polacy, obywatele polscy, którzy 
szanują kraj i mówią o kraju swojego zamieszkania 
jak o swoim kraju. A więc dla mnie podział jest pro-
sty: są Polacy i są polskojęzyczni, ci, którzy donoszą, 
Targowica, a nie zdrajcy, bo zdrajca to jest po prostu 
komplement. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej, 5 minut, po raz drugi.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: A państwo 

coś dzisiaj bez braw dla swojego przedstawiciela…)
(Głos z sali: No właśnie.)
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w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

(sekretarz stanu K. Szymański) porozumień regionalnych, niezależnie od tego, czy 
to będzie Wyszehrad, czy znacznie szersze porozu-
mienia. Polska dziś dostrzega na mapie politycznej 
Unii Europejskiej wszystkie 27 stolic. I miarą pre-
cyzji polityki jest dostrzeganie, że te stolice mogą 
odegrać, że każda z nich może odegrać pozytywną 
rolę w poszczególnych scenariuszach, które są re-
alizowane równolegle w Unii Europejskiej. Ta in-
formacja, jeżeli państwo po nią sięgniecie, pokaże 
wam, Szanowni Państwo, że tych procesów w Unii 
Europejskiej jest bardzo dużo. Równolegle toczą 
się dziesiątki, jeśli nie setki procesów. Nie można 
wobec wszystkich z nich zastosować jednej recepty, 
zredukować polityki do jednej stolicy czy nawet do 
grupy stolic. Taka polityka to nie będzie polityka 
wysublimowana.

To się wiąże też z kwestiami instytucjonalnymi, 
które tutaj padły. I znowu, nie można zredukować 
stanowiska poważnego państwa… Myślę, że nie 
ma takiego państwa w Unii Europejskiej, które by 
powiedziało, że wobec reformy Unii Europejskiej 
w najbliższej przyszłości trzeba projekt europejski 
zredukować do zasady wspólnotowej albo zreduko-
wać go do renacjonalizacji. Polska też nie jest takim 
państwem. Są dziedziny, w których wspólnotowość 
jest jedynym rozwiązaniem: polityka handlowa, 
wspólny rynek, polityka pomocy publicznej, poli-
tyka konkurencji. Nie ma innego rozwiązania dla 
unii celnej, dla wspólnego rynku jak tylko działa-
nia wspólnotowe, to jest jasne i oczywiste. Państwo 
się zmagają czasami ze sztucznymi problemami, 
pokazując bezdroża renacjonalizacji. Ale są takie 
dziedziny, w których poszczególne stolice muszą 
odegrać rolę, w których stolice nigdy nie będą zastą-
pione przez jakiekolwiek, nawet najbardziej wysubli-
mowane, ciała wspólnotowe. I takimi dziedzinami są 
kwestie bezpieczeństwa, kwestie migracji, kwestie 
bezpieczeństwa zewnętrznego. W tym zakresie musi 
być uznana rola stolic i musi być zdefiniowana rola 
stolic tak, aby państwa członkowskie czuły się re-
prezentowane w procesie. W tej sprawie nie zdołamy 
wymyślić w Europie w tej rzeczywistości politycz-
nej niczego innego. I to kształtuje polskie myślenie 
o przyszłości Unii Europejskiej.

Musimy mieć różne instrumenty, wspólnotowe 
i narodowe. Jeżeli dzisiaj można byłoby wskazać jakąś 
jedną czy, powiedzmy, przynajmniej grupę spraw 
najważniejszych dla reformy Unii Europejskiej, to 
z całą pewnością jest to jej powtórne zakorzenienie 
w rzeczywistości politycznej państw członkowskich 
tak, aby one się poczuły znowu, wszystkie, nie tyl-
ko Warszawa, nie tylko Polska, współwłaścicielami 
projektu europejskiego. Wtedy nie będziemy mieli 
gorączki, prawdziwej gorączki przed każdymi wy-
borami, wyborami powszechnymi, które odbywają 
się w państwach członkowskich.

śmy jako Unia istotne sukcesy – o PESCO i o poli-
tyce obronnej. Umknęło to uwadze wielu mówców, 
w szczególności polemicznych, którzy starali się spro-
wadzić polską politykę wobec Unii Europejskiej do 
nieszczęsnego zdarzenia, jakim jest opinia Komisji 
Europejskiej na temat polskich reform wymiaru spra-
wiedliwości.

My o tym pamiętamy. Jest to bardzo ważny aspekt 
naszych relacji z Komisją Europejską. Niebawem będą 
kolejne spotkania w tej sprawie. Przywiązujemy naj-
wyższą wagę do tego, co Komisja Europejska mówi 
na ten temat. Ale proszę z równym zrozumieniem, 
z takim samym, z jakim podchodzicie państwo np. do 
kwestii stanowisk, odczuć jednej czy drugiej stolicy, 
np. Paryża w sprawie Trójkąta Weimarskiego, podejść 
do polskich racji w tej sprawie. I proszę nie sugerować, 
że sensowna polska polityka wobec Unii to jest polity-
ka permanentnego przytakiwania. Zdarzają się każde-
mu państwu, na pewno zdarzają się Polsce, sytuacje, 
w których czasem trzeba powiedzieć „nie”. Wśród 
bardzo wielu momentów, w których chętnie mówimy 
„tak” i jesteśmy nie tylko zadowoleni, ale i dumni ze 
współpracy z Komisją Europejską – wspomniałem 
o wspólnym rynku czy Brexicie, gdzie współpraca 
układa się nam jak najlepiej – są też momenty, kiedy 
trzeba umieć powiedzieć „nie”. Podsuwanie takiej 
wersji polityki polskiej wobec Unii, która zakłada 
mówienie tylko i wyłącznie „tak”, nawet bez komen-
tarza czy jakiegoś grymasu, jako rzekomej recepty na 
dobrą politykę, to nie jest dobry pomysł.

Myślę, że w naszym wspólnym interesie, tak rzą-
du, jak i opozycji, po prostu w interesie Polski, jest to, 
by sprawa nieszczęsnego nieporozumienia w związ-
ku z reformą wymiaru sprawiedliwości, kwestia 
nieszczęsnego użycia art. 7 wobec Polski nigdy nie 
wpływała na jakość naszej współpracy we wszystkich 
innych dziedzinach. Bo wszystkie inne dziedziny nie 
mogą cierpieć z uwagi na kontrowersję dotyczącą jed-
nej, konkretnej sprawy, która jest w dodatku, powiem 
najdelikatniej, na obrzeżach kompetencji unijnych.

Myślę, że na tym polega odpowiedzialność poli-
tyka, by umieć rozróżnić sprawy trudne, w których 
musimy kontynuować spór i wymianę opinii, od 
spraw, w których możemy współpracować. Ja sta-
rałem się państwu przedstawić w moim wystąpieniu 
sprawy, w przypadku których współpraca z Komisją 
Europejską, z instytucjami unijnymi, z państwami 
członkowskimi, jest bardzo dobra. Mówiłem rów-
nież o tym, żeby nie próbować redukować polskiej 
polityki w Europie do jakiejkolwiek pojedynczej 
stolicy. Nie można jej zredukować do Londynu, któ-
ry zachowuje, pomimo wyjścia z Unii Europejskiej, 
istotną, kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa eu-
ropejskiego. Mówiłem też, żeby nie redukować jej do 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(sekretarz stanu K. Szymański) Marszałek Stanisław Karczewski:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Szanowni Państwo!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punk-

ty: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, druk nr 746 – i rozpatrze-
nie tego punktu jako punktu dziewiątego porządku 
obrad; ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób 
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją 
postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, druk 
nr 753 – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu dzie-
siątego porządku obrad; drugie czytanie projektów 
uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 
roku, druki nr 737 i 738 – i rozpatrzenie tego punktu 
jako punktu jedenastego porządku obrad.

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

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw, jeśli chodzi 

o wprowadzenie do porządku obrad ustawy o pozba-
wianiu stopni wojskowych. Potrzeba nad tą ustawą 
refleksji, namysłu. Mamy niedługo, bardzo szybko po 
tym posiedzeniu, kolejne posiedzenie Senatu, więc 
nie ma powodu, żeby teraz w takim trybie ekstraordy-
naryjnym wprowadzać tę ustawę. Kto miał umrzeć, to 
już umarł. Poczeka… Myślę, że możemy to spokojnie 
rozpatrywać w normalnym trybie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, ja bym proponował uzupełnić 

ten wniosek pana senatora i skierować…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie, nie ma 

potrzeby uzupełniania…)
Ale to jest skierowanie do…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuje bardzo. Nie ma…
(Senator Jan Rulewski: …Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji…)
Panie Senatorze, ale to jest…
(Senator Jan Rulewski: …bo to jest prawo czło-

wieka. A pan…)
W trakcie rozpatrywania kieruje się wnio-

sek o przesłanie do komisji, a w tej chwili, Panie 
Senatorze, bardzo proszę…

Proszę zauważyć, że dzisiaj w państwach człon-
kowskich założycielskich mamy do czynienia 
z ugruntowaną ok. 50-procentową opozycją wobec 
projektu europejskiego. To nie jest problem Węgier, 
to nie jest problem Polski. W polskim parlamencie 
nie ma de facto żadnej siły politycznej, która by pod-
ważała sens integracji. Są siły polityczne, które się 
spierają o kształt integracji, ale nie o sens integracji. 
Dzisiaj w krajach wyszehradzkich, bałtyckich, w ca-
łej Europie Środkowej jest taka sytuacja społeczna, 
że jest stabilność polityczna, poparcie dla procesu 
integracji, zaufanie do procesu integracji znakomi-
cie powyżej średniej unijnej i wzrost gospodarczy. 
Jednocześnie politycy z państw, które przeżywają 
fundamentalne zawahanie co do procesu integracji, 
starają się wskazać Europę Środkową jako źródło 
kryzysu Unii Europejskiej. To jest absurdalna hi-
poteza. Źródła kryzysu Unii Europejskiej biorą się 
z zawahania wobec tego projektu, które jest najsil-
niej widoczne w państwach założycielskich Unii 
Europejskiej. Żeby pokonać ten problem, trzeba zno-
wu zakorzenić proces europejski w rzeczywistości 
państw członkowskich. Nie chodzi o to, żeby ten 
proces zredukować do państw członkowskich, ale 
o to, żeby go zakorzenić, żeby ludzie, społeczeństwa, 
narody, państwa miały poczucie, że to jest właściwe 
miejsce, to jest komfortowe miejsce do realizacji 
ich celów.

I myślę, że w tym tonie powinna toczyć się dys-
kusja w Polsce, ponieważ w Polsce mamy komfort 
prowadzenia dyskusji nie o tym, czy być w Unii, tylko 
o tym, w jakiej Unii być, w jaki sposób kształtować 
Unię. Wykorzystajmy tę szansę. Myślę, że Senat jest 
Izbą wybitnie predestynowaną do tego, aby taki wkład 
dać opinii publicznej. Myślę, że nie ma sensu takich 
okazji jak ta zużywać – nie powiem: marnować – 
na rozmowy, które nie prowadzą do jakiejkolwiek 
konstruktywnej konkluzji, a które wręcz przeciwnie, 
czasami prowadzą do wyświetlenia problemów, któ-
rych w polskiej polityce nie ma. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję panu Konradowi Szymańskiemu, sekre-

tarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
za przedstawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec 
– grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie 
Unii Europejskiej).

Ogłaszam przerwę do godziny 13.15.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 05  

do godziny 13 minut 17)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(marszałek S. Karczewski) (Senator Jan Rulewski: A, proszę, proszę.)
Teraz bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę 

uprzejmie. Spokojnie.
(Senator Jan Rulewski: Już?)
Teraz można.
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Rulewski:
Wysoka Izba oczywiście odrzuciła wniosek o od-

rzucenie tego uzupełnienia porządku, powstała nowa 
rzeczywistość. I mój wniosek dotyczy nowej rzeczy-
wistości…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bardzo.)
…wniosek, który kieruję do pana marszałka, aby 

tę ustawę podjętą przez Sejm skierował do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, jako że to 
zagadnienie, które jest objęte procedowaniem, doty-
czy praw człowieka. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Martynowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:
Ja składam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
To głosujemy nad wnioskiem pana senatora, aby 

tę ustawę o pozbawianiu stopni wojskowych osób 
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją 
postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, skie-
rować do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Kto jest za propozycją pana senatora Rulewskiego?
Kto jest przeciw propozycji pana senatora 

Rulewskiego?
Kto się wstrzymał od głosu?
I podajemy wyniki.
Głosowało 75 senatorów, 22 – za, 52 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wniosek pana senatora Jana Rulewskiego został 

odrzucony.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 746, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 746 A.

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

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, w tej chwili jest propozycja uzu-

pełnienia porządku obrad i nad tym głosujemy, bo jest 
głos sprzeciwu ze strony pana senatora Augustyna.

(Senator Jan Rulewski: Pan nie przeprowadził 
procedury opiniodawczej…)

Głosujemy.
Ja proponuję uzupełnienie porządku obrad o te 

3 punkty. Głosujemy w sprawie, w której jest sprze-
ciw pana senatora Augustyna, czyli w sprawie nie-
wprowadzania do porządku obrad punktu: ustawa 
o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy 
rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą 
sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

(Rozmowy na sali)
Żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak głosujemy, po-

wiem, że głosujemy…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ja proponuję uzupełnienie, ale był 

głos sprzeciwu pana senatora. Ja proponuję… Czyli 
głosujemy za moją propozycją uzupełnienia…

(Poruszenie na sali)
Tak, proszę państwa, uzupełnienia. Ja proponuję 

uzupełnienie i jest głos sprzeciwu. Tak więc kto jest 
za, to głosuje za, a kto jest przeciw, to głosuje przeciw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, kończymy głosowanie i podajemy 

wyniki.
Głosowało 75 senatorów, 53 – za, 22 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Czyli moja propozycja, aby wprowadzić te 3 punk-

ty, została przyjęta.
Dziękuję bardzo.
Powracamy do punktu dziewiątego porządku ob-

rad…
(Senator Jan Rulewski: Halo, Panie Marszałku!)
Tak, słucham?
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny…)
(Głosy z sali: Do mikrofonu.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: …który polega na tym, że 

przyjmujemy do wiadomości tę…)
Ale, nie, Panie Senatorze, proszę spokojnie mó-

wić…
(Senator Jan Rulewski: Tak, spokojnie.)
…spokojnie, do mikrofonu, żeby wszystko się na-

grało, żeby to wszystko, każde słowo pana senatora 
było zapisane dla potomnych.

(Senator Jan Rulewski: Dobrze, spokojnie. Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo…)

Momencik, Panie Senatorze.
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Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo. Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jak pan pewnie 

zauważył, Panie Ministrze, praca na posiedzeniu ko-
misji była wyjątkowo niekomfortowa, bo nie mieliśmy 
przygotowanej na piśmie opinii Biura Legislacyjnego 
i właściwie nawet utrudnione było uzgodnienie róż-
nych kwestii dotyczących wątpliwości, które się tam 
pojawiły. Ta ustawa jest niezwykle ważna i co do 
zasady przecież ją popieramy – w Sejmie Platforma 
Obywatelska poparła tę ustawę – ale jest sporo wąt-
pliwości Biura Legislacyjnego. Niektóre z nich to 
są rzeczywiście drobne kwestie dotyczące spraw re-
dakcyjnych, ale było kilka takich bardzo poważnych 
rzeczy. 

Czy nie uważa pan, że powinniśmy nad tą ustawą 
trochę dłużej pracować? Czy nie uważa pan, że ona 
nie powinna być rozpatrywana na tym posiedzeniu 
tylko na posiedzeniu za tydzień, po to, żeby można 
było rzeczywiście ją tak dopracować, żeby nie budziła 
wątpliwości? To jest pierwsza kwestia. Wydaje mi 
się, że ta presja ze strony Ministerstwa Finansów, 
żeby tę ustawę przeprowadzić tak szybko i w takich 
warunkach, nie służy dobrej legislacji.

Ale najważniejsza sprawa, na którą pan także 
zwrócił uwagę – zwrócił pan uwagę, że jest to spra-
wa najważniejsza – to kwestia vacatio legis. Sam pan 
minister mówił, że w zasadzie praktycznie niemożli-
we jest, żeby w ciągu 3 miesięcy wszyscy ci, którzy 
są objęci tą ustawą, dostosowali się do tych zapisów, 
i że wasza pierwotna propozycja, propozycja rządowa, 
żeby to było 6 miesięcy, była bardziej realna. Zresztą 
na to zwracała uwagę strona społeczna. 

Czy nie warto byłoby jednak poprzeć chociażby 
tę poprawkę, żeby był dłuższy okres vacatio legis, 
żeby po prostu ci, którzy objęci są tą ustawą, mogli 
się do niej przygotować? Chodzi o to, żeby później nie 
było takiego pośpiechu związanego z naprawianiem 

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Komisja na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy-

ła ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, ustawę zawartą w druku 
nr 746; sprawozdanie komisji znajduje się w druku 
nr 746 A.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
ustawy bez poprawek…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-

dzo, Panie Przewodniczący. Proszę o spokój. Proszę 
o sprawne opuszczanie sali tych państwa senatorów, 
którzy muszą wyjść, chociaż zachęcam do pozostania, 
bo to bardzo ważny punkt.)

A może senatorowie do barku biegną, tak że spie-
szą się… Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Bardzo proszę o kontynuowanie.)

Tak więc komisja rekomenduje Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ustawa stanowi wdrożenie regulacji europejskiej 
w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pienię-
dzy, zgodnie z wymogami znowelizowanych zaleceń 
Financial Action Task Force. Przynosi także uspraw-
nienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy 
jednostkami analityki finansowej państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

W trakcie posiedzenia bardzo szczegółową opinię 
przedstawiło nasze Biuro Legislacyjne, niestety opi-
nię ustną. Wiem, że ona nie znajduje się w drukach, 
pewnie jest to pewna niedogodność dla państwa se-
natorów. Niemniej jednak dość dużo uwag zostało 
zgłoszonych przez interesariuszy, przez: Związek 
Banków Polskich, Konfederację „Lewiatan”, Izbę 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajową 
Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Te 
uwagi zostały wysłuchane przez komisję. W trakcie 
posiedzenia komisji padło zobowiązanie ze strony 
Ministerstwa Finansów, że uwagi te zostaną uwzględ-
nione przy kolejnej nowelizacji ustawy. To wyczer-
puje moje sprawozdanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
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(senator K. Kleina) dyrektywę płatniczą, a w związku z tym wprowadzo-
ny jest mechanizm czy, powiedzmy, instytucja ma-
łej instytucji płatniczej. To jest coś, co ma otworzyć 
polski rynek właśnie na takie innowacje w zakresie 
instytucji płatniczych, jak możliwość płacenia przez 
internet czy w jakiejś innej formule. Chodzi o to, 
aby do pewnego poziomu ten zakres regulacyjny był 
jak najmniejszy, a później, po przekroczeniu pew-
nej skali przychodów, rzeczywiście podmiot wcho-
dziłby w pełen nadzór regulacyjny. To właśnie tych 
małych instytucji płatniczych nie ma w tej ustawie, 
a powinny być. W związku z tym chcielibyśmy, aby 
bardzo szybko – optymalnie by było, żeby w trakcie 
vacatio legis – te zadania były przyjęte. Będziemy też 
brać pod uwagę wszystkie uwagi, które były dzisiaj 
zgłoszone podczas posiedzenia senackiej komisji. Te 
z nich, które są sensowne, na pewno przyjmiemy.

Nasza rekomendacja jest taka, że to nie są rzeczy 
krytyczne. To, co usłyszeliśmy od legislatora, to nie 
są rzeczy krytyczne, które spowodowałyby jakieś 
niepoprawne funkcjonowanie ustawy lub jakieś braki. 
I z tego powodu rekomendacja dotycząca niewprowa-
dzania poprawek wydaje się być uzasadniona.

Jeśli chodzi o samo vacatio legis… Pan senator 
zadał pytanie o vacatio legis. Jest tak, że vacatio legis 
to jest, można powiedzieć, wejście w życie ustawy 
ze wszystkim nowymi obowiązkami. W przypadku 
dużych, mniejszych czy też średnich instytucji, np. 
finansowych, oznacza to wymóg zmian w systemach 
informatycznych. I w gruncie rzeczy już prowadzimy 
taki dialog z branżą. Rozumiemy taką sytuację, że 
ktoś może się spóźnić. Kiedy, można powiedzieć, jest 
tak, że… Jeśli ktoś się z tym spóźni, nie wprowadzi 
w życie w pełni tej funkcjonalności w ciągu 3 miesię-
cy, to absolutnie będziemy rozumieli daną sytuację. 
Nie jest tak, że dzień po rozpoczęciu działania ustawy 
będziemy mieli do czynienia z nakładaniem jakichś 
wyjątkowych kar. W związku z tym, można powie-
dzieć, jest tutaj pełne zrozumienie, że mogą być takie 
sytuacje, że ktoś będzie miał nieznaczne opóźnienie 
w implementacji. Szczególnie że to oczywiście nie 
są rzeczy krytyczne. Jest pewna praktyka związana 
z przekazywaniem informacji przez instytucję finan-
sową, dotychczasowe systemy funkcjonują. Tutaj nie 
jest tak, że nie ma takiego doświadczenia… Nie ma 
takiego wrażenia, że tu są jakieś, można powiedzieć, 
nowe sytuacje, które mogą skutkować wstrzymaniem 
funkcjonowania głównego inspektora, bo dostęp do 
danych bankowych i kluczowych informacji o trans-
akcjach istnieje na podstawie obecnej ustawy.

Jeśli chodzi o… Zwróćmy uwagę na liczbę kon-
troli. Rzeczywiście poprosiłem departament pana 
dyrektora Kędzierskiego o informacje, jeśli chodzi 
o kontrole, które mogą później wywoływać np. poten-
cjalne kary za nierealizowanie… Te kary… Te kon-
trole są rzadko stosowane. Praktyka analizy danych 

tej ustawy, bo za chwilę się okaże, że trzeba zrobić 
nowelizację albo będzie tak, jak mówił marszałek 
Karczewski, że uchwaliliśmy ustawę o IPN, ale ona 
nie wejdzie w życie, bo nie będziemy jej stosowali. 
Przecież to nie o to chodzi. Ona jest naprawdę ważną, 
potrzebną ustawą i trzeba ją zrobić dobrze. Dlaczego 
nie dajecie nam tego komfortu, żeby rzeczywiście 
przeprowadzić to tak, żeby nie było w tym zakresie 
wątpliwości? Wszyscy partnerzy społeczni, którzy 
byli dzisiaj na posiedzeniu komisji, uznali, że to jest 
ustawa potrzebna – ja też tak uważam – ale że ona 
ma sporo uchybień, które właściwie powinny być na 
etapie pracy senackiej naprawione. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o tryb, to jest to pytanie już takie, 

można powiedzieć, bardziej ogólne o to, w jaki spo-
sób rzeczywiście prowadzona jest praca w Senacie. 
Rozumiem dyskomfort spowodowany tym, że opinia 
legislatora miała charakter wypowiedzi ustnej, że 
nie było dokumentu. Rzeczywiście to jest ustawa, 
która jest opóźniona z racji tego, że obejmuje bardzo 
szeroki zakres, obejmuje bardzo wiele podmiotów, 
instytucji finansowych, przedsiębiorców. Można 
uznać, że jest to ustawa dosyć skomplikowana, tzn. 
obejmująca wiele kwestii dotyczących właśnie tego, 
jak działają banki, jakie przekazują informacje do 
głównego inspektora, jakie są związane z tym za-
bezpieczenia, jak funkcjonuje sam główny inspektor, 
jak współpracuje ze służbami specjalnymi, którym 
udostępnia informacje, z prokuraturą. Można powie-
dzieć, to jest taka trochę ustrojowa ustawa w zakresie 
funkcjonowania głównego inspektora i w zakresie 
współpracy między państwem a instytucjami finanso-
wymi. Rozumiem… Powiem tak: część uwag rzeczy-
wiście ma charakter legislacyjny i ta ustawa powróci 
do parlamentu generalnie z powodu 2 uciążliwości 
wynikających z faktu, że procedowane są ustawy, 
które dotyczą tej ustawy, to znaczy, nakładające się 
w jakimś zakresie. Po pierwsze, to jest właśnie ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej. Ta ustawa, 
która była w Senacie, jest w Sejmie i te odniesienia 
polegislacyjne nie są dokonane. A po drugie, warto 
jednak pamiętać o ustawie, która dotyczy instytu-
cji płatniczych. W tej ustawie, w dyrektywie… To 
znaczy, ustawa o usługach płatniczych implementuje 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) to Ministerstwo Finansów uważało, że potrzeba 
6 miesięcy, żeby ta ustawa weszła w życie i faktycz-
nie zaczęła funkcjonować. Na etapie pracy w Sejmie 
skróciliście vacatio legis do 3 miesięcy. Ale czy rze-
czywiście dokładnie przeanalizowaliście państwo, 
czy było rzeczywiste zagrożenie nałożeniem kar? 
Bo przecież praktyka w Unii Europejskiej była do 
tej pory taka: jeżeli się rozpoczyna procedowanie, 
to wówczas, nawet jeżeli już się rozpoczął proces 
związany z karaniem za nieimplementowanie jakiejś 
dyrektywy, to na okres tego procesu legislacyjnego 
wstrzymuje się takie postępowanie. Tak więc wydaje 
mi się, że tutaj byśmy już mogli… że tego zagrożenia 
karą nie ma. Czy ono jest rzeczywiste, faktyczne? Czy 
tutaj zostały już tak bardzo przekroczone wszystkie 
terminy związane z implementacją przepisów, że kara 
już jest, będziemy ją płacili i nie ma wyjścia?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Jeśli mogę, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
To zagrożenie karą jest, bo taki ostateczny ter-

min implementowania dyrektywy to koniec czerw-
ca. I od tego czasu mija termin, w którym Komisja 
Europejska analizuje… To jest bardzo ważne też dla 
Komisji Europejskiej w kontekście nie tylko takich 
przestępstw standardowych, lecz także przestępstw 
związanych właśnie z terroryzmem, finansowaniem 
terroryzmu. Część krajów jest bardzo wrażliwa, 
szczególnie w kontekście wydarzeń terrorystycznych 
ostatnich miesięcy czy lat. Są oczywiście implemen-
tacje dyrektyw, które mogą być opóźnione i w przy-
padku których nie ma parcia ze strony Komisji na 
taką, można powiedzieć, drobiazgowość. W tym przy-
padku mamy informację, że Komisja rzeczywiście 
analizuje, które kraje implementowały, a które nie. 
A w tym nowym systemie, który został wprowadzo-
ny ostatnio, jest tak, że nakładanie kar jest możli-
we już w momencie, kiedy pojawia się uzasadniona 
opinia Komisji Europejskiej o opóźnieniu. Tutaj, 
można powiedzieć, MSZ jest właściwszą instytucją, 
która analizuje ten sposób funkcjonowania ustawy. 
Myśmy ostatni raz mieli takie doświadczenie przy 
okazji nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym. Ministerstwo Finansów w 2015 
i 2016 r. miało największą liczbę ustaw opóźnionych, 
a szczególnie dotyczyło to tej ustawy dotyczącej re-
solution, wprowadzającej te mechanizmy. No, wtedy 
już było ryzyko skierowania sprawy do trybunału. I to 

bez konieczności wejścia kontrolnego do instytucji 
się sprawdza. To znaczy, w roku 2017 były łącznie 
4 kontrole w stosunku do banków, przeprowadzone 
przez głównego inspektora, urząd kontroli skarbowej 
czy urząd celno-skarbowy. W 2016 r. było 6. W całym 
2017 r. w przypadku instytucji TFI były 2 kontrole; 
w przypadku domów maklerskich – 1; domów aukcyj-
nych – 2. Oczywiście to są te największe instytucje, 
które mogą mieć problemy. To są pojedyncze kontrole. 
I jakby z tego powodu nie wydaje się, żeby sytuacja, 
w której ktoś nie z własnej winy… w której jakaś 
instytucja finansowa np. z powodu jakiegoś opóź-
nionego przetargu będzie zmuszona do nieznacznego 
opóźnienia… No, nie powinno być tak, że pierwszego 
dnia po wejściu ustawy w życie od razu z naszej stro-
ny będzie kontrola czy pewnego rodzaju kara. Tu je-
steśmy otwarci. Rozumiemy sytuację i nie chcemy… 
Kluczowa była dla nas opinia MSZ, że jest ryzyko na-
łożenia na Polskę kar finansowych właśnie z powodu 
tego wydłużenia. Chcemy to rozwiązać w taki sposób, 
że ustawa pozostaje z trzymiesięcznym vacatio legis, 
ale będzie pełne zrozumienie dla nadzwyczajnych 
sytuacji w poszczególnych przypadkach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Jeszcze raz, bo nie chcę już później zabierać gło-

su w debacie, myślę, że lepiej sobie to wyjaśnimy 
w ramach pytań. Panie Ministrze, czy nie uważa 
pan, że to jest jakiś nowy sposób traktowania pra-
wa? Bo pan podaje przykład, że kontrole były tylko 
4 razy czy 1 raz w roku albo nawet w ogóle nie ich 
nie przeprowadzano i niejako rozgrzesza tych, którzy 
nie wprowadzą w życie tych przepisów ustawy. No, 
to jest sytuacja trochę absurdalna. Bo przecież gene-
ralnie, co do zasady, uważamy, że kontrola nie jest 
potrzebna. Jeśli stanowimy prawo, to po to, żeby ono 
było przestrzegane, a nie po to, żeby było przestrze-
gane dopiero wtedy, jak przyjdzie kontrola. Inaczej 
byśmy po prostu doszli do kompletnie absurdalnej 
sytuacji. Tak więc wydaje mi się, że takiego argu-
mentu w przypadku jakiejkolwiek ustawy, także tej, 
nie można używać. Raczej zawsze, za każdym razem, 
każdy minister mówi, że kontroli jest coraz mniej, 
i uważa to za sukces i normalne funkcjonowanie. I to 
jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Naciski ze strony Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych były właśnie takie, żeby to 
wprowadzić w jak najszybszym terminie. Ale mimo 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję.)
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nie, jesz-

cze senator Czerwiński.)
Proszę.

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

Mam pytanie związane z prawami i obowiązkami 
prostego obywatela. Czy ta ustawa… Bo podobna 
ustawa już funkcjonuje. Ona jest uchylana i na jej 
miejsce wchodzi następna. 

Czy ta ustawa w jakikolwiek sposób zmienia te 
obowiązki? Przede wszystkim chodzi o obowiązki na-
kładane na obywatela, nie na banki, nie na instytucje, 
tylko na prostego obywatela. No, nie wiem, może np. 
jakaś inna kwota będzie, w cudzysłowie, śledzona, 
nie kwota 15 tysięcy euro, tylko wyższa albo niższa.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Ta ustawa zmienia, rozszerza częściowo zakres 

zadań związanych z obecnie istniejącą ustawą o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy. Trochę zmienia się 
ten system, ale generalnie co do tej relacji obywatel 
– państwo to tu nie ma żadnej zmiany. Tak, rzeczywi-
ście, te 15 tysięcy euro obowiązuje w dalszym ciągu. 
Są instytucje zobowiązane, które mają obowiązek 
informować o tych transakcjach. Obywatel nie ma 
żadnych obowiązków z tym związanych, na niego 
nie są nakładane żadne obowiązki. Tak było do tej 
pory i tak jest w dalszym ciągu, w związku z tym 
tutaj nie ma żadnych zmian. Część zadań tych in-
stytucji zobowiązanych… To jest kluczowa kwestia. 
Dyskutowaliśmy o tym, ponieważ ustawa obejmuje 
zadania związane z zawodami prawniczymi. Są tu 
zmiany, ale dla zwykłych obywateli nie ma istotnej 
różnicy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Teraz już chyba na pewno nie ma pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam…
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Kleina.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Panie Ministrze? Nie.

jest właśnie… Mam informację, że ten nowy system 
jest bezwzględny, przynajmniej w takim sensie, że ta 
kara finansowa będzie naliczana właśnie od początku 
opóźnienia, czyli od 26 czerwca 2017 r.

Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to nie jest tak, 
że… To być może zostało źle odebrane. Nie chodzi 
o to, że… My nie przekonujemy, że ustawa nie działa 
od momentu wejścia w życie, bo to jest taka kwe-
stia, że zawsze… Jak rozumiemy, sytuacja jest taka: 
w danym stanie prawnym są jakieś obowiązki, one 
są tak jakby nakładane na osoby, instytucje finanso-
we, przedsiębiorców, jednak warto pamiętać, że te 
obowiązki, które nie są wypełniane… Jeżeli mamy 
do czynienia z takim stanem faktycznym, że te obo-
wiązki nie są wdrażane w odpowiednim czasie, to 
w każdym przypadku jest robiona dogłębna anali-
za, czy dane naruszenie przepisów jest równoważ-
ne w stosunku do kary, czy rzeczywiście jest tak, 
że nakładanie kar jest uzasadnione. I w tym sensie 
chodziło mi tylko o to, że… Oczywiście ważne jest, 
żeby każdy miał świadomość tego, kiedy ta ustawa 
wejdzie w życie i jakie jest vacatio legis, ale jednocze-
śnie instytucje, które są nadzorowane przez ministra 
finansów, czyli generalny inspektor informacji finan-
sowej i urzędy celno-skarbowe, będą postępowały 
w określony sposób, biorąc pod uwagę nadzwyczaj-
ność danej sytuacji. I tylko tyle chciałem powiedzieć.

Jeśli chodzi o tę dyskusję związaną z pierwot-
nym projektem, to na etapie wejścia tego projektu do 
Sejmu, ten zapis dotyczący trzymiesięcznego vacatio 
legis już tutaj był. No, pojawiła się poprawka i była na 
ten temat dyskusja. Myśmy byli otwarci na to, żeby 
rzeczywiście jeszcze raz przeprowadzić dyskusję 
z MSZ, choć jako Ministerstwo Finansów otrzyma-
liśmy informację o braku możliwości wydłużania 
vacatio legis jeszcze w trakcie prac wewnątrzrządo-
wych. Z tym związana była ta ostatnia dyskusja, a te 
argumenty, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych… Właśnie w trakcie konsultacji poja-
wiły się pytania, czy jesteśmy w stanie zarekomendo-
wać w Sejmie poprawki, które wydłużałyby vacatio 
legis. Po tych konsultacjach dostaliśmy informację, że 
niestety nie. Ten nowy model karania krajów, który 
funkcjonuje od ponad roku, jest na tyle bezwzględny, 
że nawet wydłużenie vacatio legis nie jest możliwe. 
Ale to też motywuje nas do tego, aby brać pod uwagę 
te wszystkie nadzwyczajne sytuacje związane z tym, 
że ta ustawa rzeczywiście wchodzi w życie w ciągu 
3 miesięcy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
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57. posiedzenie Senatu w dniu 7 marca 2018 r.
Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

(wicemarszałek A. Bielan) bowiązuje do wierności i poświęcenia najwyższym 
wartościom, jakimi dla polskiego żołnierza przez 
wieki były honor i męstwo oraz służba Ojczyźnie 
jako dobru wspólnemu.

Dla budowy etosu służby wojskowej w wolnej 
i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne 
jest wprowadzenie rozwiązania prawnego, które po-
służy do oczyszczenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w sferze symbolicznej. Konieczne jest przy-
wrócenie właściwego miejsca najwyższym warto-
ściom wywodzącym się z polskiej tradycji rycerskiej 
i wojskowej. Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia 
wojskowego tych, którzy w imię totalitarnej ideologii 
komunistycznej kierowali armię przeciw własnemu 
narodowi, używali wojska do ograniczania lub pozba-
wiania jednostek podstawowych praw, dokonywali 
prześladowań ze względu na pochodzenie i przeko-
nania religijne”.

Jak powiedziałem, ta preambuła w sposób jasny, 
dobitny ukazuje, jaki jest cel uchwalenia tej ustawy.

Na posiedzeniu w imieniu rządu Rzeczypospolitej 
sprawozdawcą ustawy był pan minister Wojciech 
Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, teraz również obecny na sali plenarnej. 
Pan minister przedstawił główne punkty dotyczące 
precyzyjnych zapisów ustawy. Ja pozwolę sobie na 
kilka punktów zwrócić uwagę.

Kluczowy jest tutaj art. 3, który w pkcie 1 mówi 
o tym, że pozbawia się stopnia wojskowego. Chcę 
zwrócić uwagę na niezwykle ważne słowo tu użyte, 
ponieważ w obiegu publicznym od pewnego czasu 
używa się takich sformułowań: ustawa prowadzi do 
odbierania czy też degradowania stopni wojskowych. 
Nic podobnego. Celem tej ustawy jest, co w języku 
prawnym ma duże znaczenie, pozbawienie stopnia 
wojskowego, w szczególności – mówi o tym art. 2 – 
członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, 
którzy z mocy prawa tracą stopnie wojskowe.

Wspomniany przeze mnie art. 3 uściśla, że po-
zbawienie stopnia wojskowego będzie dotyczyło 
marszałka Polski, generałów oraz admirałów, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu w następujący sposób… I pkt 1: 
pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska 
dowódcze, kierowali działaniami mającymi na celu 
zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego 
w latach 1943–1956, lub uczestnicząc w tym okresie 
w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościo-
wego, dokonywali drastycznych czynów. W pkcie 2 
jest mowa o tych wszystkich, którzy sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu, wydając rozkazy użycia broni 
palnej wobec ludności cywilnej. W pkcie 3 jest mowa 
o tych, którzy będąc sędziami lub prokuratorami 
w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub 
w jednostkach podległych, wydawali wyroki w la-
tach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze 

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni 
wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w la-
tach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się 
polskiej racji stanu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 753, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 753 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Jarosława Rusieckiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój!

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie senac-

kiej Komisji Obrony Narodowej dotyczące rządowego 
projektu ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych 
osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 
swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji sta-
nu.

(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Panowie, wyjdźcie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 

o umożliwienie przedstawienia bardzo ważnego spra-
wozdania przez pana przewodniczącego. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jak powiedziałem, ustawa jest projektem rządu 

niepodległej Rzeczypospolitej. Została ona wczoraj 
uchwalona przez Sejm. Dzisiaj w godzinach poran-
nych przez dłuższy czas debatowała w tej sprawie se-
nacka Komisja Obrony Narodowej. Wniosek końcowy 
komisji jest taki, aby przyjąć ustawę bez poprawek, 
choć w dyskusji pojawiały się również inne głosy.

Myślę, że najlepiej cel uchwalenia tej ustawy wy-
jaśnia preambuła, którą pozwolę sobie przedstawić 
Wysokiej Izbie.

Część wstępna ustawy jest zredagowana następu-
jąco: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą 
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności 
jego terytorium oraz zapewnieniu nienaruszalno-
ści jego granic. Służba wojskowa jest najwyższym 
powołaniem i świadomym wyborem obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej. Mundur wojskowy zo-
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57. posiedzenie Senatu w dniu 7 marca 2018 r.
Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

(senator sprawozdawca J. Rusiecki) W dyskusji wzięło udział kilku senatorów. Pan 
senator Maciej Grubski wystąpił z 2 zagadnieniami. 
Pierwsze, bardziej szczegółowe, dotyczyło konkretne-
go żołnierza służby wywiadu – pan senator zapytał, 
czy będzie on podlegał tym procedurom. Pan minister 
jasno stwierdził, że taki żołnierz tym procedurom 
nie podlega. Z kolei druga część wypowiedzi pana 
senatora dotyczyła raczej charakteru politycznego – to 
było wystąpienie w imieniu Platformy Obywatelskiej, 
która jest przeciwna uchwaleniu tej ustawy.

Pan senator Jan Żaryn wystąpił z kilkoma zapyta-
niami dotyczącymi szczegółowych zapisów tej usta-
wy. Myślę, że kiedy pan senator będzie miał swoje 
wystąpienie, to skoncentruje się na tych uwagach.

Pan senator Jerzy Czerwiński wskazywał na pre-
cyzyjność zapisów dotyczących podjęcia inicjatywy 
oraz jasny zapis w §6, mówiący o tym, kto może 
wystąpić z wnioskiem. Po dyskusji został sformuło-
wany przez pana senatora Roberta Mamątowa wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek i ta propozycja 
uzyskała większość.

To tyle, Panie Marszałku, jeśli chodzi o sprawoz-
danie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Chciałbym powitać na sali naszego długolet-

niego przyjaciela, zasłużonego senatora ziemi ra-
domskiej, obecnie posła, ministra, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana Wojciecha 
Skurkiewicza. Witamy. Stęskniliśmy się za panem.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grubski. Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, niestety troszeczkę pan 

spłaszczył moją wypowiedź, bo ta polityczna wy-
powiedź była oparta głównie o zarzuty wobec tej 
ustawy dotyczące niekonstytucyjności. Ta niekon-
stytucyjność występuje w kilku miejscach, na które 
my zwracamy uwagę.

Ja mam pytanie o… Panie Przewodniczący, le-
gislator jednak bardziej precyzyjnie odniósł się do 
tego postępowania administracyjnego i nie uznał, że 
ono jest właściwe, tylko zwrócił uwagę na to, że ono 
ma pewne wady w tej sytuacji, dlatego że ono kon-
centrowałoby się tylko na prawidłowości przebiegu 
postępowania, a tak naprawdę nie rozpatrywano by 

względu na ich działalność na rzecz niepodległości 
i suwerenności Polski albo oskarżali ich w tych spra-
wach, a w pkcie 4 – o tych, którzy pełniąc funkcje 
służbowe, inicjowali prześladowania żołnierzy ze 
względu na wyznawaną religię lub pochodzenie lub 
dopuszczali się tych prześladowań.

W ust. 2 tego artykułu widnieje zapis mówiący 
o tym, że minister obrony narodowej za zgodą pre-
zydenta Rzeczypospolitej może pozbawić stopnia 
wojskowego inne osoby, które mają również inne 
stopnie wojskowe, nie tylko marszałka, generała czy 
admirała.

Art. 4 stanowi, że utrata albo pozbawienie stopnia 
wojskowego następuje również pośmiertnie. Tutaj 
chciałbym wspomnieć o sprawie ważnej – o upły-
wającym czasie. Tak się składa, że dziś jest 7 marca, 
a dokładnie 69 lat temu, 7 marca 1949 r. w katow-
ni mokotowskiego UB został wykonany wyrok na 
płku Hieronimie Dekutowskim, pseudonim „Zapora”, 
cichociemnym. Panu pułkownikowi nikt życia już nie 
wróci. Został on skazany przez totalitarny reżim za 
to, że był oficerem Wojska Polskiego, cichociemnym, 
który walczył do końca swego życia o niepodległość, 
o suwerenność swojej ojczyzny i swojego narodu.

Wracam do ustawy. W art. 6 w ust. 3 mówi się, 
kto może wszczynać postępowanie w przedmiocie 
pozbawienia stopnia wojskowego. Takie postępowa-
nie wszczyna z urzędu minister obrony narodowej 
albo z takim wnioskiem może wystąpić prezes Rady 
Ministrów, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych 
bądź szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. Mogą również taką inicjatywę 
podejmować stowarzyszenia zrzeszające kombatan-
tów, weteranów lub żołnierzy, i mogą one występować 
w tej materii do ministra obrony narodowej.

W kolejnym istotnym zapisie ustawa mówi o tym, 
że osobie, w stosunku do której wszczęto postępowa-
nie w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowe-
go – art. 10 o tym stanowi – przysługuje prawo do 
przedstawienia dowodów. W postępowaniu w kwestii 
dotyczącej pozbawienia stopnia wojskowego przy-
sługuje również skarga do sądu administracyjnego. 
Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na główne elementy 
wystąpienia pani mecenas, która zwracała uwagę na 
to, że jej zdaniem właściwym postępowaniem byłoby 
tu postępowanie karne bądź cywilne, ale postępowa-
nie administracyjne również jest dopuszczalne w tej 
materii. I taki właśnie sposób postępowania admini-
stracyjnego jest przyjęty w tej ustawie. Po rozpatrze-
niu takiej skargi przez sąd administracyjny ponowne 
postępowanie może być wszczęte po 5 latach.

Takie są główne zapisy w treści ustawy.
Ustawa, jak to zostało w dyskusji podjęte, ma cha-

rakter epizodyczny.
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Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

(senator M. Grubski) I następne pytanie, ostatnie już. Panie Senatorze 
Sprawozdawco, wojsko jest strukturą hierarchiczną, 
tymczasem zgodnie z przepisami, które państwo tutaj 
powołujecie, pozbawieniu stopni podlegają ci, którzy 
zajmowali stanowiska dowódcze i kierowali działa-
niami mającymi na celu różne złe rzeczy. No, ma pan 
świadomość, że oni nie kierowali tymi działaniami 
dlatego, że mieli takie widzimisię, tylko dlatego, że 
mieli takie rozkazy, ktoś im te rozkazy wydał. Od 
strony praktycznej oznaczałoby to, że jedyną osobą, 
którą można by ścigać, jest marszałek Rokossowski, 
jeśli mówimy o latach pięćdziesiątych, bo wtedy on 
stał na czele armii. I tak naprawdę chyba nikogo wię-
cej nie można by pozbawić tych stopni, bo reszta wy-
konywała rozkazy. Takie sformułowanie tego zapisu, 
jakie państwo tutaj proponujecie, wskazuje, że musi 
być po ich stronie sprawstwo kierownicze, a armia jest 
strukturą hierarchiczną. Ja mam poważną wątpliwość, 
czy ten przepis da się w praktyce zastosować.

To wiąże się z ostatnią moją uwagą, moim pyta-
niem do pana. Skierowanie sprawy na drogę postę-
powania administracyjnego od strony praktycznej 
zamyka możliwość rozstrzygania merytorycznego 
po orzeczeniu czy po wydaniu decyzji przez mini-
stra obrony narodowej w sprawach indywidualnych. 
W trybie administracyjnym merytorycznie tego typu 
spraw nie będzie można rozstrzygać. Można tylko 
rozstrzygać kwestię prawidłowości postępowania ad-
ministracyjnego na gruncie tejże ustawy. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Kwestia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 
W czasie posiedzenia komisji nie było to stawiane 
w ten sposób, że była to organizacja fasadowa. Raczej, 
Szanowny Panie Senatorze, mamy do czynienia z or-
ganizacją przestępczą. W tej sprawie było postano-
wienie i orzeczenie sądu Rzeczypospolitej.

(Rozmowy na sali)
Doprecyzowując kwestię lat 1943–1990, chcę 

powiedzieć, że tu mamy do czynienia z sytuacją… 
Generał, oficer, który, że tak powiem, spełnił te wa-
runki z art. 3 ustawy, sprzeniewierzając się polskiej 
racji stanu, służąc w Informacji Wojskowej, może 
podlegać takim obostrzeniom.

A co do kwestii dotyczącej wojskowej służby spra-
wiedliwości czy postępowania administracyjnego, to 
myślę, że to jest pytanie raczej do pana ministra, dla-
czego taki model przyjęto. Chciałbym w ten sposób 
na to pytanie pana senatora odpowiedzieć.

całego sensu dowodowego, jeżeli chodzi o autopostę-
powanie. Czy pan przewodniczący zgadza się z taką 
opinią? Dziękuję bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo! 

Jeśli chodzi o niekonstytucyjność, to myślę, że chy-
ba wszyscy mamy świadomość tego, że orzeczenia 
o tym, czy coś jest konstytucyjne, czy niekonstytu-
cyjne, w obowiązującym prawie wydaje Trybunał 
Konstytucyjny i myślę, że tego powinniśmy się trzy-
mać.

Jeśli zaś chodzi o drugą kwestię, to rzeczywiście 
pani mecenas zwracała uwagę na to, że tutaj są te 3 
drogi. Rząd, przyjmując i przedstawiając taki projekt, 
wybrał drogę postępowania administracyjnego z za-
chowaniem rygorów możliwości składania dowodów 
w tej sprawie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Dzień dobry.
Ja mam kilka pytań, ale na początek może takie 

ogólne pytanie. 
Skąd takie szczególne potraktowanie w tej usta-

wie akurat Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego? 
W latach 1943–1990, tak jak się państwo orientujecie, 
w Polsce działało kilka dużo bardziej krwiożerczych 
organizacji, chociażby Informacja Wojskowa, i jakoś 
tamci ludzie nie podlegają z automatu pozbawieniu 
stopni wojskowych. Tymczasem akurat Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego, która była, jak pan 
wie, organizacją stricte fasadową, bo tak naprawdę 
gdzie indziej zapadały decyzje, została potraktowana 
w sposób szczególny. Skąd nacisk konkretnie na ten 
moment w dziejach Polski, w sytuacji gdy ustawa 
dotyczy kilkudziesięciu lat? To jest pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie jest takie: czym jest 
„Wojskowa Służba Sprawiedliwości” pisana duży-
mi literami? Proszę mi to wyjaśnić, bo ja nie znam 
w historii takiej instytucji jak Wojskowa Służba 
Sprawiedliwości. Gdyby to było napisane małymi 
literami, rozumiałbym, że chodzi o pewien schemat 
działalności systemu sprawiedliwości, ale Wojskowa 
Służba Sprawiedliwości zapisana dużymi literami… 
Chyba coś takiego nigdy nie istniało, przynajmniej 
ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego istniało.
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administracyjnej. Niezależnie od tego, jaki stosunek 
w tej Izbie mamy do… No, jest to sprzeczne z zasa-
dami państwa prawa. Pozbawianie uprawnień jest 
sankcją, jest karą, a karami nie zajmują się sądy ad-
ministracyjne. Sądy administracyjne zajmują się inną 
tematyką. 

Pytanie zatem brzmi: czy to jest zgodne z konsty-
tucją, aby naruszać czyjeś uprawnienia za pomocą 
decyzji administracyjnej? Oczywiście tu jest pewna 
konsekwencja – odwołanie jest wtedy możliwe wy-
łącznie na drodze administracyjnej. To po pierwsze. 
Czy było to rozważane? I czy inne działy legislacyjne 
na to zwracały uwagę?

Drugie pytanie dotyczy brzmienia. Czy podczas 
prac komisji brano pod uwagę to, że marszałkami, 
generałami, może nawet admirałami, byli obywatele 
radzieccy oddelegowani, w różny sposób, do służby 
w Ludowym Wojsku Polskim? I pytanie moje jest ta-
kie: czy ta ustawa to obejmuje? Twierdzę, że nie. Oni 
się nie sprzeniewierzyli Związkowi Radzieckiemu, 
oni tu mieli ważną misję. Pytanie podporządkowane 
temu jest takie: czy oni byli wtedy obywatelami pol-
skimi czy radzieckimi? A może mieli jedno i drugie… 
I czy w tej ustawie przypadki tych kilku generałów, 
którzy m.in. wsławili się represjami i niejako naruszy-
li godność żołnierza Rzeczypospolitej, zostały ujęte?

Trzecie zagadnienie. Czy to nie jest błąd logiczny? 
Otóż państwo tą ustawą honorujecie to, że oni byli 
generałami PRL. Temu nikt nie może zaprzeczyć, że 
wtedy była PRL i że oni byli jej generałami o wiado-
mej opinii. Moje pytanie brzmi: czy to nie jest wbrew 
logice? Nam w gruncie rzeczy, ustawodawcom też, 
chodzi o to, żeby ich pozbawić honoru generała, admi-
rała, marszałka czy nawet żołnierza Rzeczypospolitej. 
Takie 3 pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Co do pierwszej kwestii, kwestii konstytucyjności 

– nie chciałbym się powtarzać i nie ośmielałbym się 
zastępować Trybunału Konstytucyjnego w tej materii.

Jak powiedziałem na wstępie, na temat tego za-
gadnienia była dyskusja. Pani mecenas wskazywała 
3 drogi: postępowania karnego, postępowania cywil-
nego oraz postępowania administracyjnego. I postę-
powanie administracyjne zostało przyjęte w tej usta-
wie, taka jest optyka pozbawiania stopni wojskowych 
marszałków, generałów, admirałów, którzy takie stop-
nie, Panie Senatorze, uzyskali w porządku prawnym, 
który wtedy obowiązywał. Jeżeli się dopuścili działań 
opisanych w art. 3, to zostaną ich pozbawieni.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję serdecznie, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, wniosek mogą składać 

również organizacje społeczne związane z armią, 
czyli związki, stowarzyszenia. Nie boi się pan tego, 
że… Jak się obserwuje te związki, jak się z nimi 
współpracuje, to się widzi, że są to bardzo mili starsi 
panowie, ale często bardzo skłóceni z sobą. Czy to nie 
będzie powód tego, żeby wprowadzać jakiś rewan-
żyzm, jeżeli chodzi o określone osoby, o wzajemne 
stosunki? Czy jest tam jakiś bufor bezpieczeństwa? 
Pan na pewno odpowie, że to minister dalej rozpatruje 
tę sprawę. Tak, ale na podstawie wniosku i być może 
na podstawie dokumentacji, która będzie sporządzona 
przez te organizacje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Na początek przytoczę treść art. 7, który jest klu-

czowy, jeśli chodzi o pana pytanie: „Wnioski zło-
żone przez podmioty niewymienione art. 6 ust. 3. 
pozostawia się bez rozpoznania”. I tu wrócę do ust. 4 
art. 6, zgodnie z którym stowarzyszenia i organizacje 
kombatanckie mogą wystąpić z inicjatywą wszczę-
cia postępowania do wspomnianych wcześniej in-
stytucji, instytucjonalnych urzędów takich jak pre-
zes Rady Ministrów, naczelny dyrektor Archiwów 
Państwowych, szef urzędu do spraw kombatantów czy 
też minister obrony narodowej. Dopiero po przygoto-
waniu wniosku przez te instytucje… Po zaczerpnięciu 
informacji z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
oraz jednostki organizacyjnej Ministerstwa Obrony 
Narodowej, jaką jest instytut badań historycznych, 
taki wniosek możemy uznać za kompletny. I wtedy 
dopiero podlega rozpatrywaniu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję. Myślę, że w tematykę mojego pierw-

szego pytania częściowo wprowadził nas pan senator 
Termiński. Ustawa pozbawia uprawnienia na drodze 
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(senator J. Rusiecki) dowodowego, podejść do ludzi, którzy byli np. moc-
no zaangażowani w działalność aparatu bezpieczeń-
stwa czy najwyższych struktur wojskowych, a potem 
z różnych względów, może dlatego, że mieli już tego 
wszystkiego dość, uciekli za granicę i przekaza-
li określone plany, np. dotyczące stanu wojennego. 
Mogli też uciec na Zachód dlatego, że bali się aresz-
towania, a potem byli wysokimi funkcjonariuszami 
czy działaczami opozycyjnymi, jak chociażby, nie 
przymierzając, niejaki Józef Światło. Proszę zwrócić 
uwagę na fakt, że Józef Światło, który powszech-
nie uchodził za kata, obawiając się aresztowania po 
śmierci Berii, uciekł za granicę i występował w Radiu 
Wolna Europa jako głos opozycji liberalnej, polskiej 
opozycji demokratycznej.

Jak oceniać tego typu ludzi? Ustawa mówi, że 
osoba, która sprzeciwiła się represjom i czynnie 
wspierała działania na rzecz niepodległości państwa 
polskiego, już nie podlega karze pozbawienia stopnia 
wojskowego. A więc proszę mi powiedzieć, czy pan 
płk Światło – to chyba był pułkownik – zostałby na 
mocy tej ustawy pozbawiony stopnia, czy nie. Jest 
to sytuacja dosyć kuriozalna. I wynika to z nieostro-
ści przepisów oraz powoływania się na abstrakcyjną 
polską rację stanu w sytuacji, kiedy w ustawie jej 
państwo nie definiujecie. Dziękuję.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Będę odnosił 

się do treści dyskusji. 
Nie rozmawialiśmy o żadnych personaliach w cza-

sie posiedzenia komisji. Jeśli chodzi o wyjaśnienie, 
jaka jest intencja rządu, to bardzo dobrze jest to opi-
sane w preambule, w 2 początkowych akapitach. I ra-
dziłbym patrzeć na całość ustawy w tym kontekście.

Zacytuję panu senatorowi art. 5, który mówi o tym, 
że „nie pozbawia się stopnia wojskowego osoby albo 
żołnierza rezerwy, o którym mowa w art. 3, jeżeli 
bez wiedzy przełożonych, w trakcie pełnienia służby 
czynnie wspierali działania na rzecz niepodległości 
Państwa Polskiego”. Tyle mam do powiedzenia w tej 
materii.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, jeżeli pan pozwoli, rozpocznę 

swoje wystąpienie od serdecznego powitania pana 
senatora poprzedniej kadencji, pana Skurkiewicza, 
zaznaczając…

Co do trzeciego zagadnienia, to powiem, że nad 
takim ujęciem nie dyskutowaliśmy w trakcie posie-
dzenia komisji.

(Senator Jan Rulewski: A co do drugiego?)
To właściwie chciałem powiedzieć – generałowie, 

którzy w owym czasie byli generałami Ludowego 
Wojska Polskiego, a sprzeniewierzyli się polskiej racji 
stanu, będą podlegali takim restrykcjom.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, można? 
Bo…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator…
(Senator Jan Rulewski: Nie, pytanie nie.)
Chciał pan dopytać , Panie Senatorze, czy zadać 

nowe pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, tylko dopytać.)
To proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie dotyczyło stwierdzenia oczywistego fak-

tu, że generałowie radzieccy nie sprzeniewierzyli się 
ani swojemu narodowi, ani swojemu państwu, bo 
byli obywatelami czy też członkami narodowości ra-
dzieckiej. Oni pełnili funkcje w wojsku polskim, a tu 
się pisze tylko o sprzeniewierzeniu się państwu lub 
narodowi… To jest zasadnicza różnica.

Senator Jarosław Rusiecki:
Zasadnicza różnica. I tego dotyczy ta ustawa, 

a więc tych wszystkich, którzy…
(Senator Jan Rulewski: Nie dotyczy.)
…przywdziali mundur żołnierza polskiego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Senatorze, idea całej ustawy opiera się na 

naruszeniu polskiej racji stanu. To jest bardzo nieostre 
sformułowanie. Jako prawnik jestem przeciwnikiem 
nieostrych sformułowań w przepisach. Zwracam uwa-
gę na to, że dzisiaj też wielu ludzi w Polsce mówi, że 
to, co robi rząd, jest sprzeczne z polską racją stanu.

Rozpatrzmy przykład ludzi, którzy działali w tam-
tych czasach, np. w latach pięćdziesiątych. Proszę mi 
powiedzieć, jak w postępowaniu administracyjnym, 
gdzie tak naprawdę jest duża pokusa rewanżyzmu, 
a nie ma możliwości obiektywnej oceny materiału 
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(senator A. Pociej) Panie Senatorze, co do preambuły to powiem, że 
nie było dyskusji w tej materii, chociaż, ja wrócę do 
tego, ona daje bardzo symboliczny wyraz potrzebie 
wprowadzenia tej ustawy.

Co do kwestii, jak to pan określił, żydowskiej 
i art. 3 pkt 1 ppkt 4 to powiem, że nie było dyskusji 
na posiedzeniu komisji, chociaż… Jeśli państwo se-
natorowie precyzyjnie przygotowali się do obrad, to 
pewnie odczytali uzasadnienie przygotowane przez 
rząd, a w uzasadnieniu jest akapit dotyczący tej kwe-
stii. Myślę, że warto się z tym zapoznać.

Co do kwestii skierowania do komisji to powiem, 
że rozstrzygnęliśmy to podczas wprowadzania tego 
punktu pod obrady.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Też mam pytanie co do preambuły, zwłaszcza co 

do jednego zwrotu. To jest jednozdaniówka, pozwolę 
sobie to przytoczyć: „Konieczne jest przywrócenie 
właściwego miejsca najwyższym wartościom wywo-
dzącym się z polskiej tradycji rycerskiej i wojskowej”. 
Zgoda. Gdzie w ustawie jest mowa o tych wszyst-
kich osobach, które były prześladowane – mówimy 
o wojsku – z przyczyn religijnych, często, innych, 
politycznych, często, jeśli chodzi o pierwsze lata po 
wojnie, i jeszcze innych, opozycyjnych, aż do 1980 r.? 
Gdzie jest w ustawie mowa o tym, żeby tym ludziom 
przywrócić honor? Przecież preambuła o tym mówi. 
Czy zatem ta ustawa naprawdę wykonuje preambułę, 
czy jest tylko ustawą o charakterze odwetowym?

Gdzie tu jest mowa… Wprawdzie w art. 5 jest 
mowa, i to jest dobry przepis, o tych wszystkich, 
którzy współdziałali z opozycją, którzy działali na 
rzecz… którzy w trakcie pełnienia służby wspierali… 
A gdzie tu jest mowa o tych osobach, o których chyba 
senator Pociej zaczął tu mówić, a które były prześla-
dowane z racji narodowości? Prześladowani – ja ich 
nie bronię – byli m.in. gen. Ochab, generał, a potem 
nawet marszałek Spychalski. Oni zostali w wyni-
ku przełomu w 1968 r. zmuszeni do rezygnacji lub 
sami zrezygnowali z powodu czystek antysemickich. 
I gdzie jest o tym mowa w tej ustawie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!

(Senator Robert Mamątow: Marszałek Bielan już 
go witał.)

…że ja mogę za nim tęsknić, bo zasiadałem z nim 
w tych ławach. Bardzo zdziwiło mnie oświadczenie 
marszałka Bielana o tęsknocie, ponieważ on nie za-
siadał tu w poprzedniej kadencji.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czasami, 
Panie Senatorze, przewijają się tu różne prywatne 
wątki. Proszę przejść do pytania.)

Chciałbym podtrzymać…
(Senator Jarosław Rusiecki: Regionalizm jest jed-

ną z pięknych cech.)
Chciałbym zapytać – pan senator przed chwilą 

częściowo odpowiedział mi na to pytanie – czy nie 
uważa pan, że ta preambuła, która jest prawie tak roz-
budowana jak preambuła konstytucji… No, mnie to 
razi. Chciałbym wiedzieć, czy w jakikolwiek sposób 
było to wytłumaczone. Dlaczego ta ustawa potrze-
buje aż tak rozbudowanej preambuły? Czy nie jest to 
przypadkiem próba zagadania przepisów i pozausta-
wowego określenia tego, o co tak naprawdę chodzi 
w ustawie? Przecież wystarczyłoby wpisać to w usta-
wę. Preambuły, które muszą tłumaczyć, o co chodzi 
w ustawie, zawsze będą mnie raziły.

Jest tutaj artykuł – to już drugie pytanie – dotyczą-
cy… To jest art. 3 ust. 1 pkt 4. Mówi się w nim o po-
zbawieniu stopnia wojskowego osób, które pełniąc 
funkcje służbowe, inicjowały prześladowania żołnie-
rzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie 
lub dopuszczały się tych prześladowań. Przez ostat-
nie dni, w związku z rozmowami na temat uchwały 
upamiętniającej pięćdziesięciolecie wydarzeń marco-
wych, przewijał się również ten problem i chciałbym 
wiedzieć, czy była dyskusja na temat ewentualnych 
skutków dla żołnierzy, którzy w latach sześćdzie-
siątych dopuszczali się prześladowań ze względu na 
pochodzenie żydowskie… Czy była taka dyskusja? 
I co panu senatorowi wiadomo na temat tego, czy 
takie działania związane z żydowskim pochodzeniem 
niektórych żołnierzy będą penalizowane?

I ostatnie pytanie, trzecie… Ale zaznaczam, że 
chciałbym jeszcze zadać 1 pytanie. Czy była dyskusja 
na temat tego, że ta ustawa ze względu na jej charakter 
powinna była trafić i powinna być omawiana w ko-
misji praw człowieka? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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(senator J. Rusiecki) działały bez wiedzy przełożonych na rzecz kraju, są 
tu wyłączone? I to jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy mówiono o tym z punktu wi-
dzenia praktycznego, czyli procedury? Pytam, bo 
procedura dowodowa w postępowaniu administra-
cyjnym jest przecież trochę inna niż ta w postępowa-
niu karnym. Tutaj to, że sędzia musi określić, jakie 
było to działanie wskazane w art. 5, czyli to „czynne 
wspieranie działania”, będzie skutkowało wyłącze-
niem danej osoby, jeśli chodzi o sankcje określone 
w tej ustawie. Czy była dyskusja na temat tego, że 
pod tym względem procedura karna byłaby dużo 
sprawiedliwsza, bardziej dogłębna i dająca większe 
bezpieczeństwo procesowe niż procedura administra-
cyjna? Czy w ogóle o tym mówiono?

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja mówiłem 

o tym już na samym wstępie. 
No, były określone 3 drogi możliwego działania. 

Projekt dotyczy postępowania administracyjnego, 
tak że precyzyjnej dyskusji co do odniesienia art. 5 
do art. 3 i 2 nie było. Jednak, Szanowni Państwo, 
musimy zwrócić uwagę na to, że to postępowanie… 
Strona będzie miała możliwość złożenia wniosków 
dowodowych, ale też poza tym będziemy się opierali 
na wiedzy, która jest zawarta w archiwach państwo-
wych – szeroko to ujmuję, już nie chcę tego rozsze-
rzać, no ale chodzi o archiwa wojskowe, państwowe, 
Instytutu Pamięci Narodowej. I to wszystko będzie 
podlegało procedurze analitycznej. A potem będzie 
wydanie postanowienia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie! Na wniosek klubu 

Platformy Obywatelskiej ogłaszam przerwę do go-
dziny 15.30.

Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na pięćdziesiątym siódmym posiedze-
niu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu odbędzie się 
w dniu dzisiejszym 15 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach Senatu w sali nr 217. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 30  
do godziny 15 minut 31)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Kontynuujemy obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

siątego…

Myślę, że tu obowiązuje generalna zasada, że mu-
simy patrzeć na całość ustawy. Jest coś takiego, jak 
duch i litera ustawy, i… Myślę, że to jest zawarte w…

(Senator Jan Rulewski: W preambule.)
Tak, tak, w tym drugim stwierdzeniu. Tak że my-

ślę, że jeśli podczas przygotowywania postępowa-
nia, czy to ministra, czy na wniosek którejś z tych 
3 instytucji, będą znane takie informacje i będą do-
kumenty je potwierdzające, to będzie to mogło być 
rozpatrywane.

(Senator Jan Rulewski: Można jeszcze uzupełnia-
jąco zapytać, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Zatem osoby, o których mówiłem… Kto i na jakich 

zasadach będzie wnosił o rehabilitację? Tu, w przepi-
sach, nic o tym nie ma. Nie mówię o swojej skromnej 
osobie – a zostałem wydalony ze służby wojskowej 
z przyczyn politycznych. Tu jednak nigdzie nie ma 
mowy o tym, żeby można było mi przywrócić wątpli-
wy honor „zaszczytnej” przynależności do Ludowego 
Wojska Polskiego.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, o procesie re-

habilitacji w tej materii nie rozmawialiśmy i ustawa 
też tego nie przewiduje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o art. 5. „Nie 

pozbawia się stopnia wojskowego osoby albo żołnie-
rza rezerwy, o których mowa w art. 3, jeżeli bez wie-
dzy przełożonych, w trakcie pełnienia służby czynnie 
wspierali działania na rzecz niepodległości Państwa 
Polskiego”. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, 
dlaczego wyłączono z tej możliwości osoby, które są 
wskazane w art. 2. No, mogę sobie wyobrazić, że np. 
pan gen. Hermaszewski mógł w jakiś sposób działać 
na korzyść, np. popierając wtedy jednego z promi-
nentnych posłów Prawa i Sprawiedliwości. No, taka 
możliwość istniała. Czyli: dlaczego jest rozróżnienie 
na osoby wymienione w art. 3 i osoby wymienione 
w art. 2? Dlaczego te z art. 2, gdyby rzeczywiście 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) (Senator Józef Zając: Tak. Czy można będzie taką 
czynność przeprowadzić? Analizę gramatyczną i lo-
giczną tej ustawy.)

Dziękuję bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Sposób posta-

wienia problemu przez pana profesora raczej kwali-
fikuje się do fazy dyskusji i do złożenia propozycji 
poprawki. W czasie obrad komisji nie prezentowano 
takiego ujęcia. Tyle mam w tej sprawie do powie-
dzenia. A jeśli pan profesor będzie miał taką wolę, 
to jeszcze mamy, że tak powiem, możliwość wzięcia 
udziału w dyskusji i ewentualnie możliwość drugiego 
czytania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rulewski… Nie ma.
(Głos z sali: Pytanie.)
Czy pan senator ma jakieś pytanie do senatora 

sprawozdawcy?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
(Senator Robert Mamątow: Nie, nie ma.)
W takim razie pana skreślam.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, bo trudno nie 

zgodzić się z uzasadnieniem do ustawy, a mianowicie 
tym, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą 
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności 
jego terytorium oraz zapewnieniu nienaruszalności 
jego granic itd., itd. To absolutnie są kwestie, z któ-
rymi każdy z nas się zgadza. 

Ale ja mam pytanie, co było przesłanką tego, że 
dopiero teraz parlament Rzeczypospolitej Polskiej – 
wczoraj Sejm, dzisiaj my, Senat – w trybie pilnym zaj-
muje się tą ustawą. Dlaczego wtedy, kiedy Polska była 
w trakcie procesu przemian ustrojowych, kiedy w pa-
mięci wielu z nas te sprawy były stosunkowo świeże, 
opinia publiczna interesowała się tymi zdarzeniami, 
materiały dowodowe także były stosunkowo świeże, 
mało tego, Prawo i Sprawiedliwość także wówczas 
rządziło, choćby w latach 2005–2007, a wcześniej 
byli parlamentarzyści, którzy dzisiaj wchodzą w skład 
Prawa i Sprawiedliwości – nie podjęto tej kwestii, 
dopiero dzisiaj? To jest moje fundamentalne pytanie 
z punktu widzenia procedowania tej ustawy. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

(Sygnał telefonu komórkowego)
Komu tam gra? Dobrze.
…Porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni 

wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w la-
tach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się 
polskiej racji stanu.

Kontynuujemy zadawanie pytań sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie?
Senator Zając jest i senator Rulewski zaraz będzie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Proszę bardzo, pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku, przysłuchując się debacie nad 

ustawą, zauważyłem, że zaczynam mieć pewne pro-
blemy, jeśli chodzi o prawidłowe rozumowanie… 
Mianowicie rozumiem, że strona emocjonalna tutaj 
dość silnie oddziałuje na wszystkich, natomiast nie 
oznacza to, że możemy rezygnować ze spraw racjo-
nalnych, tj. z logiki i gramatyki, dlatego że może to 
prowadzić do tego, że np. sformułowania będą doty-
czyć zbioru pustego. 

I jest taka rzecz. Otóż problem, który musiałem 
sobie postawić, to problem istnienia podmiotu usta-
wy, czego ona właściwie dotyczy. A wynika to z 2 
określeń, z których jedno według mnie nieprawi-
dłowo wykorzystywane prowadzi do tego, że ten 
zbiór będzie pusty… I wydaje mi się, że powinni-
śmy tutaj wnieść poprawkę polegającą na zastąpie-
niu… Często pojawia się określenie „działa na rzecz 
niepodległego państwa”. No i tutaj mam problem. 
Wydaje mi się, że większość, z jakimś prawdopo-
dobieństwem, zgodzi się, że takiego państwa wtedy 
nie było. I dlatego propozycja jest taka, żeby zastąpić 
to – wydaje mi się, że to mieli twórcy tej ustawy 
na względzie – słowami „na rzecz niepodległości 
państwa”. I to już zmieni, wydaje mi się, bardzo 
wiele. Dlatego też w międzyczasie, w czasie prze-
rwy pozwoliłem sobie upewnić się, konsultując się 
z fachowcami od języka polskiego. Skonsultowałem 
się z panią prof. Małgorzatą Karwatowską, która po-
twierdziła moje podejrzenia co do tego, że używając 
określenia „niepodległego państwa”, będziemy mieć 
duże problemy z tym, żeby ta ustawa spełniała wa-
runki poprawności, natomiast jeżeli będziemy uży-
wać określenia „niepodległości państwa”, to będzie 
wszystko w porządku. I dlatego moja propozycja jest 
taka, żeby tutaj przejrzeć starannie ustawę i wpro-
wadzić określenie „działania na rzecz niepodległości 
państwa”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
To jest pytanie do pana senatora, tak? Czy…
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osób mających stopnie generała, admirała, marszałka 
Polski po zasięgnięciu opinii prezydenta. Wnioski 
będą mogli składać prezes Rady Ministrów, naczelny 
dyrektor Archiwów Państwowych bądź szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Jest również przewidywana taka możliwość, że or-
ganizacje kombatanckie będą mogły występować 
z inicjatywą do wspomnianych wcześniej przeze 
mnie instytucji z inicjatywą przygotowania wnio-
sków wszczynających postępowanie w zakresie po-
zbawienia stopnia wojskowego.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marszałku, jeżeli pan senator nie będzie 

w stanie odpowiedzieć, to będę kierował te pytania 
do pana ministra. Mam 2 pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy pozbawienie 
stopnia wojskowego jest związane również z po-
zbawieniem wynagrodzenia pobieranego aktualnie 
bądź pobieranego przez spadkobierców, przez rodziny 
osób, które będą podlegały tej ustawie.

I drugie pytanie. Czy znamy opinię hierarchów 
Kościoła w sprawie tej ustawy? Bo dotyczy ona rów-
nież pewnego sacrum, czyli osób zmarłych. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, był pan uczestnikiem posiedzenia 

komisji. Ani pierwsze, ani drugie zagadnienie nie 
było przedmiotem obrad. Myślę, że słusznym adre-
satem pytania będzie pan minister, gdyby była taka 
konieczność.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przepraszam, że będę drążył nie-

które kwestie, ale nie jestem członkiem tej komisji, 
a ustawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia 
historii, najnowszych dziejów państwa polskiego. Tak 
więc będę pytał dalej, żeby móc w sposób odpowie-

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Od razu po-
wiem, że wokół tak postawionego problemu nie było 
dyskusji na posiedzeniu komisji. Podzielam pana spo-
sób rozumowania, tylko mój niepokój sięga bardziej 
roku 1989. Jako młody maturzysta miałem wtedy 
nadzieję, że nastąpi zerwanie w sposób wyraźny i jed-
noznaczny z systemem totalitarnym, komunistycz-
nym. No i z bólem stwierdzam, że dopiero dzisiaj ta 
pora nastała.

(Poruszenie na sali)
(Senator Waldemar Sługocki: Ale dlaczego? Jak 

pan sądzi?)
Ale to nie jest czas na wygłaszanie osobistych 

sądów – o tym możemy sobie porozmawiać w kulu-
arach – bo moją rolą jest rola sprawozdawcy.

(Senator Waldemar Sługocki: Jasne. To ja mam 
kolejne pytanie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Panie Senatorze, to zapisuję pana, tak?
Senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ponieważ, przy-

znam szczerze, ta ustawa została uchwalona dopie-
ro wczoraj, nie miałem możliwości zapoznać się ze 
wszystkimi jej zapisami. Chciałbym, żeby pan mi 
krótko, tak w 2 zdaniach, powiedział, jak będzie wy-
glądała procedura degradacyjna dotycząca osób żyją-
cych, a jak będzie wyglądała procedura degradacyjna 
dotycząca osób zmarłych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ustawa nie do-

tyczy degradacji, ustawa dotyczy pozbawienia stopnia 
wojskowego, co jest opisane w art. 2 w zakresie człon-
ków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy 
z mocy prawa tracą stopień wojskowy, i w art. 3, który 
w swoich 2 punktach… W ust. 1 mówi o osobach, 
które sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu – i tu 
są wymienione 4 warunki – i które będą podlegały 
pozbawieniu stopnia wojskowego w ramach takiej 
procedury, że z urzędu będzie mógł podejmować takie 
działania minister obrony narodowej w przypadku 
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(senator W. Sługocki) Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, no, ubolewam, 
bo zawsze wnosi pan do obrad komisji…

(Senator Sławomir Rybicki: …w Sejmie.)
Tak, tak jest.
Niemniej jednak tak stawiana problematyka nie 

była przedmiotem obrad komisji. Myślę jednak, że 
my musimy mieć tutaj na uwadze przede wszystkim 
to, że jako Sejm i Senat jesteśmy izbami ustawodaw-
czymi i to nas skłania do podejmowania działań. 
Wspomniany zakres nie był przedmiotem dyskusji 
w czasie posiedzenia komisji. Mam jednak nadzieję, 
że ustawa zostanie przegłosowana w kształcie, który 
zaproponował rząd i przyjął Sejm.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Ustawa dość precyzyjnie i wyraźnie akurat w tym 

zakresie stanowi, że pozbawia się – nie degraduje, 
tylko pozbawia – stopnia wojskowego. Jak wiadomo, 
wraz z posiadaniem stopnia wojskowego przysługi-
wały takim osobom, zwłaszcza tym, o których tutaj 
najbardziej się mówi, począwszy od WRON… Po 
pierwsze, otrzymywali oni najwyższe odznaczenia 
państwowe i wojenne, a po drugie, ich rodziny otrzy-
mywały świadczenia wynikające ze stosunku służby 
wojskowej. 

I pytanie jest takie: czy po pozbawieniu stopni 
wspomniane osoby nadal będą kawalerami tych wy-
sokich odznaczeń wojennych i państwowych? Oraz 
drugie pytanie: czy rodziny… Czy można uznać, że 
będą zrewidowane emerytury i różne inne świad-
czenia? Bo tu mowa o różnych świadczeniach, od 
mieszkaniowych aż po ubezpieczeniowe. Czy ustawa 
obejmie również ten fakt? Moim zdaniem… Czy nie 
uważa pan – o, może takie pytanie – że to powinno 
być wyraźnie zapisane w ustawie?

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

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze! W tej sprawie nie było dyskusji – i to ja-
sno stwierdzam – na posiedzeniu, chociaż kwestia 

dzialny i świadomy podjąć decyzję podczas prawdo-
podobnie jutrzejszego głosowania.

Kto będzie podejmował decyzję o pozbawieniu 
danego żołnierza stopnia wojskowego? Jeśli byłby 
pan uprzejmy i powiedział, to… Rozumiem, że bę-
dzie podejmowana na podstawie tych przesłanek, 
o których pan mówił, Panie Senatorze, w odpowiedzi 
na pytanie mego kolegi klubowego, pana senatora 
Filipa Libickiego. Ale kto będzie go pozbawiał stopnia 
i w jakich przypadkach? Czy to będzie jednooso-
bowy podmiot, czy to będzie ciało kolegialne? Kto 
będzie pozbawiał de facto tych stopni wojskowych 
żołnierzy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w art. 6 pkcie 2 jest zapisane, że 

postanowienie w przedmiocie pozbawienia stopnia 
wojskowego marszałka, generałów i admirałów mi-
nister obrony narodowej wydaje za zgodą prezydenta, 
ale jest wskazana procedura administracyjna, w ra-
mach której strona będzie mogła składać wnioski, 
przysługuje również zaskarżenie do sądu administra-
cyjnego w takiej sytuacji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, niestety, nie mogłem wziąć 

udziału w dzisiejszych pracach komisji, a bardzo mnie 
zastanawia pewien aspekt 2 stanów: stanu prawnego, 
który będzie miał miejsce po uchwaleniu ustawy, 
i stanu faktycznego. Ustawa zdegraduje np. gen. X 
czy gen. Y, ale w przestrzeni publicznej, na różnego 
rodzaju obiektach materialnych, pomnikach, nagrob-
kach, w książkach, dokumentach, podręcznikach te 
tytuły faktycznie będą dalej funkcjonować. Jak ten 
aspekt był przez komisję dyskutowany? Jakie będą 
konsekwencje tego stanu faktycznego?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie…
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(senator J. Rusiecki) pan je postawił, na posiedzeniu komisji nie było. Ale 
wiemy, że w swoim postanowieniu, w swoim orzecze-
niu Sąd Wojewódzki w Warszawie określił Wojskową 
Radę Ocalenia Narodowego organizacją wzorowaną 
na juncie wojskowej i zorganizowanym związku prze-
stępczym. Należy zauważyć, że kierował nim nie kto 
inny jak pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego 
PZPR Wojciech Jaruzelski.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy podczas posie-

dzenia komisji była dyskusja na temat tego, że kom-
petencja co do pozbawiania stopni wojskowych na 
podstawie materiałów dowodowych powinna należeć 
– w XXI w., w środku Europy, w cywilizowanym 
państwie – do niezawisłych sędziów i niezależnego 
sądu. Czy była taka dyskusja? Czy ktoś zgłaszał takie 
wątpliwości?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Jak mówiłem 

we wstępie, w przedstawionym przez panią mecenas 
stanowisku były wskazane 3 możliwe drogi postę-
powania: procedura karna, procedura cywilna oraz 
przyjęta przez autorów ustawy, rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej, procedura administracyjna. Taka została 
przyjęta.

(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy nie uważa pan, że władza wy-

konawcza jest emanacją większości parlamentarnej? 
To są bardzo ważne sprawy z punktu widzenia historii 
najnowszej państwa polskiego, ale także z punktu 
widzenia losów tych osób, które tej procedurze będą 
poddane. Czy nie wydaje się panu, że aby uniknąć 
wątków politycznych – być może ich nie będzie, ale 
przeciwnicy tego typu ścieżki procedowania będą 
mogli używać takich argumentów – i uniknąć ewen-

odznaczeń była podjęta przez pana senatora Żaryna, 
ale w zupełnie innym kontekście.

(Senator Jan Żaryn: Ja powiem.)
Myślę, że pan senator to ujmie w swoim wystą-

pieniu. A te kwestie natury socjalnej, zabezpieczenia 
społecznego nie były przedmiotem obrad komisji. 
Myślę, że właściwym adresatem tego pytania będzie 
pan minister, jeśli takie pytanie powstanie.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze to drugie pytanie.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: To drugie pytanie, doty-

czące innych świadczeń, zwłaszcza socjalnych, jeśli 
chodzi o rodziny…)

(Senator Jarosław Rusiecki: No właśnie to miałem 
na myśli.)

(Senator Jan Rulewski: To było, tak? To przepra-
szam.)

Dziękuję.
Pan senator Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie.
Czy pan, sięgając pamięcią, pamięta, o co był 

oskarżony gen. Jaruzelski w III RP? Był oskarżony 
o udział w związku zbrojnym o charakterze prze-
stępczym. To bardzo poważny zarzut, jak wiadomo. 
Proces ze względów…

(Senator Jarosław Rusiecki: Zdrowotnych.)
…zdrowotnych, ale też i, że się tak wyrażę, proce-

duralno-kruczkalnych, mimo że trwał bardzo długo, 
nie doszedł do końca. I moje pytanie jest następują-
ce: czy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, jako 
struktura, była zgodna z PRL-owskim prawem? I czy 
stan wojenny został wprowadzony w zgodzie z peere-
lowskim prawem, czy tak nie było? Innymi słowy: 
czy była to w rozumieniu prawa grupa przestępcza, 
czy była to grupa działająca w ramach prawa i na jego 
podstawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
No, muszę użyć takiej formuły, że dyskusji wokół 

tego zagadnienia, postawionego w taki sposób, w jaki 
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że do maja Kiszczak był ministrem spraw wewnętrz-
nych, a Siwicki był…

(Senator Jarosław Rusiecki: Był ministrem obrony 
narodowej.)

…ministrem obrony narodowej, tak. Ja wiem, że 
to jest trudne, ale trzeba to jakoś wyinterpretować. 
Uważam, że powinna być konkretna data, tzn. nie 
data roczna. Może nie dzienna, ale bardziej skon-
kretyzowana, bo potem będą problemy. 1990 r. – 
czy chodzi o początek 1990 r., czy o koniec 1990 r. 
Podobnie w przypadku 1943 r. I dlatego zadaję to 
pytanie. Powiedziałem, jakie są moje podejrzenia, 
ale może pan senator wie coś więcej.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeśli chodzi o początkową datę roczną, to pan mar-

szałek ma rację. I tę kwestię bardziej znam z wystą-
pienia na posiedzeniu komisji sejmowej, bo ten wątek 
nie został podjęty na posiedzeniu komisji senackiej, 
tj. z wystąpienia pana doktora Pawła Piotrowskiego 
z instytutu historycznego. Właśnie data powstania 
1 Warszawskiej Dywizji Piechoty i wyznaczenia 
przez Józefa Stalina na dowódcę Zygmunta Berlinga 
miała znaczenie dla określenia daty początkowej. Nie 
pamiętam jednak, czy w tej wypowiedzi data zamy-
kająca została wtedy określona, ale myślę, że to… 
Jeśli w drugiej części pan minister będzie uprzejmy 
objaśnić, to myślę, że będzie… A co do pierwszej 
części, to pan marszałek ma rację.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
I ja pana ministra o to zapytam. Oczywiście ta 

pierwsza data, 1943 r., to ona może być nawet roczna, 
bo w zasadzie… Aha, ponieważ są degradacje po-
śmiertne, to ona też powinna być w miarę dokładna. 
Ta data nam bliższa według mnie powinna być do-
kładna. Ja nie wiem, jaką poprawkę tu zgłosić. Mogę 
się zastanowić, ale chciałbym, żeby pan minister przy-
gotował się na moje pytania. Dziękuję bardzo.

(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo dziękuję.)
A teraz…
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Senator 

Józef Zając.)
…pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Czy liczba instytucji, które mogą zgłaszać te przy-

padki podlegające dyskutowanej ustawie, nie jest zbyt 
duża? Skąd się bierze moje pytanie? Byłem jesienią 
na wyjeździe, dość daleko, w miejscu, gdzie jest dużo 
organizacji nie tylko polonijnych, ale właśnie tych, 

tualnych oskarżeń w tym zakresie, powinniśmy starać 
się, aby jednak niezawiśli sędziowie i niezależny sąd 
takie decyzje, takie wyroki kreowali, podejmowali? 
Bo wówczas mielibyśmy gwarancję, że spór poli-
tyczny w żaden sposób nie wpływa na ocenę tychże 
życiorysów i na takie, a nie inne podjęte decyzje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Nie było tej 
dyskusji. Pan mnie pyta o moją opinię w tej sprawie. 
Nie chciałbym się rozwodzić w tej materii, ale boleję 
nad tym, że w okresie III RP były takie sytuacje, że 
przestępcy, np. pan Humer i wielu innych… Nie udało 
się ich skutecznie osądzić przez wymiar sprawiedli-
wości III RP. Mam nadzieję, że przyjęta wczoraj przez 
Sejm ustawa, nad którą jest dzisiaj debata w Senacie, 
zamknie pewien rozdział, który powinien już dawno 
zostać zamknięty, przynajmniej w roku 1989.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ja mam pytanie. Panie Senatorze Sprawozdawco, 

przepraszam, uwaga co do ostatniej wypowiedzi. 
Humer został osądzony…

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak…)
Orzeczenie sądowe było prawomocne.
(Senator Jarosław Rusiecki: Tak, orzeczenie… 

Tak, oczywiście. Zgadza się.)
Ja mam pytanie do pana o wyjaśnienie tej cezu-

ry czasowej, która została tu zastosowana. Ustawa 
określa zasady i tryb pozbawiania stopni wojskowych 
osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 
swą postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. 
Skąd ten rok 1943, ta cezura czasowa? Ja rozumiem – 
mogę nawet panu podpowiedzieć – że chyba chodzi 
o stworzenie dywizji Berlinga i Związku Patriotów 
Polskich pod kierownictwem Wandy Wasilewskiej.

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak.)
Chyba tak. Ale chciałbym się upewnić właśnie, 

czy mam rację. Ale ta data końcowa, 1990… Skąd 
ta cezura?

(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Marszałku…)
1990 r. Bo w 1989 r. były wybory, częściowo wol-

ne, ale wybory, w czerwcu dokładnie.
(Senator Robert Mamątow: W maju.)
Do maja 1990 r., Panie Senatorze, dwaj członkowie 

WRON pełnili funkcje ministerialne. Przypominam, 

(senator W. Sługocki)
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mamy tutaj podane lata 1943–1990, a być może za 28 
lat od dziś pojawią się w Polsce takie siły polityczne, 
które na mocy doświadczeń wynikających z tej usta-
wy będą rewidować postępowanie polskich żołnierzy 
z perspektywy współczesności i oceniać żołnierzy, 
którzy dzisiaj aktywnie funkcjonują w polskich Siłach 
Zbrojnych? Czy nie boicie się państwo, że stwarza-
my swoistego rodzaju precedens, który w przyszłości 
bliższej lub dalszej, a może bardzo, bardzo dalekiej 
sprowokuje siły polityczne w Polsce, żeby ten pre-
cedens powtórzyć? Czy nie jest to niebezpieczne dla 
polskich Sił Zbrojnych? Czy nie obawiacie się pań-
stwo chociażby tego, że młodzi Polacy wiele razy 
zastanowią się, zanim przystąpią do polskiej armii, 
obawiając się, że może kiedyś, w przyszłości ktoś 
dokona oceny, rewizji, bardziej lub mniej uczciwej 
w ich osobistej ocenie, i pozbawi ich dorobku, który 
uzyskali, pełniąc służbę w polskim wojsku? Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Pana pytanie, po pierwsze, wykracza poza meri-

tum i wiem, że założeniem pana jest to, żeby takie 
pytania zadawać.

(Senator Waldemar Sługocki: Nie, to nie było 
moim założeniem.)

Ja uważam, że kluczem do zrozumienia tej ustawy 
jest słowo „niepodległość”, również w takim kontek-
ście, o jakim powiedział pan profesor, to jest również 
ważna sprawa. Myślę, że jesteśmy w takim momencie 
dziejowym, że władze w Polsce są ustanowione na 
podstawie demokratycznego wyboru, armia służy 
Rzeczypospolitej, służy temu, aby niepodległość, su-
werenność i integralność terytorium była zachowana, 
i to jest wielki wysiłek Sił Zbrojnych niepodległej 
Rzeczypospolitej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam 2 pytania.
Pierwsze moje pytanie: dlaczego w opinii publicz-

nej, generalnie w obiegu, nazwijmy to, publicznym 
ta ustawa funkcjonuje jako ustawa degradacyjna? 

które wiążą się z aktywnością antyhitlerowską, anty-
komunistyczną w czasie wojny i po wojnie. Niestety 
organizacje te – z bólem stwierdziłem – są niesły-
chanie skłócone. Kiedy spotykaliśmy się z jednymi, 
to oni nadawali, jak to się mówi, na tych drugich, 
a jak z tamtymi, to oni znowu na tych… I teraz sobie 
wyobrażam, jaką możliwość dostaną tą drogą i jak 
zapchają nam wszystkie możliwe przepływy admini-
stracyjne, jeśli chodzi o tych, którzy będą zajmować 
się realizacją ustawy. Będzie ogrom pracy. Tak że 
pozostawiam to pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, doradzałbym jednak precyzyj-

niejszy wgląd w ustawę, ponieważ tych instytucji 
nie jest tak dużo. Z urzędu może to zrobić mini-
ster obrony narodowej albo na wniosek prezesa 
Rady Ministrów, naczelnego dyrektora Archiwów 
Państwowych i szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych.

Jeśli chodzi o kwestię, którą pan profesor podejmu-
je, to tu mamy do czynienia raczej z inicjatywą tych 
organizacji kombatanckich, które będą mogły inicjo-
wać takie wystąpienie do tych 3 instytucji. A gdyby 
takie organizacje, takie stowarzyszenia występowały, 
bo oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje, to 
jest rozwiązanie, bo wnioski złożone przez podmioty 
nieuprawnione w myśl art. 6 ust. 3 pozostają nieroz-
patrzone. Dziękuję bardzo.

(Senator Józef Zając: Rozumiem. Dziękuję bar-
dzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy była dyskusja… Pan mar-

szałek Borusewicz pytał o kwestię cezury, o tę datę, 
bo w art. 15 ust. 1 jest mowa o przedziale czasowym, 
w którym żołnierze sprzeniewierzyli się polskiej racji 
stanu. 

Czy nie obawia się pan, że ta ustawa otwiera drogę 
czy stwarza swoistego rodzaju precedens, ponieważ 

(senator J. Zając)
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(senator J.M. Jackowski) Pan minister Skurkiewicz podał jeden z bardzo 
drastycznych przykładów, gdzie żołnierz zostałby 
pozbawiony stopnia. Sytuacja następująca. Proszę 
sobie wyobrazić… Pewnie państwo oglądaliście spek-
takl pt. „Inka”. Sanitariuszka „Inka” została skazana 
przez komunistyczne władze na karę śmierci przez 
rozstrzelanie. Żołnierze z plutonu egzekucyjnego, 
może intuicyjnie, nie chcieli wykonać tego wyroku 
i po prostu nie trafili w „Inkę”. Wtedy dowódca plu-
tonu egzekucyjnego dokonał morderstwa, strzelając 
z krótkiej broni do tej niewinnej sanitariuszki. To 
było drastyczne… Jest odpowiedni zapis w ustawie. 
Pozwolicie państwo, że go znajdę. To było drastyczne 
przekroczenie prawa, to, czego dokonał ten człowiek.

Jeśli chodzi o kwestię używania pojęcia „degra-
dacja”, to myślę, że tu jest też działanie środowisk 
medialnych, aby wprowadzić w błąd opinię publicz-
ną, nad czym ubolewam. No ale mamy do czynienia 
z taką sytuacją, z jaką mamy.

Ta ustawa, jak myślę, jest nadzieją na zamknięcie 
czasu terroru komunistycznego, dokonanego z udzia-
łem struktur zła, które niszczyły Polskę i jej obywa-
teli.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Sługocki.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja.)
A, pan. Przepraszam. Jeszcze pan senator 

Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Przepraszam, Panie Marszałku, ale ja zadałem 

też drugie pytanie, może retoryczne, ale w takim 
razie proszę powiedzieć, że to jest pytanie retorycz-
ne. Otóż powiedziałem, że rozumiem, że ta ustawa 
z automatu, to znaczy z mocy samej ustawy – bez 
żadnej procedury, wnioskowania itd., jest tylko opi-
sane, kto i na jakiej podstawie prawnej – pozbawia 
stopnia wojskowego, ale to dotyczy 22 sytuacji, czyli 
z automatu wszystkich członków Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego. Było ich 22. Co do pozosta-
łych sytuacji to jest pewna procedura, trzeba spełnić 
łącznie, podkreślam: łącznie, ileś tam warunków, 
a gdyby doszło do pozbawienia stopnia wojskowego, 
to istnieje możliwość odwołania się w trybie wniosku 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który 
będzie rozstrzygał w tej sprawie. Jak rozumiem, nie 
ma w tej ustawie – tak wynika, z tego, co ja w niej 
przeczytałem – czegoś takiego, że z automatu na przy-
kład ludzie służący w jakiejś strukturze ówczesnego 
MON czy ludowego wojska polskiego, przykładowo 
w pionie wywiadu czy w jakichś… Nie wiem, jak to 
się nazywało, te czerwone otoki… Już zapomniałem 
w tej chwili…

To nie jest ustawa degradacyjna, bo degradacja to 
jest obniżenie komuś stopnia wojskowego do stopnia 
szeregowego. To jest ustawa o pozbawianiu stopni 
wojskowych, a to jest zupełnie inna kwestia. A więc 
może pan senator by to wyjaśnił. Opinia publiczna 
też jest wprowadzana w błąd, bo mówi się o ustawie 
degradacyjnej.

Teraz drugie pytanie, które chciałbym zadać. Czy 
ja prawidłowo myślę? Otóż według mnie ta ustawa 
z klucza pozbawia stopnia wojskowego 22 osoby, 
robi to z automatu. Chodzi o członków Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego. O ile dobrze pamiętam, 
to były 22 osoby. W pozostałych sytuacjach muszą 
być spełnione jakieś kryteria. Istnieje też procedura 
odwoławcza, łącznie z procedurą sądową przed wo-
jewódzkim sądem administracyjnym, a więc nie jest 
tak, że coś dzieje się z automatu. Dlatego prosiłbym, 
żeby pan senator… Może ja źle myślę. Ale jeżeli jest 
tak, jak myślę, to proszę, żeby pan senator to wyjaśnił, 
bo opinia publiczna ma prawo to wiedzieć.

Pojawiają się różne fake newsy i przekłamania 
dotyczące tej ustawy, np. takie, że wszyscy wojsko-
wi, którzy pracowali w strukturach wywiadowczych 
w okresie PRL, będą z automatu pozbawiani stopnia 
wojskowego itd. Ja przeczytałem tę ustawę i nic ta-
kiego z niej nie wynika. No, chyba że zostały łącznie 
spełnione, nie wiem… No, może był ktoś, kto był 
w informacyjnych strukturach wojskowych, podej-
mował działalność o charakterze kryminalnym w sto-
sunku osób, z którymi się stykał, i sprzeniewierzył 
się… Jeśli spełnił ileś warunków, to można ewen-
tualnie zawnioskować za pośrednictwem ministra 
obrony narodowej do prezydenta o pozbawienie go 
stopnia wojskowego. Tak rozumiem tę ustawę. Proszę 
powiedzieć, czy tak jest, czy może się mylę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, co do pierwszego zagadnienia 

powiem tak: ta ustawa nie jest ustawą degradacyjną. 
Ta ustawa jest ustawą dotyczącą pozbawienia stopni 
wojskowych osób, które zostały określone w ustawie. 
Ona, jak zostało powiedziane w czasie posiedzenia 
komisji, jest jasna i precyzyjna. W art. 2 jest jasno 
napisane, że dotyczy ona Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, jak również żołnierzy, funkcjonariuszy 
państwa, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji 
stanu.
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(senator J.M. Jackowski) czy osobno. Czy te przesłanki są łączne, czy każdą 
z nich należy traktować osobno? Bo mnie się wydaje, 
że one są rozłączne.

Senator Jarosław Rusiecki:

Tak, one są rozłączne. Tutaj, w preambule czy 
w ust. 1, nie ma odpowiedniego, że tak powiem, za-
pisu logicznego, tak że one…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Każda 
z nich?)

Każda z nich jest osobnym kazusem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Osobnym?)
…do rozpatrzenia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Tak, no właśnie o to mi chodziło.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ostatnie pytanie. Ono może wy-

dawać się zbyt trywialne w kontekście powagi spraw, 
o których dyskutujemy, jednak jest też chyba ważne, 
ponieważ dotyczy finansów publicznych. 

A zatem zapytam: Panie Senatorze, czy określono 
w tej ustawie… Czy była na posiedzeniu komisji dys-
kusja dotycząca skutków finansowych wprowadzenia 
tej regulacji? Bo słusznie pan senator Rybicki zauwa-
żył, że wejście tej ustawy w życie będzie pociągało 
za sobą wiele operacji, działań, które też oczywiście 
kosztują. I teraz tak: czy ustawodawca oszacował 
skutki finansowe tej regulacji i z czyjego budżetu 
de facto będą one pokrywane? Czy to będzie budżet 
Ministerstwa Obrony Narodowej? Być może w budże-
cie państwa w tym roku pojawi się pozycja związana 
z wejściem w życie tej ustawy. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przygotowując się – myślę, że 

każdy senator się przygotował – do debaty nad tą 
ustawą, sięgnąłem do tego, co zresztą jest dostępne 
dla każdego senatora. Przygotowując ten projekt, rząd 
przedstawił ocenę skutków regulacji. W tzw. diagra-
mie jest tutaj jasna informacja: przyjęte rozwiązania 
nie wpłyną istotnie na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa i budżety jednostek samo-
rządu terytorialnego.

(Głos z sali: W KBW.)
(Głos z sali: W KBW to mieli granatowe.)
Czy w KBW… No, KBW było, że tak powiem, 

pod ministrem spraw wewnętrznych, ale to były woj-
ska wewnętrzne… Czy chociażby Wojskowa Służba 
Wewnętrzna, WSW, która też była pewną strukturą 
wywiadowczą… Rozumiem, że osoby, które służyły 
w tego rodzaju formacjach nie są z automatu pozba-
wione… Chyba, że się dopuściły tego sprzeniewierze-
nia, jest wniosek, jest postępowanie itd., itd. A więc 
chodzi o to, żeby pan senator wyjaśnił to opinii pu-
blicznej, dlatego że ta ustawa, jak widzę, funkcjonuje 
w przestrzeni medialnej jako automatycznie pozba-
wiająca właściwie wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób byli związani z Ludowym Wojskiem Polskim 
w sposób zawodowy, poza żołnierzami, którzy byli 
z poboru… A więc chciałbym, żeby pan senator po-
twierdził, czy moje rozumowanie jest słuszne, czy 
nie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pana rozumo-

wanie jest słuszne. Ja tylko powiem jeszcze raz, bo 
mówiłem to na samym wstępie, że o tym działaniu 
z mocy prawa w stosunku do członków Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego mówi art. 2 i on dotyczy 
wszystkich członków. W drugiej sytuacji, którą pan 
opisuje, stosuje się art. 3 we wszystkich 3, przepra-
szam, 2 punktach, zaś w pkcie 1 – w 4 podpunktach, 
poprzez złożenie wniosku do tych instytucji, o któ-
rych wcześniej mówiłem, z zachowaniem możliwości, 
o czym mówi art. 10, że w stosunku do tych, co do 
których wszczęto postępowanie w przedmiocie po-
zbawienia stopnia wojskowego, przysługuje prawo do 
przedstawienia dowodów. Tutaj jest ważny również 
art. 12: na postanowienie w przedmiocie pozbawie-
nia stopnia wojskowego przysługuje skarga do sądu 
administracyjnego. Tak że racja jest po stronie pana 
senatora, ale są zachowane możliwości wyjaśnienia, 
jeśli chodzi o tę procedurę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Panie Senatorze, ponieważ wydaje mi się, że w py-

tanie senatora wkradła się pewna nieścisłość, chcę za-
pytać, czy przesłanki z art. 3, dotyczące rozpoczęcia 
tego typu procedury wobec osób, które sprzeniewie-
rzyły się polskiej racji stanu, należy czytać razem, 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ustawa nie 

wkracza w sferę takich działań. Być może niektórzy 
by chcieli, żeby gdzieś tam się pojawili tacy ludzie, 
ale tego nie będzie.

(Senator Waldemar Sługocki: Ale jacy ludzie? Nie 
rozumiem.)

To sobie wyjaśnimy w kuluarach.
Ustawa ma służyć temu, aby zamknąć pewien 

rozdział, który w Polsce już dawno powinien być 
zamknięty.

(Senator Waldemar Sługocki: Od A do Z. 
Rozumiem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Chodzi zapewne o ludzi z dłutem, ale ustawa tego 

nie przewiduje. Pan senator sprawozdawca to pod-
kreśla.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Skurkiewicz pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowne Panie! Szanowni 

Panowie Senatorowie!
Przede wszystkim na samym początku chciałbym 

serdecznie podziękować za ciepłe słowa, które zostały 
do mnie skierowane w czasie naszej dyskusji. Z senty-
mentem wracam do Senatu i myślę, że ten sentyment 
pozostanie na długie lata, Panie Marszałku.

Odniosę się, jeśli państwo pozwolicie, do kilku 
kwestii, które były poruszane podczas kierowania 
pytań do senatora sprawozdawcy.

Szanowni Państwo, jest to ustawa, która po wielu 
latach, po wielu dziesięcioleciach przywraca sprawie-
dliwość historyczną, sprawiedliwość dziejową. Cieszę 
się z dyskusji, która odbywa się dziś w Senacie. Senat 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Sługocki. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Senatorze, przepraszam za dociekliwość, 

ale w większości regulacji, nad którymi proceduje-
my, znajdują się takie słowa klucze, słowa wytrychy: 
ustawa nie przewiduje środków finansowych na wpro-
wadzenie takiej czy innej regulacji. A jednak to, o co 
pytał pan senator Rybicki, jest realnym problemem. 
Usunięcie stopnia wojskowego z nagrobka kosztuje, 
zmiana podręcznika czy dokumentu kosztuje. Kto 
będzie ponosił za to odpowiedzialność? Jak domnie-
mywam, nie ten, kto przedłożył niniejszą ustawę, 
tylko sektor finansów publicznych. 

A zatem moje pytanie jest takie: czy przed wpro-
wadzeniem tej ustawy ktoś oszacował – powtarzam: 
oszacował, nie proszę o precyzyjne dane – jaki to 
może być rząd wielkości i jakie będzie źródło finan-
sowania tych operacji? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. 
Panie Senatorze, idzie pan błędnym tropem. 

Ustawa nie przewiduje w tej materii takich działań, 
o których pan tutaj mówił.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
(Senator Waldemar Sługocki: Jeszcze ja mam py-

tanie.)
A, są pytania.
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:
Muszę być uparty, Panie Senatorze. Proszę wyba-

czyć moją postawę. Załóżmy, że jest nagrobek i jest na 
nim zapisane, że to jest grób gen. X. Rozumiem, że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pozostaje?)
…intencją ustawodawcy nie jest to, aby pomimo 

tego, że gen. X zostanie pozbawiony tego stopnia 
wojskowego, na nagrobku po wsze czasy było napi-
sane, że spoczywa tutaj generał. Tak to rozumiem, bo 
powiedział pan, że nie ma środków finansowych na 
usunięcie tego błędnego napisu. Dziękuję.
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) Stanisław Wytyczak, generał Sił Zbrojnych Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, szef Departamentu Kadr 
Ministerstwa Obrony Narodowej, zastępca głównego 
inspektora obrony terytorialnej, szef Inspektoratu 
Obrony Terytorialnej w latach 1968–1972. To 
Józef Urbanowicz, generał Sił Zbrojnych Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, szef Głównego Zarządu 
Politycznego Wojska Polskiego w latach 1965–1971, 
a później do roku 1984 wiceminister obrony na-
rodowej PRL, członek Komitetu Centralnego, jak 
również poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII 
kadencji. To oczywiście Marian Ryba, generał Sił 
Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na-
czelny prokurator wojskowy, zastępca prokurato-
ra generalnego PRL w latach 1956–1958, później 
dyrektor generalny Urzędu Rady Ministrów. To 
oczywiście Czesław Kiszczak, którego życiorysu 
nie będę przytaczał, bo pewnie państwo ten życiorys 
znacie. To Julian Paździor, generał Sił Zbrojnych 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, dowódca 15 
Dywizji Lotnictwa Bombowego w latach 1954–1959, 
następnie dowódca 3 Korpusu Obrony Powietrznej 
Kraju, w 1967 r. usunięty z zawodowej służby woj-
skowej właśnie za antysemickie wystąpienia na ze-
braniach partyjnych. To również Jan Czapla, generał 
Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
zastępca dowódcy KBW ds. politycznych, szef 
Zarządu Politycznego KBW w latach 1963–1965, 
a w latach 1965–1971 zastępca szefa Głównego 
Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Nazwiska 
można by przywoływać i przywoływać. Wojskowe 
Biuro Historyczne uważa, że – w kontekście tej usta-
wy, która ma pozbawić stopni wojskowych – tych 
czystek antysemickich w wojsku dokonywało ok. 
100 generałów i wysokich rangą oficerów Ludowego 
Wojska Polskiego. I to jest fakt, który jest absolutnie 
niepodważalny.

Pan senator Zając wspominał o niepodległym by-
cie czy też niepodległości państwa polskiego. W art. 5 
procedowanej ustawy jest jednoznaczne stwierdzenie, 
które mówi, że „nie pozbawia się stopnia wojskowe-
go” itd., a na końcu tego art. 5 jest zapis: „na rzecz 
niepodległości Państwa Polskiego”. Tak że oczeki-
wania pana senatora są absolutnie spełnione w tym 
zakresie, przez to, że jest zapis: „na rzecz niepodle-
głości Państwa Polskiego”.

Szanowni Państwo, tych zapisów jest całe mnó-
stwo. Jestem do państwa dyspozycji. Jeżeli któreś 
przepisy budzą wątpliwości, postaram się je rozwiać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Panie Ministrze, ja zadam pytanie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Teraz ja miałem 

być.)
Za chwilę. Ja byłem pierwszy.

słynie z pogłębionej dyskusji merytorycznej, bez poli-
tycznego zacietrzewienia. Chciałbym państwu za nią 
podziękować. Możemy się różnić, ale rozmawiajmy, 
dyskutujmy na określonym poziomie merytorycznym. 
I za to państwu w pierwszej kolejności dziękuję.

Jeśli pan marszałek pozwoli, w kilku słowach od-
niosę do pytań, które pojawiały się w pierwszej części 
i na które być może trudno było odpowiedzieć panu 
senatorowi Rusieckiemu, jako że pewne kwestie nie 
były poruszane podczas posiedzenia Komisji Obrony 
Narodowej.

Jeżeli mówimy o cezurze, o której mówił pan 
marszałek Borusewicz… Od tego chciałbym zacząć. 
Chodzi o cezurę czasową, która została wyznaczona 
na lata 1943–1990. Zapis o roku 1990 jest zaczerpnię-
ty z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. A rok 
1943… Można by doprecyzować, że chodzi o maj 
1943 r., ale wpisaliśmy ogólnie rok 1943. Pan mar-
szałek słusznie zauważył, że chodzi tu o utworzenie 
1 dywizji im. Tadeusza Kościuszki na podstawie de-
cyzji Stalina. Jej dowódcą, jak państwo wiecie, został 
Zygmunt Berling. Był to taki symboliczny początek 
Ludowego Wojska Polskiego. Stąd ta cezura czasowa.

Kwestie dotyczące ustaw… Padały tutaj pytania 
odnośnie do tego, czy z tą ustawą należy łączyć np. to, 
że te osoby będą pozbawione swoich uposażeń, eme-
rytur czy innych należności finansowych. Absolutnie 
nie. To jest opisane w zupełnie innej ustawie. O tym 
mówi ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych i ich rodzin. Procedowana ustawa abso-
lutnie tej materii nie dotyka.

Ustawa nie dotyka również kwestii, która też wie-
lokrotnie była tutaj podkreślana – odbierania różnego 
rodzaju zwyrodnialcom odznaczeń czy orderów. To 
jest materia, która jest opisywana w ustawie o orde-
rach i odznaczeniach, i jest ona niejako przypisana 
prezydentowi Rzeczypospolitej. My nie mogliśmy 
wkraczać w tę materię.

Pan senator Pociej zadał bardzo ważne, intere-
sujące pytanie odnoszące się do tego, czy ustawa 
będzie dotyczyła osób, które w roku 1968 czyniły 
czystki w wojsku. Absolutnie tak, Panie Senatorze. 
Rok 1967 i rok 1968 to był absolutnie mroczny okres, 
okres, w którym czystki antysemickie w Ludowym 
Wojsku Polskim były faktem. Ja może, jeśli panowie, 
jeżeli państwo pozwolicie, przytoczę kilka przy-
kładów negatywnych bohaterów tych czystek an-
tysemickich. Oczywiście niepodważalny przykład 
to jest osoba gen. Wojciecha Jaruzelskiego. To jest 
również Teodor Kufel, generał Sił Zbrojnych Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonariusz służb spe-
cjalnych PRL, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej 
MON w latach 1964–1979, minister pełnomocny 
w Berlinie Zachodnim w latach 1979–1981. To jest 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Poproszę o zadanie pytania pana senatora 
Rybickiego. Potem pytanie zada senator Klich i pan 
senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam 2 pytania. 
Pierwsze pytanie: czy oficerowie, żołnierze, którzy 

brali aktywny udział w interwencji w Czechosłowacji 
w ramach pacyfikacji Praskiej Wiosny, będą objęci 
tą ustawą? Bo nie wynika to wprost z treści art. 3. To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy kwestii, którą ja już poru-
szyłem, kiedy pytałem senatora sprawozdawcę. Ale 
słusznie, jest to pytanie, które powinno być skiero-
wane raczej do rządu, bo chodzi o stan prawny po 
wejściu w życie tej ustawy i stan faktyczny. Bo można 
wyobrazić sobie na przykład, że jakaś grupa obywa-
teli wydrukuje cytat z gen. Jaruzelskiego i rozwiesi 
ten cytat na dużych bilbordach, na reklamach. Jak 
rząd przewiduje, jaka będzie reakcja państwa na tego 
typu mogące pojawić się różnego rodzaju zjawiska 
w przestrzeni publicznej? Bo różne podmioty odwołu-
ją się do historii, np. do cytatu z podręcznika czy, nie 
wiem, zdjęcia nagrobka itp. Tu będzie wyraźnie taka 
dychotomia. Będzie stan prawny, który zdegradował 
generała, ale będzie stan prawny wynikający z innych 
przepisów, który będzie sankcjonował popularyzację 
np. jego dorobku jako generała.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o drugą kwestię, 

oczywiście można sobie każdą sytuację wyobrazić, bo 
życie jest zupełnie nieprzewidywalne. Ale jeżeli mó-
wimy… Bo tutaj jeden z panów senatorów wskazywał 
np. na kwestie nagrobków, czy te napisy z nagrobków 
będą zdejmowane, czy też nie. No, ja przypomnę, że 
z reguły nagrobki są własnością prywatną i to rodzina 
decyduje o tym, co na tym nagrobku jest umieszczo-
ne, co się znajduje. Ta ustawa nie reguluje tego typu 
rozwiązań, że jeżeli ktoś wywiesi baner czy na ma-
nifestacji przedstawi zdjęcie Jaruzelskiego i napisze, 
że to jest generał Ludowego Wojska Polskiego… Ta 
ustawa tego typu rzeczy nie reguluje.

Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię. Bo 
my chcemy – o tym mówiłem na samym początku – 

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie, pierwszy 
to ja byłem.)

Zawsze marszałek ma pierwszeństwo. Dobrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Jestem do państwa 
dyspozycji do późnych godzin…)

Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję. Teraz py-
tania.

Ja mam pytanie w związku z tym, o czym pan przed 
chwilą powiedział, o tych czystkach antysemickich. 
Dlaczego pan uważa, że na podstawie tej ustawy bę-
dzie można doprowadzać do pozbywania stopni tych, 
którzy dopuszczali się czystek? Art. 3 ust. 1 pkt 4 
mówi… Artykuł mówi, że pozbawia się tych, którzy 
„sprzeniewierzali się polskiej racji stanu w następujący 
sposób”, i potem są 4 różne przesłanki. Przesłanka 
czwarta mówi, że „pełniąc funkcje służbowe, inicjo-
wali prześladowania żołnierzy ze względu na wyzna-
waną religię lub pochodzenie lub dopuszczali się tych 
prześladowań”. Bez dopisania do tego, że ze względu 
na „wyznawaną religię, narodowość lub pochodzenie 
dopuszczali się”… nie będzie tej przesłanki. Nie ma tu-
taj takiej przesłanki. Bo pochodzenie, Panie Ministrze, 
to nie jest narodowość. Pochodzenie… Tzn. można 
sądzić, że pod tym pojęciem kryje się ta narodowość, 
ale pochodzenie to przede wszystkim pochodzenie 
robotnicze, chłopskie, inteligenckie, tego typu… Czy 
pan minister uważa, że to są wystarczające przesłanki, 
które pan, które rząd tutaj wpisał, że „ze względu na 
wyznawaną religię, pochodzenie lub dopuszczali się 
tych prześladowań”… No, wiadomo, że chodzi o prze-
śladowania. Czy to jest wystarczające, żeby za tych, 
którzy robili czystkę antysemicką… żeby oni ponieśli 
konsekwencje?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku, celnie pan przedstawił art. 3 

ust. 1 pkt 4. Ta kwestia była szeroko konsultowana 
z prawnikami, nie tylko z prawnikami RCL, rządo-
wymi. I ten zapis, który pan słusznie przywołał, tj. 
„pełniąc funkcje służbowe inicjowali prześladowania 
żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub po-
chodzenie lub dopuszczali się tych prześladowań”, 
wypełnia treść, jeśli chodzi o prowadzone chociażby 
czystki antysemickie w Ludowym Wojsku Polskim. 
Ta kwestia była przedyskutowana, była przeanali-
zowana i absolutnie pragnę pana marszałka zapew-
nić, że wypełnia to… Zresztą czystki antysemickie 
w wojsku miały miejsce nie tylko w roku 1967 i 1968, 
one również w innych okresach się zdarzały, na co 
wskazuje Wojskowe Biuro Historyczne.
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) stosujecie państwo w stosunku do osób, wobec któ-
rych jest podejrzenie popełnienia przynajmniej tych 
przestępstw, które są wymienione w projekcie ustawy, 
np. przestępstwa użycia broni palnej w stosunku do… 
przepraszam, wydania rozkazu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Tak, rozkazu.)

…o strzelaniu do ludności cywilnej, nielegalne-
go wprowadzenia stanu wojennego… Bo przecież od 
pierwszych godzin stanu wojennego wiedzieliśmy 
o tym, że wprowadzenie go jest nielegalne na gruncie 
obowiązującego wtedy prawa, niezgodne z konstytu-
cją. Dlaczego nie stosujecie tej drogi sądowej? Drogi, 
która ma charakter cywilizowany, drogi, na której to 
sąd, niezawisły, niezależny sąd orzeka o winie na pod-
stawie przedstawionego materiału, zgromadzonego ma-
teriału dowodowego. Dlaczego Ministerstwo Obrony 
Narodowej nie wykorzystało w ciągu ostatnich lat, 
przynajmniej tych 2 lat, tej drogi, którą daje art. 327 
kodeksu karnego, i proponuje specjalną ustawę w tym 
zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, Panie Ministrze, słusznie pan zauwa-

żył, że te przepisy degradacyjne są oparte na kodeksie 
karnym. My dziś proponujemy tę ustawę epizodyczną, 
ustawę pozbawiającą stopnia wojskowego. I jeszcze raz 
powtórzę: tę ustawę należy rozpatrywać w kategoriach 
sprawiedliwości historycznej, sprawiedliwości dziejowej. 
Chyba nie ma wątpliwości co do tego, że my chcemy też 
oddać hołd i cześć tym, którzy oddali życie, zdrowie na 
przestrzeni dziejów, walcząc z systemem totalitarnym. 
Absolutnie ma pan rację, jest taka możliwość. Z tej moż-
liwości państwo w ogóle korzysta epizodycznie, bo też 
i procedura jest pewnie bardzo długotrwała. My obrali-
śmy taką drogę, żeby to było w formie ustawy. Była też 
dyskusja, czy ta ustawa powinna mieć taki tytuł, czy inny, 
czy ona powinna być odrębnym aktem, czy elementem 
większej całości. Rząd podjął taką decyzję. I takie jest 
stanowisko rządu, który ja reprezentuję, że to jest opty-
malne rozwiązanie na obecną chwilę…

(Senator Bogdan Klich: Ale dlaczego?)
Ta ustawa nie wyklucza procedury karnej. Jeżeli 

ktokolwiek, jakikolwiek urząd chce przeprowadzić 
tę procedurę karną… Jedno drugiego nie wyklucza.

(Senator Bogdan Klich: Ale dlaczego?)
Uznaliśmy, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ta 

ustawa, incydentalna, spełnia oczekiwania, które 
przedstawiły Ministerstwo Oborny Narodowej i rząd.

z jednej strony oddać też taką sprawiedliwość dziejową, 
a z drugiej strony oddać hołd tym wszystkim ludziom 
i rodzinom tych ludzi, którzy zostali pomordowani na 
przestrzeni dziejów. To są ci z drugiej konspiracji, to są 
ci, którzy oddali życie w 1956 r. w Poznaniu, w 1970 r. 
na Wybrzeżu. Bo ta ustawa będzie obejmowała również 
tych, którzy wydawali rozkazy strzelania do ludności 
cywilnej, to jest również w niej opisane. My chcemy 
dać tu szansę na taki oddech, odczucie sprawiedliwości 
dziejowej, jeżeli mogę w ten sposób wyjaśnić tę kwestię. 
My nie chcemy też regulować, żeby nie było nadregulo-
wania, że jeżeli ktoś wywiesi baner taki czy inny, będzie 
ścigany z mocy tej ustawy. Absolutnie nie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Ministrze…)

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Marszałku, ale 
jeszcze było pierwsze pytanie, dotyczące żołnierzy 
Ludowego Wojska Polskiego, którzy brali udział w in-
terwencji w Czechosłowacji.)

Tak, interwencja z Czechosłowacji. Oczywiście 
odpowiedzialność w głównej mierze ponosi gen. 
Wojciech Jaruzelski i co do tego nie ma dyskusji. 
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że ta ustawa opisuje 
precyzyjnie, że jeżeli znajdzie się środowisko, które 
zainicjuje działania czy zwróci się do ministra obro-
ny narodowej o podjęcie działań związanych z po-
zbawieniem stopnia wojskowego… No, wtedy takiej 
sytuacji również nie można wykluczyć. Ale zawsze, 
każdorazowo w tej sprawie będzie wymagana opinia, 
jak również i biogram tego żołnierza, tego oficera, 
który przygotują z jednej strony Instytut Pamięci 
Narodowej, a z drugiej strony Wojskowe Biuro 
Historyczne. To są 2 instytucje, które mają dostęp 
do pełnej dokumentacji, tej, która jeszcze się ostała, 
odnoszącej się do naszej historii, nawet tej mrocznej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo mnie interesuje, Panie Ministrze, jaka 

jest racja tych prac nad ustawą w momencie, kiedy 
pozbawienie stopnia wojskowego jest możliwe na 
podstawie istniejącego w Polsce prawa. No, przecież 
art. 327 kodeksu karnego mówi wyraźnie o tym, że ze 
względu na udowodnione przestępstwo żołnierz może 
być pozbawiony nadanego mu stopnia wojskowego 
i zdegradowany do stopnia szeregowca. Rozumiem 
oczywiście, że ta ustawa mówi o pozbawieniu stopnia 
wojskowego w ogóle, a nie degradacji do najniższego 
stopnia wojskowego. Ale nie jest to dla mnie wystar-
czająca racja i prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego nie 
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(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, mógł-
bym doprecyzować?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Może pan doprecyzować. Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:

Pani Ministrze, ja mówiłem o tym, że nie chcę 
wchodzić w oceny moralne. Z punktu widzenia mo-
ralnego ja się z panem zgadzam, tylko wydaje mi 
się, że mamy tu problem właśnie tego typu. Wydaje 
mi się, że gdybyście państwo chcieli to całościowo 
uregulować, to najpierw trzeba by jakoś rozwiązać 
problem legalności wyboru Wojciecha Jaruzelskiego 
na urząd prezydenta. Tak mi się wydaje. Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Panie Senatorze, 
my tą ustawą…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan minister to zrozumiał, że to była niepełna 
w tej kwestii ustawa…

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, my tą ustawą pozbawia-
my stopnia wojskowego, a nie funkcji. Wojciech 
Jaruzelski w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, 
tego porozumienia, został desygnowany i wy-
brany na prezydenta w roku 1989. I to jest fakt 
historyczny – nie ma co tego odkręcać, odkłamy-
wać. To było porozumienie Okrągłego Stołu. My 
dziś tą ustawą decydujemy o stopniu wojskowym, 
o Wojciechu Jaruzelskim jako generale Ludowego 
Wojska Polskiego, nie o Wojciechu Jaruzelskim 
jako o prezydencie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W dziewięć-
dziesiątym…)

W 1990 r., przepraszam.
(Senator Jan Żaryn: W 1989 r.)
(Senator Jan Rulewski: W 1990 r.)
To… Nie, nie, ja zasugerowałem się tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jasne, jasne.)
…co mówił pan senator Libicki, że 1 stycznia 

1990 r. słyszał…
(Senator Jan Filip Libicki: Przepraszam, ja się 

pomyliłem.)
Okej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Na początku powiem, Panie Ministrze, że bardzo 

się cieszę, że tu pana widzę, bo miło wspominam 
naszą współpracę w zeszłej kadencji. Gratuluję sta-
nowiska sekretarza stanu w MON.

A teraz pytanie. Chciałbym powiedzieć tak. Ja 
sobie przypominam rok 1990, 31 grudnia, kiedy to 
po „Wiadomościach” – siedziałem wtedy przed tele-
wizorem – spiker powiedział: za chwilę przemówie-
nie noworoczne wygłosi prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Wojciech Jaruzelski. I teraz, odkładając na 
bok kwestie historyczne i moralne, postawię takie 
pytanie. W lipcu 1990 r. Wojciech Jaruzelski został 
przez Zgromadzenie Narodowe wybrany prezyden-
tem Rzeczpospolitej Polski. To było Zgromadzenie 
Narodowe, które składało się z Senatu wybranego 
w całkowicie wolnych wyborach i z Sejmu wybranego 
w 1/3 w wolnych wyborach. Z punktu widzenia… Ja 
nie jestem konstytucjonalistą, ale wydaje mi się, że tu 
jest pewien problem. Z punktu widzenia konstytucyj-
nego pan prezydent Jaruzelski był – i nadal w pewnym 
sensie jest – legalnym prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jedocześnie poprzez ustawę odbiera mu 
się stopień generalski. Ja sobie tak myślę, że państwo 
chyba dość pospiesznie pisaliście tę ustawę, bo tu 
się pojawia pewien rozdźwięk: z jednej strony ktoś 
jest konstytucyjnym prezydentem, a z drugiej strony 
ustawą jest pozbawiany stopnia generalskiego. Czy 
pan tu nie widzi pewnego problemu? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, ja nie dostrzegam tego rozdźwię-

ku. Szczerze powiedziawszy, znając, nie powiem, że 
dokonania, ale te przewiny Wojciecha Jaruzelskiego 
na przestrzeni lat, historii, w kontekście tych kwestii, 
które obejmuje ta ustawa, mógłbym powiedzieć, że on 
stopień generała mógłby stracić przynajmniej kilka 
razy. Raz z automatu… – chociażby Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego. A jeżeli chodzi o inne kwestie, 
to np. czystki antysemickie 1967–1968, interwencja 
w Czechosłowacji w 1968 r… Tych rzeczy jest o wiele, 
wiele więcej.
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zawodowych i ich rodzin i my w materię tej ustawy 
absolutnie nie ingerujemy, nie wchodzimy.

Oczywiście, jeżeli chodzi o szacunkowe dane, 
to ja mogę je przytoczyć, tylko nie chciałbym, 
żeby one były źle zrozumiane przez Wysoką Izbę. 
Chciałbym posłużyć się danymi przygotowanymi 
przez Wojskowe Biuro Historyczne, dotyczącymi 
maksymalnej liczby osób, które dopuściły się tych 
czynów haniebnych, skandalicznych na przestrzeni 
tych lat, od roku 1943. Te liczby, które państwu za 
chwilę przedstawię, na pewno nie będą tożsame cho-
ciażby z liczbą wniosków czy z liczbą inicjatyw, które 
będą kierowane do ministra obrony narodowej, bo 
przypomnę, że każde pozbawienie stopnia wojskowe-
go musi być poprzedzone inicjatywą albo wnioskiem 
skierowanym czy to przez prezesa Rady Ministrów, 
czy naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, 
czy też szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych bądź z własnej inicjatywy mi-
nister obrony narodowej będzie mógł podjąć takie 
działania.

Jeżeli państwo pozwolicie, to kilka zdań na ten te-
mat. Jeśli chodzi o pierwszą przesłankę, czyli „pełniąc 
funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, 
kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie 
polskiego podziemia niepodległościowego w latach 
1943–1956, lub uczestnicząc w tym okresie w zwal-
czaniu polskiego podziemia niepodległościowego, 
dokonywali drastycznych czynów”, to trudno jest 
oszacować skalę, ale biorąc pod uwagę rolę ówcze-
snego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, 
całkowicie wtedy uwojskowionego, rolę liniowych 
jednostek Ludowego Wojska Polskiego, tajnych służb 
wojskowych, sędziów wojskowych i prokuratorów 
w walce z podziemiem, myślę, że sprawa może doty-
czyć maksymalnie 300–400 osób, i to nie jest prze-
sądzone, że tylu osób.

Kolejna sprawa. W przypadku tego punktu w kata-
logu: „wydając rozkazy z użyciem broni palnej wobec 
ludności cywilnej”, sprawa może dotyczyć kilkudzie-
sięciu osób, maksymalnie 100 oficerów Ludowego 
Wojska Polskiego, którzy w okresie tzw. polskich 
miesięcy, czyli w 1956 r., w 1970 r. na Wybrzeżu, 
wydawali rozkazy użycia broni, ale jeśli ten punkt 
będzie dotyczył takich sytuacji, które są związa-
ne z okresem 1944–1956, kiedy to było zwalczane 
podziemie, w tym jego cywilne struktury, kiedy to 
rozstrzeliwano tzw. cywili w polu i dokonywano eg-
zekucji po zasądzonych wyrokach, to skala w tym 
przypadku będzie o wiele, wiele większa. Myślę, że 
nawet trudna w tej chwili do oszacowania.

Jeżeli mówimy o czwartym katalogu, zgodnie 
z którym, będąc sędziami lub prokuratorami w or-
ganach Wojskowej Służby Sprawiedliwości, wydawali 
wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób 
cywilnych ze względu na ich działalność na rzecz 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku…)
Nie, pan senator Jackowski, pan senator…
(Senator Aleksander Pociej: Ja wiem, tylko ja…)
Pan senator Pociej następny.
(Senator Aleksander Pociej: Okej.)
Pan senator Pociej jest następny, a teraz pan se-

nator Jackowski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie 3 pytania.
Po pierwsze, jakie konsekwencje poza pozbawie-

niem stopnia wojskowego, inne, nie wiem, emery-
talne, jakiegoś typu przywileje, uprawnienia itd., 
wynikają z tej ustawy?

Po drugie, ilu potencjalnie osób – ja bym drążył 
ten temat, pytałem o to senatora sprawozdawcę – poza 
tymi 22 osobami, które z automatu są pozbawiane 
stopnia wojskowego, mogą dotknąć skutki tej ustawy? 
Jak to resort szacuje? No bo pewnie jakieś zgrubne 
szacunki w tym zakresie mogą być. Oczywiście tu nie 
chodzi o liczbę całkowitą, bo wiadomo… ale jakieś 
szacunki istnieją.

Po trzecie, czy nie wydaje się panu dziwna ta oba-
wa, bo mnie ona zaskoczyła, w wykonaniu pana sena-
tora Libickiego, dotycząca Wojciecha Jaruzelskiego…

(Senator Waldemar Sługocki: On go nie bronił.)
…bo przecież żeby zostać prezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie trzeba było mieć stop-
nia generała, więc to jest zupełnie rozłączne. Można 
było nie posiadać tego stopnia i też zostać prezyden-
tem Rzeczypospolitej, więc ja tu żadnego związku 
logicznego nie widzę. W każdym razie zaskoczył 
mnie ten argument użyty do obrony Wojciecha 
Jaruzelskiego. Czy pana ministra też to nie zdziwiło? 
Takie jest moje pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, 

to ja ją już wyjaśniałem. Ta ustawa nie odnosi się 
do świadczeń, uposażeń itd. To reguluje zupełnie 
inna ustawa, jest to zupełnie inna materia, regulu-
je to ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dobrze, Panie Ministrze. Nie chcę wcho-
dzić w dyskusję. Rozumiem, że oni musieli pełnić 
funkcje służbowe. Jeżeli ktoś tam torturował, a nie 
miał funkcji służbowej, to nie podlega tej ustawie. 
Tak ja to rozumiem.

Ale oddaję głos innym.
Pyta pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chodzi mi o 2 czysto praw-

ne zagadnienia. Pierwsze to jest bardziej uwaga. 
Problem, jeżeli chodzi o Senat… Pan minister na 
pewno musi być na to wyczulony jako były sena-
tor… Otóż procedujemy tę ustawę bez opinii nasze-
go Biura Legislacyjnego, a, jak pan pamięta, zawsze 
takie opinie mieliśmy. Ja bardzo żałuję, że ta opinia, 
jeżeli była, była tylko i wyłącznie ustna oraz że Biuro 
Legislacyjne miało tylko 1 dzień albo pół nocy na to, 
żeby ją przygotować. Chodzi o to, że na styku art. 5, 
3 i 2, jak się wydaje, ta ustawa jest niekonstytucyjna, 
ponieważ zupełnie inaczej traktuje osoby, o których 
jest mowa w art. 2, a zupełnie inaczej osoby, o któ-
rych mowa w art. 3, a które, to zresztą wybrzmiało 
w tej dyskusji, w latach pięćdziesiątych, sześćdziesią-
tych mogły popełnić dużo gorsze zbrodnie niż gen. 
Hermaszewski, który tak naprawdę został dokoop-
towany jako ówczesny celebryta. Z punktu widzenia 
zasad państwa prawa, konstytucji, z uwagi na którą 
powinno się dawać obu stronom możliwość odwoła-
nia, to znaczy takie same ramy prawne, wydaje się, 
że to nie jest konstytucyjne. Co więcej, z tym art. 5 
będzie dosyć poważny problem. Nie wiem, czy pan 
minister się nad tym zastanawiał. Bo mówimy tutaj, 
że nie pozbawia się stopnia wojskowego tych, którzy 
działali na rzecz niepodległego państwa polskiego. 
Teraz pytanie: w jaki sposób przewidujecie państwo 
weryfikację tego? Jakie to będą oświadczenia? Jak 
będziemy do tego dochodzić? Co zrobić z tymi ge-
nerałami, którzy doprowadzili do obrad Okrągłego 
Stołu? Ja wiem, że Okrągły Stół i te wybory, które 
później nastąpiły, to nie był ideał demokracji, ale to 
się naprawdę mieści w działaniach na rzecz niepodle-
głego państwa polskiego, bo w to tym kierunku szły te 
działania. To będzie duży problem. Jeżeli pan minister 
mógłby się jednym słowem do tego odwołać…

Teraz tak. Chciałbym wiedzieć, bo to nie jest ni-
gdzie opisane, w jaki sposób będzie wyglądała pro-
cedura już w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak 
państwo to sobie… To jest art. 6 pkt 3. Jak to z takiego 
praktycznego punktu widzenia będzie… Kto to bę-
dzie robił? Czy to będzie jakiś nowy departament, 
czy to będzie robione siłami tego departamentu…

niepodległości i suwerenności Polski albo oskarżali 
ich w tych sprawach, to sprawa też może dotyczyć 
maksymalnie 300 osób.

I kwestia dotycząca chociażby tych czystek an-
tysemickich, o których mówiłem. Jeśli chodzi o rok 
1967 i 1968, to jest liczba 40, góra 50 osób. To jest 
ten rząd wielkości. Ale jeszcze raz powtórzę: to nie 
są dane, to są dane szacunkowe. To nie są dane mó-
wiące o tym, że akurat tylu osób może ta ustawa 
dotyczyć wprost.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Nie chcę z panem polemizować, Panie 

Ministrze, ale chcę zwrócić uwagę, że tylko 
w Informacji Wojskowej, która w zasadzie była 
formacją zbrodniczą, pełniło służbę, jak sądzę, 
kilkanaście tysięcy żołnierzy. To akurat wypełnia 
ten art. 4.

(Senator Jan Maria Jackowski: Formalnie 
w Informacji Wojskowej nie było tyle. W podległych 
strukturach tak, ale w samej Informacji Wojskowej 
tyle nie było.)

(Rozmowy na sali)
W Informacji Wojskowej. W strukturach, w jed-

nostkach też byli… Oni byli z Informacji Wojskowej. 
Ja nie mówię o centrali, ja nie mówię o kierownictwie. 
Ja akurat nie jestem w tej chwili przygotowany do tej 
dyskusji, ale…

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

…Wojskowy Instytut Historyczny…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Ale już spieszę 
udzielić odpowiedzi.)

Ile było w Informacji Wojskowej?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
To są, po pierwsze, szacunkowe dane, a po dru-

gie, gdy wczytamy się w treść ustawy i art. 3… Tam 
jest: „pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stano-
wiska”…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czwartego…)
Mówię o art. 3.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak.)
…„Dowódcze”. To też pewnie nie będzie dotyczy-

ło całej formacji. Dlatego też my i Wojskowe Biuro 
Historyczne posiłkujemy się danymi szacunkowy-
mi dotyczącymi tych tzw. zwyrodnialców, którzy 
w sposób szczególny przysłużyli się władzy komu-
nistycznej.
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(senator A. Pociej) Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! 
Powtarzam pytanie, które zadałem sprawozdawcy, 
czyli chodzi o kwestię opinii ze strony hierarchów 
Kościoła, bo jednak mamy tutaj do czynienia z oso-
bami, których dzisiaj z nami już nie ma. 

I jeszcze kwestia wyjaśniona wcześniej, to pyta-
nie, które zostało wyjaśnione ‒ rozumiem, że nie ma 
żadnych konsekwencji finansowych, jeżeli chodzi 
o stosowanie tej ustawy. Prosiłbym o odpowiedź na 
to pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
To jest oczywiście kwestia… No, trudno mi w tej 

sprawie się wypowiedzieć, bo nie ma takiego obo-
wiązku, żeby konsultować zapisy ustawy z hierar-
chami Kościoła, tym bardziej że, jak pewnie jesteśmy 
w pełni świadomi tego, przynajmniej część tych osób, 
jak mi się wydaje, była albo bezwyznaniowa, albo 
niewierząca. Nie chciałbym przesądzać o tej kwestii, 
ale zapewniam pana, Panie Senatorze, że takie kon-
sultacje nie były prowadzone.

(Senator Maciej Grubski: Tylko dodam, jeżeli 
można, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grubski. Proszę.

Senator Maciej Grubski:
Z informacji, które gdzieś kiedyś dotarły do mnie, 

wynika, że gen. Jaruzelski był wychowywany przez 
zakonników, była taka historia, więc nie mówmy też 
tak, bo być może w jego życiorysie religia jakieś zna-
czenie miała.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, poza tym…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Był…)
…pojawiła się też gdzieś taka informacja, że 

w przeddzień śmierci pojednał się z Bogiem. No, ale 
to są kwestie wiary, które pozostają poza regulacją tej 
ustawy. Nikt nie nakłada obowiązku konsultowania 
tego typu rozwiązań z hierarchami kościelnymi.

I trzecie pytanie. Nie ma tutaj uregulowanej kwe-
stii odmowy, tego, co się dzieje, jeżeli jest odmowa 
wszczęcia takiego postępowania. Bo o ile jest… Jest 
art. 14 pkt 1: na postanowienie o odmowie wznowie-
nia… I tutaj jest powiedziane, co się dzieje, jest moż-
liwość odwołania się. Ale jeżeli któryś z podmiotów, 
czyli prezes Rady Ministrów, naczelny dyrektor ar-
chiwów, szef Urzędu do Spraw Kombatantów, złoży 
ten wniosek… Nie ma tutaj nigdzie powiedziane, czy 
minister obrony narodowej może odmówić wszczę-
cia postępowania. A jeżeli odmówi, bo wyobrażam 
sobie, że musi być taka możliwość… Dlaczego nie 
ma przewidzianej procedury odwoławczej w tym 
zakresie?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. To wszystko, tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak, tak, tak.)
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Jeżeli chodzi o odmowę wszczęcia, to powiem, że 

nie przewidujemy takiej procedury. Każdy wniosek 
czy każda inicjatywa będzie musiała być rozpatrzo-
na przez ministra obrony narodowej. W ustawie jest 
art. 7, który wprost wskazuje, że np. wnioski złożone 
przez podmioty, które nie są wymienione w art. 6, 
pozostawia się bez rozstrzygnięcia. No, to jest kwe-
stia absolutna. Do każdej sprawy informację będzie 
musiał wydać Instytut Pamięci Narodowej oraz 
Wojskowe Biuro Historyczne. Jeżeli te informacje, 
które wydadzą te 2 instytucje, będą niewystarczają-
ce czy nie będą wskazywały na to, że czyny danego 
oficera wypełniają określone zapisy art. 3, to ta osoba 
nie zostanie pozbawiona stopnia wojskowego, abso-
lutnie nie, tutaj nie ma najmniejszej dyskusji. I jesz-
cze raz powtórzę: za każdym razem, w każdej sytu-
acji będzie biogram z Instytutu Pamięci Narodowej 
i Wojskowego Biura Historycznego. Oczywiście od-
rębną kwestią jest art. 2.

Jeżeli chodzi, Panie Senatorze, o pierwszą kwe-
stię, to trudno mi się odnosić – mówię o opinii Biura 
Legislacyjnego – ale mam nadzieję, że w kolejnych 
sytuacjach, gdy ja będę stawał przed Wysoką Izbą, 
będziemy procedowali nieco inaczej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grubski.
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byli związani z radziecką racją stanu i takie zadania 
wykonywali.

I trzecie zagadnienie. To jest taka drobna sprawa. 
Tam się powiada, że można wszcząć postępowanie… 
No, ale jak nie żyją, to… Oczywiście nie zawiadamia 
się tych, co nie żyją, ale nie zawiadamia się też człon-
ków najbliższej rodziny. Nie zawiadamia się, tylko 
informuje się w biuletynie o sprawie. Zawiadamia się 
żyjących członków… oficerów, ale tu się mówi tylko 
o informatorze…

No i powtarzam jednak pytanie: czy na raty tego 
nie robicie, Panie Ministrze? Bo będą, jak powiedział 
tutaj pan Jackowski, pozbawieni tytułów, ale będą 
posiadali najwyższe odznaczenia wojskowe i cywilne. 
Trochę to nie gra. Bo co to znaczy? Że byli wspaniali, 
skoro mają odznaczenia państwowe, byli wspaniali, 
byli wspaniałymi żołnierzami, do tego jeszcze odda-
nymi, a z drugiej strony są pozbawieni tytułów? No, 
o świadczeniach socjalnych nie mówię. Rozumiem, 
że ta ustawa nie obejmuje również członków rodzin.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Nie.)

Prawda? Tak że prosiłbym o wyjaśnienie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Kwestie socjalne 
już…)

Przepraszam. Degradujemy ich, tzn. pozbawia-
my tytułów, ale pozostawiamy generałów SB z tymi 
stopniami: Stachurę, Ćwieka, Ciastonia, niedawno 
skazanego wyrokiem sądu za naruszanie prawa. Czy 
oni zatem jako generałowie SB mogą być dumni? Czy 
czasem u państwa nie ma jakiejś huśtawki zamiast…

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, jeżeli chodzi o te kwestie, o któ-

rych pan mówił w ostatniej części swojej wypowiedzi, 
to one są poza resortem obrony narodowej.

(Senator Jan Rulewski: Mówimy o rządzie, a nie 
o…)

Tak, ale to jest jedna kwestia.
Jeżeli chodzi o przywracanie tych, którzy zostali 

pozbawieni… którzy zostali zdegradowani, a przy-
służyli się Rzeczypospolitej, to być może jeszcze jest 
to przed nami. Ta ustawa absolutnie nie mówi o tym, 
bo – tak jak sama nazwa wskazuje – jest to ustawa 
o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy. 
O pozbawianiu. I w tym obszarze się poruszamy.

Przepraszam, że nie udzieliłem odpowiedzi 
w sprawie sowieckich generałów w polskich mun-
durach. Są 2 kwestie. Oczywiście obecność sowiec-
kich generałów w polskiej armii jest faktem, tylko 
musimy tych generałów podzielić na 2 grupy. Na tych, 
którzy służyli okazjonalnie, tak to określę, czy zo-

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Potwierdzam, tak, był w szkole zakonnej 
w Warszawie i zachowało się jego świadectwo, Panie 
Senatorze: z religii miał piątkę, z przysposobienia 
wojskowego tróję.

(Wesołość na sali)
(Senator Robert Mamątow: To dobrze o nim 

świadczy.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Księża marianie go 

prowadzili.)
(Głos z sali: Marianie, tak.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: I doprowadzili.)
(Głos z sali: Księża marianie go wychowywali.)
(Senator Robert Mamątow: Rozwiązać zakon ma-

rianów.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie wiem, kto miał piątkę, czy pan marszałek, czy 
Jaruzelski, bo wchodzę dopiero…

Kto teraz? Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, pan niektórym moim pytaniom 
się przysłuchiwał. Pierwsze dotyczyło samej takiej, 
powiedziałbym, filozofii ustawy, w której dostrzegam 
brak ambicji, a nawet więcej, skierowanie się na takie 
tory, powiedziałbym, odwetowe, chociaż nie chcę 
tego słowa używać. Mianowicie jest to rzeczywiście 
ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych, ale mówi 
w pkcie 5 o tym, że były ofiary, były prześladowa-
ne, były degradowane z różnych przyczyn. W innym 
artykule to też mówi. Dlaczego nie ma zatem, skoro 
preambuła mówi, że przywraca się piękne trady-
cje Wojska Polskiego, przywrócenia tym ludziom, 
zwrócenia im, powiedzmy, honoru – czyli usunię-
cia skutków działań tych osób, o których państwo 
wspominacie – przywrócenia go ludziom, których na 
przestrzeni lat 1943–1990 było bardzo dużo? Nie chcę 
wspominać tu i pokazywać palcem tych, których pan 
tu widzi, a którym do tej pory go nie przywrócono. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mówi się w ustawie o tych, którzy 
– rozumiem, że o generałach polskich – sprzeniewie-
rzyli się polskiej racji stanu. Ale w Wojsku Polskim 
byli delegowani generałowie obywatele radzieccy, 
którzy zmienili mundury na polskie, i z tego wynika, 
że oni będą nadal poza tą ustawą, ponieważ oni – 
z góry uprzedzam – nie sprzeniewierzyli się polskiej 
racji stanu, bo oni nigdy nie byli z nią związani, oni 
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) miejsce w jakimkolwiek innym państwie? Mówię 
tylko o państwach demokratycznych, o Europie, tak 
żeby już tego nie rozszerzać. Czy miało miejsce takie 
właśnie pozbawienie stopni wojskowych w którymś 
z tych państw?

I czy to jest zgodne z konstytucją, czy tylko ze 
sprawiedliwością dziejową? Bo pan użył takiego 
zwrotu, że to jest zgodne ze sprawiedliwością dzie-
jową, z czym się oczywiście zgadzam, ale nie wiem, 
czy jest to zgodne z konstytucją. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, kwestia konstytucyjności była już 

artykułowana w poprzednich pytaniach. O zgodności 
lub niezgodności z konstytucją decyduje Trybunał 
Konstytucyjny. Oczywiście, grupa senatorów, gru-
pa posłów może skierować ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, może ją tam również skierować 
prezydent Rzeczypospolitej, ale do momentu wyda-
nia przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia 
obowiązuje domniemanie konstytucyjności przepi-
sów prawa. Tak więc w tej materii, w tym zakresie, 
absolutnie możemy się wypowiadać. I to tyle.

A pierwsze pytanie? Czy pan senator może je jesz-
cze powtórzyć?

(Senator Piotr Florek: Powtórzę: czy pozbawienie 
osób zmarłych stopni wojskowych w trybie admini-
stracyjnym miało miejsce w jakimkolwiek innym 
demokratycznym kraju w Europie?)

Panie Senatorze, nie mam danych, nie mam infor-
macji na ten temat, ale jestem przekonany, że jeżeli 
nie, to Polska będzie pierwszym takim krajem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wspomniał pan w swoim wy-

stąpieniu o tym, że… Przedstawił pan kilkanaście 
nazwisk generałów, którzy na pewno zostaną pozba-
wieni stopnia wojskowego, i ja zwróciłem uwagę na 
jedno nazwisko, na generała, który w roku 1967 został 
zdegradowany za czystki antysemickie. Mam tylko 
pytanie: czy on właśnie wtedy został zdegradowany, 
w roku 1967, czy później? No bo nie wyobrażam so-
bie, żeby w roku 1967 był jakiś organ, który by go 
wtedy za to zdegradował. Przecież całe struktury 
państwa raczej wspierały te czystki antysemickie, 
które były wtedy wykonywane. Dziękuję.

stali przydzieleni do służby w polskim wojsku przez 
Moskwę. I to się odbywało okazjonalnie, czyli przez 
1 rok, przez 2–3 lata. To jest pierwsza grupa. A dru-
ga to ci, którzy przywdziali polski mundur i otrzy-
mali stopień generała. Ale, żeby to się mogło stać, 
to… Po pierwsze, stopień generała nadawała Rada 
Państwa. A po drugie, mogła to uczynić w przypadku 
obywatela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oni 
musieli przyjąć polskie obywatelstwo. W momencie 
przyjęcia obywatelstwa stali się obywatelami Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i dziś dotyczą ich przepisy 
tej ustawy. Pragnę pana absolutnie zapewnić, że ta 
ustawa będzie dotyczyła również sowieckich genera-
łów w polskiej armii. O tym muszę pana absolutnie 
zapewnić.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie uzupełniające, Panie Marszałku.
Rokossowski, Popławski nie byli obywatelami 

polskimi w chwili, gdy zostali nie tylko generałami 
czy nawet marszałkami, lecz również ministrami. 
Wobec tego… Być może później sobie to obywatel-
stwo wyrobili, ale nie sądzę, bo nie musieli. Proszę 
mi powiedzieć, czy marszałek Rokossowski pozostaje 
zatem marszałkiem Polski, ministrem obrony naro-
dowej, odznaczonym Virtuti Militari, najwyższymi 
polskimi odznaczeniami. Czy ta ustawa go obejmie?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, w historiografii Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej pozostaje i ta ustawa go 
absolutnie obejmie. Jeżeli mówimy o tych odzna-
czeniach, jeżeli mówimy o orderach, to jeszcze raz 
powtórzę, że my nie mogliśmy tych kwestii rozstrzy-
gać w ustawie o pozbawieniu stopni wojskowych. 
Jeszcze raz powtórzę: ustawa o orderach i odzna-
czeniach to obszar, którym zajmuje się prezydent 
Rzeczypospolitej. To jest tak jakby prerogatywa pana 
prezydenta i my jako posłowie czy senatorowie nie 
wychodzimy wprost z inicjatywami legislacyjnymi 
w tym zakresie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy pozbawienie osób zmarłych 

stopni wojskowych w trybie administracyjnym miało 
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, w myśl przepisów polskiego 
prawa degradowanie osób nieżyjących jest niemoż-
liwe. Procedura karna nie może być prowadzona 
w stosunku do osób, które nie żyją. Stąd ta ustawa, 
ustawa o pozbawieniu… I ona dotyczy również tych 
zwyrodnialców z okresu słusznie minionego, którzy 
już nie żyją, a których czyny, działania i dokonania 
wskazują jednoznacznie, że byli oni zbrodniarzami.

(Senator Jan Filip Libicki: Czy mogę, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
Zgoda, ja to rozumiem. Ale czy nie uważa pan, że 

w przypadku osób nieżyjących, no, przynajmniej lu-
dzie wierzący powinni uznawać, że osoby te stoją już 
przed innym sądem, który z całą pewnością w sposób 
sprawiedliwy je oceni?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, tym pytaniem czy tą wymianą 

opinii, którą pan kieruje do mnie, można by odpo-
wiedzieć na to, dlaczego nie udało się nam – nam, 
nam wszystkim – przeprowadzić właśnie tych kwestii 
dotyczących pozbawienia stopni wojskowych na prze-
strzeni ostatnich 28 lat. To jest właśnie taka kwestia. 
Ja jestem osobą głęboko wierzącą, a dla mnie abso-
lutnie ta sprawiedliwość historyczna, sprawiedliwość 
dziejowa jest szczególnie ważna. I ja, jako poseł, gło-
sowałem w Sejmie w dniu wczorajszym za tą ustawą.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie do pana. 

Wiem, że tytuł i przedmiot ustawy dotyczą pozba-
wienia stopni, ale czy pracując nad ideą tej ustawy 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, zastanawia-
liście się państwo także nad takim jej kształtem, 
aby miała ona także pewne wymierne konsekwen-
cje, poza tym symbolicznym pozbawieniem stopni. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, każda sytuacja, każda sprawa, 
każda osoba będzie traktowana indywidulanie. Ta 
procedura jest dość precyzyjnie opisana w tej ustawie 
i jeżeli oficer będzie wypełniał przesłanki z art. 3 
tej ustawy, to ta procedura będzie przeciwko niemu 
prowadzona. Jeszcze raz powtórzę, że za każdym 
razem opinię na temat przebiegu jego służby, dokonań 
itd. będzie musiał wyrazić z jednej strony Instytut 
Pamięci Narodowej, a z drugiej strony – Wojskowe 
Biuro Historyczne.

(Senator Wiesław Dobkowski: Rozumiem, ale 
mnie chodziło o co innego. Wspomniał pan, że ta 
osoba została zdegradowana w roku 1967. Czy to było 
przejęzyczenie, czy rzeczywiście…)

To jest fakt zaczerpnięty z historiografii, z życiory-
su tegoż generała. On został zdegradowany za czystki 
antysemickie, które były wtedy prowadzone. To był 
zagorzały działacz Ludowego Wojska Polskiego. Być 
może była to osoba, która została poświęcona w ob-
liczu tej sytuacji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja bym wolał, tak dla czystości 

sprawy, żeby jednak te procedury odbywały się w ra-
mach tego, co jest zapisane w kodeksie karnym i po 
jakimś wyroku sądowym. Ale powiedziałbym tak: 
o ile chodzi o stosowanie tej ustawy w odniesieniu 
do osób żyjących, to ja mógłbym się nawet zgodzić 
– bo to jest problem osobisty tych osób czy rodzinny, 
jak w przypadku pana europosła Czarneckiego, i ja 
to rozumiem – o tyle w przypadku osób nieżyjących 
wydaje mi się, że byłoby to, jak dla mnie, narusze-
nie pewnego majestatu śmierci, którego szanowanie 
wynika z naszej kultury, bądź co bądź inspirowanej 
też przez chrześcijaństwo, i to bardzo silnie. Ja tu-
taj nie mówię o ocenach historycznych, bo ocenom 
historycznym podlegają wszyscy nieżyjący, którzy 
jakoś tam się zaznaczyli – bez tego nie można by 
było uprawiać historii jako nauki. Niemniej jednak 
wydaje mi się, że degradowanie osób nieżyjących 
jest pewnym naruszaniem majestatu śmierci, który 
w naszej kulturze jest ceniony. Jeśliby mógł pan swoje 
zdanie w tej sprawie zaprezentować, byłbym bardzo 
zobowiązany. Dziękuję bardzo.
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(senator K. Mróz) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

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

Chciałbym jeszcze wrócić do kwestii różnic czy też 
braku symetrii w procedurze pozbawienia stopnia 
wojskowego osoby żyjącej i osoby zmarłej. Te różni-
ce są na tyle duże, że ustawa może zostać przez to, 
przepraszam za wyrażenie, wysadzona w powietrze.

Proszę zauważyć, że art. 8 mówi, że o wszczęciu 
postępowania – a to jest pewnego rodzaju napiętnowanie 
– informuje się osobę żyjącą. I już. O wszczęciu takiego 
postępowania nie informuje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Minister obrony narodowej nie ma takiego 
obowiązku ani nawet prawa, żeby informować o tym 
w biuletynie. A w przypadku wszczęcia postępowania 
dotyczącego osoby zmarłej odpowiednia informacja 
idzie do Biuletynu Informacji Publicznej. Czyli jest tak: 
na wejściu jest napiętnowanie osoby nieżyjącej, bo jest 
wszczynane postępowanie i cała publiczność jest o tym 
informowana. A w przypadku osoby żyjącej tak nie jest. 
Ona jest jeszcze jakby w cieniu, bo sprawa jest na etapie: 
minister obrony narodowej – osoba żyjąca.

Co potem? Zawiadamia się osobę żyjącą. Ona od 
razu ma informację o tym, że są w stosunku do niej 
jakieś zarzuty. A rodziny osoby nieżyjącej – a to wła-
śnie ona będzie najbardziej zainteresowana – się nie 
zawiadamia, a przecież na ogół ta rodzina jest zna-
na. Jest tu tylko obowiązek zamieszczenia informacji 
w biuletynie. Ale nie ma obowiązku, żeby rodzina 
czytała biuletyn MON. To wszystko będzie miało dale-
kosiężne skutki, dlatego że osoba żyjąca – art. 10 ust. 1 
– może praktycznie od razu wejść w postępowanie, ale, 
co ciekawe, nie ma tu ograniczonego terminu. Czyli 
może wstąpić do postępowania, przedstawiać dowody, 
walczyć o swoje prawa i ustanowić pełnomocnika, 
a w przypadku osób nieżyjących, a właściwie rodziny, 
która może wstąpić w prawa osoby nieżyjącej, jest na 
to tylko 14 dni. Widzimy tutaj pewien brak symetrii, 
wyraźnie na niekorzyść osób nieżyjących.

Panie Ministrze, do przemyślenia jest to, czy nie 
należałoby albo tego uzupełnić, albo przynajmniej 
w sferze faktycznej te prawa zrównać, czyli np. in-
formować rodziny, jeśli takie postępowania zostaną 
wszczęte. Chodzi o to, żeby nie było zarzutu, że to 
jest po prostu niesymetryczne.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, ważna uwaga. Proszę się posta-

wić na miejscu urzędu ministra obrony narodowej. 

Chodzi choćby o ograniczenie emerytur tych, któ-
rzy jeszcze żyją, czy też w przypadku tych, którzy 
korzystają ze świadczeń po zmarłych. Bo skoro my 
w ustawie ograniczyliśmy emerytury do minimal-
nych wysokości w odniesieniu do byłych funkcjona-
riuszy SB, a szefowi całego tego pionu SB, panu gen. 
Kiszczakowi, nigdy w tym zakresie nic się nie stało 
i jego rodzina dalej pobiera te wysokie emerytury, 
to jest to, uważam, troszeczkę niesprawiedliwe. Nie 
wiem, jak to jest z tymi innymi oficerami, to będzie 
ustalane… Ale np. co do członków WRON, to nawet 
te nieudolne sądy – nieudolne w zakresie jakichś 
konsekwencji w efekcie rozliczenia przeszłości tych 
panów – uznały, że stan wojenny został wprowadzo-
ny w sposób nielegalny. No a jego konsekwencją było 
ileś ofiar stanu wojennego – tak? – i ktoś bezpośred-
nio te decyzje podejmował. Czy nie powinno być 
tu jakiejś wymiernej konsekwencji, bo być może… 
Jestem przekonany, że pan Kiszczak zrobił więcej 
złego dla wolności i demokracji w Polsce niż jakiś 
tam lokalny esbek, który w wyniku naszej ustawy 
poniósł określone konsekwencje, bo mu ograniczo-
no emeryturę. A ci panowie, jeszcze żyjący, dalej 
mogą cieszyć się bardzo wysokimi emeryturami. 
Emerytury generalskie są wyższe niż zarobki parla-
mentarzystów – mówię to, żeby pokazać skalę tego 
wszystkiego. I oni dzisiaj, można powiedzieć, będą 
dalej się tym wszystkim cieszyli. Mówię o członkach 
WRON. Tak? Co do ich działalności, ich działania na 
szkodę Polski chyba nikt nie ma w demokratycznym 
kraju, przynajmniej w tej Izbie, żadnych wątpliwo-
ści. Tak myślę. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, jak już mówiłem, kwestie ma-

terialne są uregulowane w zupełnie innej ustawie, 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin. My tutaj nie dotykamy tej materii. Ale 
uwaga pana senatora jest absolutnie słuszna, celna 
i cenna. Za mojej bytności w Ministerstwie Obrony 
Narodowej na przestrzeni ponad miesiąca takie prace 
nie były prowadzone, ale do laski marszałkowskiej 
wniesiono projekt ustawy wzorowanej na tzw. ustawie 
dezubekizacyjnej, który obejmuje swoim zasięgiem 
również te osoby, które były w systemie emerytalnym 
ministra obrony narodowej. Jest to projekt ustawy, 
który został przygotowany m.in. przez poprzedniego 
ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. 
Ten projekt jest w Sejmie już ponad rok i czekamy na 
nadanie sprawie biegu legislacyjnego. To wszystko, 
co mogę powiedzieć w tej sprawie.
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(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) – kiedy postępowanie rozpoczyna się w stosunku 
do osoby nieżyjącej. Czyli teoretycznie… Pewnie 
media to wychwycą, ale nie muszą, nie mają takiego 
obowiązku. Teoretycznie może być taka sytuacja, że 
osoba żyjąca zostanie pozbawiona stopnia wojskowe-
go i nikt się o tym nie dowie. Tak może być, bo nie 
ma podstawy prawnej do upublicznienia tego. To jest 
następny brak symetrii. Ja zwracam uwagę na braki 
symetrii, bo one będą potem podnoszone.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję bardzo 
za tę uwagę, ale…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Piotr Wach: Jest jeszcze jedno.)
Proszę bardzo, pan senator Wach.
(Senator Robert Mamątow: Litości…)

Senator Piotr Wach:
Ja właśnie widziałem, jaka długa lista…
Pan minister, odpowiadając przed chwilą na jedno 

z pytań, użył sformułowania: byli zbrodniarzami. No, 
na pewno w wielu przypadkach tak było, ale mnie 
chodzi o… Pan sam uznaje, że oni byli zbrodniarzami, 
a nie że są zbrodniarzami. Można by zatem powie-
dzieć, że oni byli generałami, a nie że są generałami. 
Moim zdaniem… Proszę to skomentować i odpo-
wiedzieć. Moim zdaniem – pomijam tu wszystkie 
inne aspekty – pozbawianie stopni wojskowych osób 
nieżyjących nie ma sensu, poza ewentualnie jakimś 
czynnikiem emocjonalnym. Ja jestem przekonany, 
że to jest zła droga. Jeżeli ktoś był zbrodniarzem, 
ale nie można przeciw niemu toczyć postępowania 
karnego, to właściwie pozostaje jedynie postępowanie 
historyczne, a z tym się wiąże zupełnie inna ocena. 
On był generałem, a nie jest generałem.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, dziękuję. Przyjmuję tę uwagę. 

Pozwoli pan senator, że absolutnie się nie zgodzę w tej 
materii, również emocjonalnej. Ja jeszcze raz chciałbym 
powrócić do tego, co mówiłem na posiedzeniu senac-
kiej Komisji Obrony Narodowej i co przywoływał tutaj 
pan przewodniczący, senator Rusiecki. Przykład „Inki”, 
Danuty Siedzikówny. My znamy nazwisko, znamy sto-
pień, znamy nazwisko tego oprawcy, tego mordercy. 
To był ppor. Sawicki. I ja patrzę na tę ustawę też przez 
pryzmat właśnie tego typu zwyrodnialców, bo ta ustawa 
będzie dotyczyła właśnie takich osób, którzy dopuścili 
się takich skandalicznych, haniebnych czynów.

My nie dysponujemy… My nie mamy informacji, 
wiedzy na temat rodziny, zstępnych, wstępnych tej 
osoby, której ta procedura będzie dotyczyła. My nie 
mamy takiej informacji. To bardzo często może doty-
czyć osób, które nie żyją np. od roku pięćdziesiątego 
czy sześćdziesiątego, a to jest naprawdę kilkadziesiąt 
lat wstecz. Stąd ta propozycja odnośnie do Biuletynu 
Informacji Publicznej, bo z reguły to jest to miejsce, 
w którym są publikowane ważne informacje urzędo-
we. Wydaje się, że inne rozwiązanie… Pana uwaga 
jest słuszna, ale nie byłoby to możliwe do przepro-
wadzenia.

Senator Jerzy Czerwiński:
Można, Panie Marszałku? Tylko jedna uwaga, 

a właściwie pytanie. W większości przypadków być 
może nie macie państwo tej wiedzy, no ale są takie 
przypadki, w których będziecie mieli. Osoby najbar-
dziej znane nie są anonimowe – one gdzieś, w jakimś 
środowisku, żyją. Należy uniknąć jakiegokolwiek 
– nie wiem, jak to nazwać – pretekstu do tego, żeby 
móc wzruszać postanowienia tej ustawy. Jeśli wy-
ślecie takie zawiadomienie, chociaż nawet nie ma 
takiego prawa w ustawie, jeśli znacie adres oczywi-
ście… Krąg tych osób nie jest zbyt duży – zaledwie 
rodzeństwo, wstępni i zstępni. Załóżmy, że to będą 
2 pokolenia – to nie jest aż tak dużo. Nikt nie każe 
wam, przepraszam, szukać szwagrów po Stanach 
Zjednoczonych.

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

To do rozpatrzenia.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, rozumiem pana troskę, ale mi-

nister obrony narodowej czy Ministerstwo Obrony 
Narodowej nie ma podstawy prawnej do gromadzenia 
tego typu informacji. Na jakiej podstawie moglibyśmy 
gromadzić tego typu informacje? No, to jest problem. 
Stąd też decyzja o Biuletynie Informacji Publicznej.

Senator Jerzy Czerwiński:
To jeszcze, żeby, przepraszam, dołożyć do pieca… 

Panie Ministrze, proszę zauważyć, że postępowanie, 
nawet w przypadku, gdy się pozbawia stopnia woj-
skowego, nie kończy się żadnym upublicznieniem…

(Rozmowy na sali)
Nie ma informacji publicznej na ten temat. Tylko 

w jednym przypadku jest informacja w biuletynie 
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komfortowych żyjemy, Panie Senatorze, i te sytuacje 
dyskomfortowe są wynikiem takiego biegu dziejów 
III Rzeczypospolitej, jaką ona była, a nie taką, jaką 
byśmy chcieli, żeby była. Bez wątpienia dzisiaj jeste-
śmy dużo mądrzejsi i potrafimy mniej więcej wskazy-
wać na te okoliczności i decyzje, czas, w którym jako 
Polacy popełniliśmy także dużo błędów, i z narodu, 
który wyzwalał się najczęściej i najszybciej w okresie 
PRL, pozostaliśmy epigonem. Ale to jest oczywi-
ście problem, którego my tutaj dziś nie rozwiążemy, 
a z jego skutkami musimy oczywiście się borykać. 
I takim skutkiem jest to, że ustawa, którą proceduje-
my, została dzisiaj nam przedłożona, a nie za rządów 
Tadeusza Mazowieckiego czy za rządów kogokolwiek 
innego, któregoś z jego następców.

Ustawa ta ma jednak pewne, moim zdaniem, nie-
logiczności wewnętrzne, na które chciałbym zwrócić 
uwagę. Chciałbym zaproponować 3 poprawki. Jedna 
poprawka jest natury fundamentalnej. Nie umawia-
łem się z panem senatorem Rulewskim, że będzie 
wypowiadał się na temat pewnej nielogiczności, czyli 
pozbawiania stopnia wojskowego bez konsekwencji. 
Panie Senatorze, uprzejmie informuję, że właśnie 
chciałbym wprowadzić poprawki dotyczące konse-
kwencji. Ta fundamentalna poprawka polega na tym, 
by zmienić tytuł tejże ustawy, który by brzmiał od 
tej pory… Chodzi o to, żeby po wyrazach „o pozba-
wieniu stopni wojskowych” dodać wyrazy „orderów, 
odznaczeń i tytułów honorowych”. Tak, żebyśmy już 
nie wracali do logiki tego całego przedsięwzięcia, 
czyli tejże historycznie i, wedle mnie, zgodnie z za-
sadą sprawiedliwości odbytej procedury. Musi być 
jakaś logiczna konsekwencja. Pozbawienie stopnia 
wojskowego jest w swoich konsekwencjach także – 
i słusznie – podważeniem racji, dla których otrzy-
mywało się Krzyż Walecznych, Virtuti Militari czy 
jakiekolwiek inne odznaczenia wojskowe. Tak więc 
wydaje się, że taka zmiana jest możliwa do zapropo-
nowania. Ponieważ rzeczywiście jest to poprawka 
fundamentalna, to znaczy zmieniająca i tytuł, i ko-
lejne zapisy w kolejnych artykułach – dzięki pani 
mecenas zostało to rozpisane na 3 stronach – ja już 
oczywiście nie będę tego w tej chwili czytał. Ale kon-
sekwencje tej poprawki są, rzecz jasna, uwzględnione, 
to jest należycie przygotowane.

Druga poprawka dotyczy logiki wewnętrznej 
art. 3. Mianowicie w art. 3 jest mowa o tym, że po-
zbawia się stopnia wojskowego marszałków, genera-
łów i admirałów którzy – cytuję – „w latach 1943–
1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej 
racji stanu w następujący sposób”, i tu dwukropek. 
I problemem jest to, że w ust. 3 tego art. 3 w ramach 
uszczegółowienia jest zapis stanowiący, że dotyczy 
to sędziów i prokuratorów w organach Wojskowej 
Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podle-
głych, którzy wydali wyroki w latach 1943–1956. 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jeszcze raz pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Przepraszam. Ja bym nie chciał prowadzić po-

lemiki, ale w postaci jeszcze jednego pytania jakby 
powtórzę tę moją tezę. Pan mówi: „był ppor. Sawicki”. 
Po wejściu ustawy w życie i przeprowadzeniu odpo-
wiedniej procedury to historycy będą pisali, a pan 
będzie mówił: „był niejaki Sawicki”. Przecież to nie 
ma sensu. To nie ma sensu. On był wtedy podporucz-
nikiem, w określonych warunkach historycznych. 
Ja już pomijam wszystkie inne rzeczy, ale to będzie 
bardzo śmiesznie i dziwne, jeżeli będzie się mówi-
ło „niejaki” albo „obywatel” albo „obywatel PRL 
Sawicki”. To zupełnie nie ma sensu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, pozostajemy przy swoich zda-

niach i stanowiskach.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze za odpowiedzi 

na wszystkie pytania. Bardzo miło było pana znowu 
zobaczyć w naszej Izbie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękowałem panu 
marszałkowi za miłe słowa również na początku wy-
stąpienia.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Najpierw powiem o kwestii technicznej. Zapisuję 

się od razu na kolejne 5 minut, bo prawdopodobnie 
nie zdążę wypowiedzieć się w ciągu 10 minut. Nie 
zdążę, dlatego że chciałbym najpierw w kilku zda-
niach się odnieść do tej ustawy, a potem wnieść, moim 
zdaniem, bardzo ważne poprawki.

Otóż rzecz jasna, jak łatwo się domyśleć, jestem 
zwolennikiem tejże ustawy i wszystkie tutaj głosy ją 
wspierające podzielam. Także podzielam głos, który 
w jakiejś mierze sumuje wątpliwości moralne pana 
senatora Libickiego. Ja oczywiście zgadzam się z tym, 
że lepiej było 25 lat temu tę ustawę przyjmować, bo 
nie mielibyśmy problemów moralnych dotyczących 
faktu, że będziemy pozbawiali stopni wojskowych 
osób, które nie żyją. Ale w takich sytuacjach dys-
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(senator J. Żaryn) dy tychże państw ją chronią, np. wywiad brytyjski, 
wywiad amerykański. I niewątpliwie my na dzisiej-
szy dzień nie wiemy, ilu było takich gen. Ryszardów 
Kuklińskich w dziejach Ludowego Wojska Polskiego. 
Trzeba dać szansę ich rodzinom czy tym tajemnicom, 
które funkcjonują, a o których my, rzecz jasna, nie 
wiemy, bo – tu patrz: punkt pierwszy – nie jesteśmy 
bogami. W związku z tym myślę, że te 3 poprawki 
mogłyby być przyjęte i że stanowiłyby logiczne uzu-
pełnienie całości ustawy.

Jednak, rzecz jasna – powtórzę to jeszcze raz, bo 
widzę, że zmieściłem się w 10 minutach, co jest dla 
mnie bardzo miłą wiadomością, dla państwa pewnie 
też – ustawa zdecydowanie ma olbrzymie walory, 
przede wszystkim wychowawcze. Ja rozumiem, że 
z jakichś powodów nie było to szczególnie podkreśla-
ne, ale jest tak, że pan minister jest odpowiedzialny za 
morale wojska polskiego i to morale wojska polskiego 
ma być budowane, co jest oczywiste, na zdrowych 
fundamentach. W związku z tym lepiej nie oddawać 
honorów generałom, marszałkom, admirałom i in-
nym oficerom, którzy na to nie zasługują i nie będą 
zasługiwać. Niedobrze by było, gdyby wojsko polskie 
było wychowywane w patologii takich zachowań nie-
spójnych wewnętrznie. W związku tym to jest bardzo 
dobra ustawa, dająca właśnie to generalne poczucie 
nie tylko sprawiedliwości, lecz także sensowności 
funkcjonowania wojska w suwerennym państwie. My 
cały czas żyjemy w różnorodnych patologiach, z któ-
rych się wydobywamy, i dopiero tego typu ustawy 
dają nam sygnały co do tego, jak często my sami do 
końca nie rozumiemy, w jakich patologiach żyjemy. 
I to wszystko jest świetną lekcją wychowawczą, która 
wszystkich nas, Polaków, uczy. Tak że za to tylko 
i wyłącznie podziękowania.

Dziękuję bardzo. A poprawki składam, rzecz ja-
sna, na ręce pana marszałka. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grubski.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Bój w dzisiejszej debacie jest również o to, cze-

go tak naprawdę ta ustawa dotyczy i kogo tak na-
prawdę dotyczy. Myślę, że ministerstwo stworzyło 
pewną zasłonę dymną, aby powstało wrażenie, że 
tak naprawdę chodzi o pewnego rodzaju sprawiedli-
wość społeczną w imię uzyskania pewnego zadość-
uczynienia wobec osób, które zostały przez PRL 
i przez władze ówczesnego PRL skrzywdzone. Ale 
moim zdaniem chodzi tu o coś innego, chodzi tak 

Wedle mojej wiedzy – choć nie jestem prawnikiem, 
ale pani mecenas to, o czym tu mówię, potwierdziła 
– tenże zapis szczegółowy de facto wyklucza możli-
wość pozbawienia stopnia wojskowego sędziego bądź 
prokuratora wojskowego, który sprzeniewierzył się 
polskiej racji stanu w latach 1956–1990. W związku 
z tym proponuję, by w ramach tejże drugiej poprawki 
poprawić tę część art. 3 i zapisać, że dotyczy to tych, 
którzy, będąc sędziami wojskowymi lub prokurato-
rami wojskowymi, wydawali wyroki wobec żołnie-
rzy i osób cywilnych ze względu na ich działalność 
na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz 
oskarżali ich w tych sprawach. I dzięki temu unik-
niemy także tej rzeczywiście nie do końca fortunnej 
zbitki słów rozpoczynających się od wielkich liter, 
czyli „Wojskowej Służby Sprawiedliwości”. Bo to 
była jak najbardziej nazwa własna, ale była ona nazwą 
używaną w dokumentach, w różnych księgach reje-
strowych itd., a nie była nazwą instytucji, w związku 
z tym można mieć tutaj wątpliwość. Tu ja od razu 
proponuję ucieczkę od wątpliwości.

I trzecia poprawka. Tutaj, w jednym z artykułów 
– to dotyczy art. 13 ust. 3 – jest zapis: „Postępowania 
w przedmiocie pozbawienia stopnia wojskowego nie 
wznawia się po upływie 5 lat od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia albo, w przypadku niezłożenia 
skargi do sądu administracyjnego, od dnia wyda-
nia postanowienia” Otóż pierwsza część tego zapisu 
oznacza, że w gruncie rzeczy stajemy w perspektywie 
niesłusznej, to znaczy stajemy, jako ludzie, w per-
spektywie boskiej i zakładamy, że po 5 latach nie 
będzie żadnych dowodów, które mogłyby zmienić 
zakres wiedzy. Uprzejmie informuję, że nie jesteśmy 
bogami i w związku z tym nie możemy wiedzieć, co 
się stanie między czwartym, piątym a szóstym rokiem 
po uprawomocnieniu się orzeczenia.

A bardziej serio – chociaż tamto też było serio 
– powiem, że niewątpliwie jest pewien problem, 
o którym mówiłem już podczas obrad komisji. Otóż 
dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że zasoby do-
kumentacyjne podlegające Centralnemu Archiwum 
Wojskowemu czy Instytutowi Pamięci Narodowej 
na pewno są w zdecydowanej większości rozpozna-
ne – choć i co do tego można mieć oczywiście ta-
kie, rzekłbym, detaliczne wątpliwości – ale niewąt-
pliwie, jak wskazuje przykład kamienicy czy willi 
gen. Kiszczaka, my naprawdę nie wiemy, co kryje 
jeszcze niejedna szafa w domowych pieleszach róż-
nych generałów i innych oficerów, czy to SB, czy daw-
nego Ministerstwa Obrony Narodowej, czy wojska. I, 
rzecz jasna, możemy jeszcze nieraz być zaskoczeni. 
Ale możemy być zaskoczeni także pozytywnie, a to 
zaskoczenie związane jest z tym, że bardzo dużo 
państw chroni dokumentację, a szczególnie wywia-
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(senator M. Grubski) dura, która została zastosowana w stosunku do tego 
postępowania, jest prawidłowa, a tak naprawdę żadne 
postepowanie dowodowe nie będzie w tej sprawie 
prowadzone.

Dobrze – chociaż, jak mówię, będę głosował prze-
ciwko tej ustawie – że pan profesor Żaryn składa 
poprawki, bo one przynajmniej w jakimś sensie cy-
wilizują tę ustawę, jeżeli chodzi o ten okres 5-letni, 
o wydłużenie okresu na składanie dowodów, bo ja się 
zgadzam z tą wersją, tak zresztą przekonywaliśmy 
siebie na posiedzeniu komisji, że mogą być archiwa, 
które do tej pory, do dzisiaj są dla nas niedostępne, 
a ludzie mają prawo do tego, żeby się bronić.

Ja oczywiście boję się jednego. Chodzi mi o to, 
o czym mówił pan senator Czerwiński, o bardzo 
ważną rzecz, o pojawienie się pewnej informacji 
w momencie, kiedy rozpoczyna się pewna procedu-
ra. Biuletyn biuletynem, ale do Biuletynu Informacji 
Publicznej MON dostęp mają również dziennikarze 
i możemy w bardzo trudnej sytuacji postawić osoby, 
w stosunku do których procedura zakończy się ne-
gatywnie. Wprowadzamy do tego obiegu prawnego 
środowiska kombatanckie – ja mówiłem o tym na 
posiedzeniu komisji, bo znamy te środowiska, pra-
cujemy w tych środowiskach, wiemy, że często są 
ze sobą skonfliktowane – środowiska, które będą 
być może wykorzystywały jako narzędzie do walki 
między sobą możliwość składania wniosków o ode-
branie stopnia wojskowego.

Nie podoba mi się oczywiście ta sytuacja, że 
z rozpędu gen. Hermaszewskiego również trak-
tujemy jako jednego z tych, którzy podejmowali 
decyzje, jeżeli chodzi o Wojskową Radę Ocalenia 
Narodowego. Bo na pewno wszyscy państwo wiecie, 
że… Nie sądzę, żeby celebryta tego czasu, jak go 
nazwał jeden z naszych senatorów, uważał, że po-
dejmowane przez niego decyzje mają jakiekolwiek 
znaczenie. Wykorzystano tego człowieka i dzisiaj 
ten człowiek poniesie określone konsekwencje, bar-
dzo przykre.

Dobrze, że ta ustawa przynajmniej na tym etapie… 
Chociaż nie do końca wierzę w intencje Ministerstwa 
Obrony Narodowej, dlatego że pan minister już zazna-
czył, że gdzieś od roku podgrzewana jest ustawa mi-
nistra Macierewicza o możliwości degradacji finan-
sowej w różnych tego typu sytuacjach. Myślę, że ta 
ustawa tego dopełni i osoby wskazane w tej ustawie, 
o której teraz mówimy, a nawet szerzej, zostaną za 
pewien czas zdegradowane finansowo. Ja oczywiście 
będę głosował przeciwko przyjęciu tej ustawy i na-
mawiam do tego państwa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

naprawdę o Jaruzelskiego, ale nie o Jaruzelskiego 
jako generała, tylko o Jaruzelskiego jako pre-
zydenta. Panowie i Panie z ministerstwa oraz 
Panowie i Panie z rządu, związaliście w boju już 
jednego prezydenta, Lecha Wałęsę, bo to jest IPN, 
związaliście w tym boju kolejnego prezydenta, 
Kwaśniewskiego, to jest CBA i ponowne zajmo-
wanie się jego sprawami… Być może kiedyś zwią-
żecie jeszcze Bronisława Komorowskiego, a może 
i Andrzej Duda będzie miał problemy. Wtedy zo-
stanie na polu walki 1 właściwy prezydent. Tak 
naprawdę o to wam chodzi w tej ustawie, a nie o to, 
żeby dokonać tego, co nazywacie sprawiedliwością 
społeczną.

Ja chciałbym zobaczyć sytuację za kilka lat. Być 
może za 2 lata, jeżeli się to wszystko uda, być może 
za 6 lat nastąpi zmiana władzy i dojdzie do władzy 
środowisko lewicowe, na pewno lewicowe, bo dzisiaj 
widać, że środowiska lewicowe mają coraz lepsze 
wyniki w sondażach. I to środowisko lewicowe zako-
chane w środowisku gen. Jaruzelskiego, prezydenta 
Jaruzelskiego będzie odwracać tę sytuację i będzie 
stwarzać sytuację, w której to być może wasi nomi-
naci, zgodnie z ustawami tworzonymi w odniesieniu 
do tego obszaru czasowego, będą mieli problemy i być 
może wy również będziecie mieli problemy z tego 
tytułu, że w jakimś sensie również w tej ustawie ła-
miecie konstytucję.

To nie jest dobra rzeczywistość, w jakiej będziemy 
żyli w Polsce po uchwaleniu tej ustawy, dlatego, że 
będziemy żyli na 2 poziomach, na poziomie, o którym 
mówili nasi senatorowie z Platformy, czyli na pozio-
mie, w którym będziemy mówili o zdegradowanym, 
obniżonym stopniu… o określonym panu czy określo-
nej pani z zabranym stopniem wojskowym i sytuacji, 
w której oni będą funkcjonowali w życiu publicznym, 
w świadomości młodzieży, w świadomości dorosłych, 
w książkach, na pomnikach, w różnych rzeczach… 
Być może posuniecie się dalej, być może ustawy będą 
prowadziły do tego, żeby odbierać wszelkiego rodzaju 
symbole, odbierać odznaczenia, być może posuniecie 
się do tego, że powstanie ustawa, na mocy której bę-
dziemy ekshumować zwłoki określonych generałów, 
określonych admirałów, aby te dystynkcje, w których 
zostali pochowani, również im odbierać. Mam nadzie-
je, że do tego się nie posuniecie.

Ta ustawa oczywiście ma wady, ta ustawa ma 
wady, które zostały przedstawione przez naszych 
kolegów i koleżanki z Platformy Obywatelskiej. Ta 
ustawa ma przede wszystkim wadę niekonstytucyj-
ności. Dlaczego dzisiaj w systemie prawa administra-
cyjnego mamy się odwoływać od orzeczenia, które 
zostaje wydane przez ministra czy przez prezydenta? 
To będzie tylko kwestia sprawdzenia, czy ta proce-
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I słusznie pan senator Żaryn uzupełnia to w swo-
jej poprawce, więc ja już nie będę swojej poprawki 
składał. Żeby nie było tak, że… Ci żołnierze jednak 
wykazywali się oddaniem w walce, odznaczani byli 
najwyższymi odznaczeniami państwowymi. To jest 
pierwsza kwestia.

A druga kwestia to fakt, że ta ustawa ma preambu-
łę, długą preambułę, i myślę, że ambicją ministerstwa, 
niemałego ministerstwa, powinno być zamknięcie 
tej sprawy, zwłaszcza gdy pisze ono, że konieczne 
jest przywrócenie właściwego miejsca najwyższym 
wartościom wywodzącym się z polskiej tradycji ry-
cerskiej i wojskowej. Tyle tylko, że ja nie widzę w tej 
ustawie konsumpcji tego zapisu. Zaledwie w art. 5 
wspomina się, że sankcjom ustawy nie będą podlegali 
ci wszyscy, którzy działali na rzecz niepodległego 
państwa polskiego. Ale symetria zdarzeń… Temu 
wszystkiemu powinna może towarzyszyć druga usta-
wa, bo tym ludziom powinniśmy przywrócić honor. 
Jeśli komuś coś zabieramy i twierdzimy, że były 
ofiary, to najpierw powinniśmy pamiętać o ofiarach, 
Panie Ministrze, a później o sprawcach. A ja tu tego 
nie widzę. Nie widzę, żeby w preambule przeproszo-
no tych ludzi i żeby w artykułach przywrócono im 
żołnierską godność.

Ja miałem godność żołnierską, nawet w Ludowym 
Wojsku Polskim. I czułem się skrzywdzony, gdy 
wykluczono mnie z armii. Przypuszczam, że wielu, 
wielu innych ludzi też wykluczono, zdegradowano 
i pozbawiono różnych środków. I mam żal do pana, 
Panie Ministrze, że tej ustawie nadał pan charakter, 
powiedziałbym w cudzysłowie, „odwetu”. To jest 
błąd.

Prawda jest też taka, że w armii polskiej byli nie 
tylko generałowie polscy. Jak wykazujemy, byli tam 
również generałowie radzieccy, obywatele radzieccy. 
Nawet zrobiono taki wpis w konstytucji radzieckiej, 
że można mieć podwójne obywatelstwo, właśnie po 
to, żeby generałowie radzieccy mogli być dowódca-
mi innych armii, prezydentami, funkcjonariuszami 
służb bezpieczeństwa etc. Uważam, że dla ścisłości 
marszałkowie Rokossowski i Popławski, a także ko-
mendant Wojskowej Akademii Technicznej, który 
tylko z tytułu nieuczestnictwa w wyborach wykluczył 
mnie z akademii, powinni być dla jasności sprawy 
pozbawieni tytułów.

Kiedy mówimy o generałach z WRON, to pojawia 
się 1 kontrargument. No, a Hermaszewski? Ja nie 
jestem na pana Hermaszewskiego uczulony i chcę 
powiedzieć, że ta ustawa nie degraduje kosmonauty. 
Nie pozbawia go tytułu bohatera kosmosu. Ta ustawa 
pozbawia go tylko tytułu wojskowego z racji zasia-
dania w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. 
Nie jest mi znany jakikolwiek tekst, który by padł 
z ust generała, na temat tego, że odcina się od tego 
automatycznego zapisu albo że to potępia. On jedynie 

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Występując w sprawie tego punktu, chciałbym 

zrzucić z siebie tę obecność… To jest wpisane w tę 
ustawę, a mianowicie w te zmagania, których celem 
było, nie ukrywam, i to już począwszy od 1965 r., 
obalenie systemu komunistycznego, systemu radziec-
kiego w Polsce. To jest nakaz, którym się kieruję 
i którego nie mogę odrzucić, ale chciałbym być wolny 
w dyskusji o tej ustawie i nie kierować się względami 
osobistymi, w tym statusem ofiary.

Uważam, że cel tej ustawy w zasadniczej części 
jest zbieżny, zgodny z prawem. Nie mówiło się tu, 
w tej Izbie – może następni mówcy o tym powie-
dzą – że ta ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 2011 r., w którym to trybunał 
w pełnym składzie orzekł, że stan wojenny, te wszyst-
kie dekrety, powołanie Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, ograniczanie praw obywatelskich, 
penalizacja wielu zachowań – że to wszystko było 
nielegalne.

Od siebie dodajemy – zwłaszcza Senat ma takie 
prawo, jak twierdzę na podstawie prac poprzedniej 
i obecnej kadencji – że stan wojenny nie był tylko 
stanem papierowym, nie był tylko zapisany w decy-
zji Rady Państwa. Rodził on tragiczne, dramatycz-
ne, masowe skutki dla społeczeństwa. I nawet jeśli 
dziś panuje w niektórych kręgach takie przekonanie, 
że przecież Jaruzelski był prezydentem, wybranym 
później przez Zgromadzenie Narodowe, że przecież 
doprowadził do okrągłego stołu, to wcale nie oznacza 
to, że u podstaw stanu wojennego leżał ten właśnie 
scenariusz. U podstaw stanu wojennego leżała chęć 
umocnienia władzy radzieckiej i systemu totalitar-
nego, a to, co potem nastąpiło, było tylko skutkiem, 
który społeczeństwo w wielu różnych wystąpieniach 
przewidywało i zapowiadało. I nie jest to okoliczność 
usprawiedliwiająca. Ona może być jedynie w trybie 
łaski stosowana, jeśli ktoś po jakimś czasie uzna swój 
błąd, choć też nie wiem, czy do końca. I z tej racji 
chociażby uważam, że ta ustawa, która zaczyna się 
od oceny Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, jest 
zgodna z tym, co orzekł trybunał i co przedstawiała 
międzynarodowa opinia publiczna: parlamenty wie-
lu krajów świata, helsińska fundacja, OBWE i inne 
komisje europejskie, które broniły nas przed tymi 
i wcześniejszymi prześladowaniami.

Tak się składa, że WRON to nie tylko epizod roku 
1981, przedłużony o parę lat trwania stanu wojennego. 
Szereg tych osób występowało też w poprzedzają-
cych go tragicznych zmaganiach, które rodziły jeszcze 
bardziej tragiczne ofiary. Nie poczuję tu wyrzutów 
sumienia, jeśli tylko to zagadnienie będzie się ogra-
niczało do pozbawienia… nawet nie do degradacji, 
tylko do pozbawienia stopni.
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski: A, dziękuję.)
Pan senator, pan minister Bobko.
(Głos z sali: I co? Zostawi i pojedzie tam…)
(Głos z sali: Zostawi te poprawki.)

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad którą debatujemy, ma przede wszyst-

kim – o czym mowa także w preambule tej ustawy 
– znaczenie symboliczne. Dla mnie to nie oznacza, 
że ona jest mniej ważna. Symbole są bardzo ważne 
i z symboliką we współczesnej Polsce mamy duży 
problem. Chciałoby się, aby ta ustawa ten problem 
rozwiązywała czy działała na rzecz poprawy sytuacji 
symboli związanych z dzisiejszą Rzecząpospolitą. 
Ale czy tak faktycznie jest? Chciałbym najpierw 
zwrócić uwagę właśnie na to, że polityka… Już nie 
mówię, że polityka historyczna, ale właśnie two-
rzenie symboli czy odwoływanie się do symboli 
w nowej Rzeczypospolitej po… No właśnie, kie-
dy? Po 1989 r.? Po 1990 r.? Czy może po 1991 r.? 
Tutaj w dyskusji kilka razy pojawiła się ta sprawa, 
że mamy zasadniczy problem z ustaleniem daty, mo-
mentu. To jest właśnie konkretyzacja tego problemu, 
że nie ma… Nie udało nam się stworzyć symboli-
ki. Okrągły Stół? Nie bardzo. Wybory czerwcowe 
w 1989 r.? No, też nie, zwłaszcza w związku z tym, 
co działo się w drugiej turze tych wyborów. 12 wrze-
śnia, pierwszy premier? No, dla niektórych tak, dla 
niektórych nie. I można to ciągnąć dalej. Kolejne 
wybory, kolejny prezydent. Nie udało się tego zrobić. 
To jest duża strata edukacyjna. To jest duża ułom-
ność także naszego dzisiejszego życia publicznego. 
I, jak rozumiem, ta ustawa próbuje tę ułomność czy 
ten brak nadrobić. Ale czy jest to w ogóle możliwe? 
Proszę państwa, zastanówmy się i postawmy so-
bie pytanie: czy wierzymy i mamy przekonanie, że 
6 marca 2018 r. będzie datą, która wejdzie do naszej 
historii jako ostateczne zerwanie tej pępowiny, tej 
więzi z PRL? Wydaje mi się to bardzo, bardzo wąt-
pliwe. I tych wątpliwości jest więcej.

I chciałbym tutaj zaznaczyć, że czasami w tej nar-
racji ze strony twórców ustawy podnoszenie wątpli-
wości co do tej ustawy jest interpretowane jako wręcz 
obrona zbrodniarzy, czyli tych, których ta ustawa ma 
dotknąć. Ja absolutnie nie chcę bronić tej grupy ludzi, 
których ta ustawa dotyka. Oni powinni zostać napięt-
nowani. Wielu z nich powinno zostać ukaranych już 
dużo wcześniej. Niemniej jednak pewne wątpliwości 
w związku z tą ustawą, przynajmniej według mnie, 
się pojawiają.

No właśnie, pierwsza wątpliwość dotyczy tego, że 
tej ułomności czy tego braku symboliki moim zda-
niem już nadrobić się po prostu nie da, że przejście 
między PRL a III Rzecząpospolitą jest przejściem 

stwierdzał, że nie uczestniczył w pracach WRON, 
chociaż pamiętam, że w 2 posiedzeniach brał udział. 
Nie wiem, co tam stanowił, nie chcę bezpodstawnie 
oskarżać człowieka, ale w pewnym sensie się z tym 
identyfikował.

Uważam za stosowne, aby w poprawkach wydłu-
żyć czas, do którego odnosi się ustawa, do 1991 r., bo 
w 1991 r. wszystkie instytucje demokratyczne, suwe-
renne, niepodległe, uzyskały tak jakby pełnię barw. 
Mieliśmy już prezydenta z powszechnych wyborów, 
mieliśmy rząd powstały w parlamencie i mieliśmy 
konstytucję, która pozwalała na to, żeby państwo 
polskie uznać za państwo demokratyczne.

Dalej. Proponuję również, aby była tu wprowa-
dzona taka drobna, humanitarna poprawka. Chodzi 
o to, żeby w sytuacji, gdy będą prowadzone otwar-
te procesy różnych oficerów, nie tylko ogłaszać to 
w biuletynie, ale też powiadamiać najbliższe rodziny. 
Mówimy o przypadkach, w których dane osoby nie 
żyją. Jest zapis, że osoby żyjące zostają powiadamia-
ne. A co w przypadku, gdy one nie żyją? Kogo należy 
powiadomić? No, będzie to w biuletynie. Ale przecież 
jest to sprawa personalna…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…i ona wymaga rozstrzygnięcia. Proszę zatem, 

żeby jednak ze względów humanitarnych powiada-
miać chociaż najbliższą rodzinę. A w ustawach dalej 
jest napisane, że ona może występować w charakterze 
czy to strony, czy to…

No i ostatnia kwestia. Uważam, że IPN, który 
jest statutowo, ustawowo zobowiązany do tego, żeby 
tymi sprawami się zajmować, też powinien mieć pra-
wo składania wniosków, a przynajmniej… To już, 
Panie Marszałku, ostatnie zdanie. Uważam, że IPN 
ma większe uprawnienie do składania wniosków niż 
archiwa państwowe, które przede wszystkim będą 
musiały się do tego, do tej pracy przygotować. IPN 
już od lat przecież formułuje…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Jeszcze to drugie zdanie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: …bardzo panu 

dziękuję.)
Formułuje wnioski lustracyjne, ściga, sprawdza, 

a więc jest jak najbardziej uprawnioną organizacją 
do…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Za co? Za mój wniosek, 

tak?)
Za przemówienie.
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(senator A. Bobko) ważki problem i próbuje coś zrobić, nadrobić zanie-
chania, których nie udało się… czy zrealizować cele, 
których w wyniku zaniechań, najdelikatniej mówiąc, 
i jeszcze poważniejszych, że tak powiem, umów nie 
udało się zrealizować w przeszłości. Ale jest pytanie, 
czy w tym momencie, w tym czasie, w którym ży-
jemy, te straty i te niedociągnięcia są jeszcze w ogó-
le do nadrobienia. Taką refleksją chciałem się tutaj 
z państwem podzielić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przemawiający tutaj przed chwilą przede mną pan 

minister Bobko, mówiący o ustawie, która jest dzisiaj 
przedmiotem naszych obrad, o pozbawianiu stopni 
wojskowych członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego i innych osób – nie będę tutaj wchodził 
w szczegóły – powiedział, że ma w tej sprawie wiele 
wątpliwości. I ja wiele z tych wątpliwości podzielam, 
ja też je mam. Mam takie wrażenie, jakbym stał tutaj 
i trochę powtarzał to, co mówiłem, kiedy pracowa-
liśmy nad nowelizacją ustawy dotyczącej IPN – że 
ja rozumiem… Intencję mogę rozumieć i nawet ją 
podzielać, ale pytanie brzmi: dlaczego to jest robione 
tak pospiesznie? 

Nie wiem, jaki jest cel tego. Czy chodzi o to, aby 
pewne sprawy, które są niewygodne w debacie pu-
blicznej, tym przykryć? Czy o to chodzi? Bo wydaje 
mi się, że można by było zrobić to wolniej i lepiej. 
O czym myślę? Pan senator, minister Klich, kiedy 
zastanawiał się, dlaczego to się nie odbywa w trybie 
degradacji, podał nawet stosowny przepis kodeksu 
karnego. Ja rozumiem, że tutaj nie ma mowy o de-
gradacji, bo degradacja w świetle tych przepisów 
nie może dotyczyć osób nieżyjących, a przecież tej 
ustawie w debacie publicznej już trochę przyklejono 
nazwiska gen. Kiszczaka i Jaruzelskiego, więc to 
byłby zasadniczy problem w tej materii. Ale przecież 
– jak rozumiem – można tego dokonać w jakiś sposób, 
nowelizując kodeks karny za pomocą odpowiednich 
zapisów. Trochę więcej pracy by trzeba było w to 
włożyć, trochę więcej czasu pewnie by to pochłonęło, 
ale myślę, że dałoby się to zrobić. 

Ja bym wolał, żeby to się odbywało po prawo-
mocnym wyroku sądowym. Są prokuratorzy IPN, są 
prokuratorzy wojskowi, którzy przecież mogliby tę 
sprawę zbadać, wnieść ją przed sąd wojskowy i jeśli, 
że tak powiem, dowody byłyby oczywiste – a przecież 
my się nie spieramy o to, że tu nie ma oczywistych 
dowodów – to można by było w trochę dłuższym 

przez pewną szarą strefę i brak symboli bardzo wy-
raźnie to właśnie konkretyzuje.

Druga rzecz, być może jeszcze ważniejsza, to jest 
brak rozliczeń z PRL, dramatyczny brak nawet pew-
nej próby przywrócenia sprawiedliwości, nazwania 
zła złem, dobra dobrem, napiętnowania tych, którzy 
nie służyli sprawie niepodległości, a uhonorowania 
tych, którzy tej sprawie służyli, poczynając od woj-
ny, od lat czterdziestych, po rok 1990. Próbujemy to 
robić. Próbujemy to robić na wiele sposobów, choć-
by ustawą weryfikującą świadczenia emerytalne. 
Ta ustawa też próbuje to robić, ale moim zdaniem 
pojawia się tutaj także szereg wątpliwości. Na ile ta 
ustawa niesie ze sobą pewien potencjał edukacyj-
ny? Na ile teraz, po tak długim czasie – wielu osób 
już nie ma na tym świecie – odebranie dystynkcji 
wojskowych, a więc ukaranie dzisiaj tych, których 
nie udało się ukarać przez ostatnie 28 lat… Na ile, 
że tak powiem, ten akt niesie za sobą pewien walor 
edukacyjny? Na ile… Odwołam się… Znowu powiem 
tak konkretnie. Jeżeli wezmę swojego wnuka czy 
studenta i powiem: „słuchaj, młody człowieku, warto 
być porządnym, bo temu i temu panu odebraliśmy po 
latach, po jego śmierci, dystynkcję wojskową”, to czy 
to jest edukacyjnie przekonujące? Co do tego także 
mam wątpliwości.

A są one jeszcze wzmocnione tym, że ta ustawa 
uruchamia jednak pewien proces – proces administra-
cyjny, proces społeczny – którego skutków nie jeste-
śmy w stanie w tym momencie ogarnąć. Założenie 
początkowe było takie, że ona miałaby działać auto-
matycznie. I ona działa automatycznie w stosunku 
do członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 
To jest, powiedzmy, proste. Ale już na poziomie prac 
rządowych okazało się w sposób oczywisty, że au-
tomatyzm jest niemożliwy, że zostaje uruchomio-
ny proces pewnych przewodów administracyjnych. 
Prawda? Czy ten tryb administracyjny do tych spraw 
jest właściwy, a nie tryb postępowania karnego, to 
też jest wielka wątpliwość. W każdym razie zostaje 
uruchomiony pewien formalny tryb administracyj-
ny, ale zostaje też uruchomiony, proszę państwa – tu 
o tym też była mowa – pewien ferment i powstaje 
poruszenie w naszym społeczeństwie, we wspólnocie. 
Środowiska kombatanckie niezależnie od tych pro-
blemów, o których mówiłem, to jest braku rozliczeń 
czy innych niesprawiedliwości, i tak są często ze sobą 
skłócone, pozostają w różnych złożonych relacjach. 
Ja tutaj dzielę się wielką obawą, że ta ustawa może 
wywołać trudny proces kolejnych waśni i sporów, 
trudny proces społeczny. Może on – oby tak nie było 
– niestety mieć coś z przysłowiowego rozdrapywania 
ran, które powoli się zabliźniają. Stąd ambiwalencja 
w stosunku do tej ustawy. Co prawda podejmuje ona 
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(senator J.F. Libicki) pewnością sprawiedliwie ich oceni, i co do tego nie 
mam wątpliwości.

Z tych wszystkich względów mogę powiedzieć 
tak: trudno mi będzie poprzeć tę ustawę. Czy będę 
głosował przeciw niej, czy, że tak powiem, przyj-
mę inną postawę, inne rozwiązanie, tego jeszcze nie 
wiem, ale z całą pewnością nie będę mógł jej poprzeć. 
Bardzo serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dobrze to wszystko, te wszystkie wątpli-

wości, ujął przed chwilą pan senator Libicki.
Ja chciałbym tylko na chwilę wrócić do tego, 

o czym mówił pan senator Żaryn, tj. że oczywiście 
najlepiej byłoby, gdyby ta sprawiedliwość, o której 
tu mówimy – jeżeli miałaby nastąpić – nastąpiła na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Tylko że właśnie 
ta mądrość ówczesna po obu stronach spowodowała, 
że nie poszliśmy drogą roku 1956, 1968, 1976, 1981, 
tylko obie strony dogadały się co do tego na zasadzie 
pewnego kompromisu. I tak faktycznie minęło 30 lat. 
Może byłoby mądrzej i łatwiej, gdyby ta ustawa prze-
szła, została przegłosowana, w roku 2005 czy w 2006, 
2007, ale wtedy jakoś nikt o tym nie pomyślał. No 
i tak oto – mimo że, jak ktoś powiedział, politykom 
płaci się za to, żeby myśleli na temat przyszłości – my 
po raz kolejny, jak już od dłuższego czasu, zajmujemy 
się przeszłością.

Padł tutaj dzisiaj ze strony senatora Termińskiego 
bardzo dobry przykład. Otóż jest taka możliwość, iż 
zgodnie z tą ustawą tak straszna postać jak Światło… 
Zgodnie z zapisami tej ustawy będzie można odstąpić 
od procedury w stosunku do niego. Jednocześnie jest 
taka możliwość, teoretycznie, jeżeli jakaś organizacja 
kombatancka złoży wniosek w sprawie pułkownika, 
dzisiaj generała, Kuklińskiego… Jeżeli ktoś złoży taki 
wniosek, to nawet nie ma możliwości, żeby odmówić 
w tej sprawie. I będzie trzeba przeprowadzić całą 
tę procedurę, żeby móc powiedzieć, że pan generał 
zasługuje na potraktowanie zgodnie z art. 5. Będą 
w związku z tą ustawą takie paradoksy, będziemy 
na nie narażeni. Dlaczego? Ano dlatego, że przyj-
mujemy – kolejny raz – tę ustawę bez udziału Biura 
Legislacyjnego. Nie tylko ja miałem wątpliwości co 
do art. 2, że może on być sprzeczny z konstytucją, 
z tym nakazem równego traktowania obywateli po-
przez przepisy prawa. Po pierwsze, nie daje się żad-
nej możliwości do sądu… Po drugie, osoby opisane 
w art. 2 są gorzej traktowane niż te, które są opi-

czasie, ale w zgodzie ze wszystkimi procedurami 
osiągnąć ten sam efekt. 

Z jakichś powodów ci, którzy przedstawiają tę 
ustawę, wolą to robić dzisiaj szybko, z dnia na dzień, 
tak szybko, że nawet Biuro Legislacyjne Senatu nie 
jest w stanie przedstawić opinii do tej ustawy, bo ma 
za mało czasu. I to jest pierwsze zastrzeżenie, któ-
re – że tak powiem – powoduje, że wykonanie tych 
intencji, które mogę podzielać, stawia dla mnie ten 
projekt pod znakiem zapytania.

Drugą sprawę podnosiłem, zadając pytanie panu 
ministrowi Skurkiewiczowi. No, dla mnie to jest jed-
nak pewien problem, bo z jednej strony na drodze 
ustawy pozbawiamy Wojciecha Jaruzelskiego stopnia 
generalskiego, ale z drugiej strony on jeszcze cały 
czas funkcjonuje… Nie wiem, czy jest historyczne 
prawo konstytucyjne, ale nikt nie zakwestionował 
legalności jego prezydentury. Więc pojawia się istotne 
pytanie: dlaczego jest tak, że ktoś, kto uchodzi za 
legalnego prezydenta, z powodu jakichś szczególnych 
występków jest pozbawiany stopnia wojskowego? 
Moim zdaniem trzeba by było w jakiś sposób roz-
wiązać ten problem. Dla mnie ten dylemat istnieje. 
Czy my rozwiążemy ten problem za pomocą jakiejś 
uchwały intencyjnej, czy najpierw za pomocą debat 
historycznych… Ale wydaje mi się, że to jednak nie 
jest tak, że są to sprawy rozłączne, bo one dotyczą tej 
samej osoby. To jest dla mnie drugi problem.

I wreszcie trzeci problem jest następujący. No, 
wydaje mi się… Jeszcze raz to powiem, powtórzę: 
o ile mogę się zgodzić z tym, żeby to dotyczyło osób 
żyjących, bo to jest sprawa dosyć naturalna… No, 
to, że pan europoseł Czarnecki będzie miał kłopot 
ze swoim teściem, to już jest jego sprawa, ale jakoś 
to sobie w rodzinie, między sobą, załatwią, jak ro-
zumiem. Jednak co do osób nieżyjących, to wydaje 
mi się, że mamy tutaj do czynienia z pewnym na-
ruszeniem – tak przynajmniej ja uważam – maje-
statu śmierci, którego szanowanie wynika z kultury 
chrześcijańskiej. To nie oznacza, że ci generałowie nie 
mają być poddawani ocenie historycznej i moralnej. 
Muszą być poddawani ocenie historycznej – bo nie 
istniałaby historia jako nauka, gdybyśmy takich ocen 
nie formułowali – jak również moralnie należy to 
wszystko ocenić. Jednak dla mnie pośmiertnie po-
zbawianie ich tych stopni wojskowych jest pewnym, 
no, że tak powiem, naruszaniem majestatu śmierci. 
Tu zgadzam się z panem marszałkiem Borusewiczem, 
który w jednym z wywiadów powiedział, że on był 
za tym, aby degradować obu generałów, Kiszczaka 
i Jaruzelskiego, za życia, ale w tej chwili to oni stoją 
już przed innym trybunałem – albo przed trybuna-
łem historii, jak powiedzą jedni, albo, jak powiedzą 
drudzy, przed Sądem Ostatecznym – który z całą 
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(senator A. Pociej) Co do zasady o tej ustawie mieliśmy w sumie 
okazję debatować w serii pytań, bo często pytania 
wychodziły poza samą formułę pytania i były też 
elementem polemiki czy dyskusji.

Ale przypomnijmy jeszcze, że nie jest to ustawa 
degradacyjna – to pan minister potwierdził – tylko 
jest to ustawa o pozbawieniu stopnia, a więc zupełnie 
inna, bo degradować można do stopnia szeregowego, 
tu zaś nie ma tego mechanizmu, więc nie należy mie-
szać pojęć i używać słowa „degradacja”.

Po drugie, ta ustawa automatycznie dotyczy 
22 osób, które brały udział w strukturze zakwali-
fikowanej przez prokuraturę jako związek zbrojny 
o charakterze przestępczym; z tego tytułu toczyło 
się postępowanie, które nie dobiegło niestety końca. 
Niemniej wiemy, że z punktu widzenia prawa PRL 
zarówno sam mechanizm wprowadzenia stanu wo-
jennego, jak i działalność Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego nie miały żadnego oparcia w prawie, 
nawet w peerelowskim prawie i były w gruncie rze-
czy nielegalne z tego punktu widzenia. A jeśli chodzi 
o ocenę moralną, to sprawa jest dla mnie oczywista.

Jeżeli chodzi o grupy, które będą objęte ustawą, 
grupy byłych żołnierzy zawodowych, którzy będą 
objęci tą ustawą, to również jest procedura, która 
określa sposób postępowania. Tyle wiemy.

Ja się zgadzam z tymi opiniami, które były tu 
wyrażone, że ta ustawa jest niestety późno prze-
prowadzana, blisko 30 lat po przemianach 1989 r., 
a więc prawie 1 pokolenie czy 1 pokolenie po nich. 
Absolutnie z tym się zgadzam. Ale dlaczego tak się 
stało? No, z bardzo prostej przyczyny: było zjawi-
sko określane mianem grubej kreski. W Polsce naj-
później zniesiono zapis o przewodniej roli partii, po 
Węgrzech, Słowacji i byłej NRD. Najpóźniej odbyły 
się wolne wybory, z ponadrocznym opóźnieniem 
w stosunku do Czechosłowacji i Węgier. W Polsce 
przez ponad rok przemian prezydentem był twórca 
stanu wojennego Wojciech Jaruzelski, podczas gdy 
w Czechosłowacji i na Węgrzech urząd prezydenta 
o wiele wcześniej został objęty przez byłych więź-
niów komunizmu Václava Havela i Árpáda Göncza. 
Dopiero w grudniu 1991 r. urząd ministra obrony 
przeszedł w cywilne ręce, i to w ręce człowieka 
nieskompromitowanego w czasach komunizmu. Na 
Węgrzech cywilny minister Für sprawował urząd 
od maja 1990 r. W Czechosłowacji w październiku 
1990 r. usunięto ze stanowiska ministra obrony byłego 
komunistę Václava Vacka. W Polsce później niż u na-
szych południowych sąsiadów siły demokratyczne 
przejęły kontrolę nad ważnymi segmentami państwa. 
Podczas gdy w Polsce funkcjonowała tzw. gruba kre-
ska, na Węgrzech i w Czechosłowacji jednoznacznie 
akcentowano sprawę rozliczeń z przeszłości. W tym 
zakresie warto przypomnieć, że na terenie byłej NRD 
osoby skompromitowane w czasach komunistycznych 

sane w art. 3. Mówił dzisiaj o tych wątpliwościach 
senator Czerwiński, słusznie podając w wątpliwość 
konstytucyjność… No, za daleko poszedłem, o tym 
pan senator nie mówił. Ale mówił o tym, że art. 8 
w pktach 1 i 2 w sposób nierówny traktuje osoby, 
które będą poddane tej weryfikacji.

Ta ustawa jest, o czym mówiliśmy, nieostra – mówi 
o „sprzeniewierzeniu się”. Sądy administracyjne będą 
miały z takim określeniem problem. Zamiast procedu-
ry karnej – bardzo wiele osób to podkreślało; tutaj nie 
było żadnej wątpliwości – która jest z reguły do tego 
typu działań wybierana, wybrano prawo administra-
cyjne. Mówił o tym dzisiaj senator Libicki. A można 
było po prostu zmienić w tym zakresie kodeks karny.

Po raz kolejny zwrócę uwagę – to mnie, kolejny 
raz, najbardziej boli – na sposób procedowania, na to, 
że nasze Biuro Legislacyjne nie miało możliwości, 
by na ten temat się wypowiedzieć. I nie mamy tutaj, 
a powinniśmy mieć, opinii na piśmie. Ci, którzy nie 
mogli być na posiedzeniu komisji, a byli tematem 
zainteresowani – tak się składa, że posiedzenia ko-
misji zawsze są wyznaczane w tym samym terminie; 
ja nie winię nikogo, tylko mówię, że tak jest – nie 
mieli żadnej szansy na to, żeby usłyszeć opinię na-
szego prawnika senackiego, który zresztą, tak jak 
mówiliśmy wcześniej, miał pół nocy albo pół dnia 
na przygotowanie tej opinii.

I ostatnia kwestia, ta sprawa szczególna dotycząca 
śmierci, wprowadzenia pewnych procedur w stosun-
ku do osób już nieżyjących. Ona ma wymiar na pewno 
bardzo poważny, bardzo głęboki. Ale też była tutaj 
mowa wielokrotnie, kierowano te słowa do autorów 
tej ustawy, że jest tam ten element tragizmu, jednak 
zwykle sprawy tragiczne mają taką konstrukcję, że 
nawet o śmieszność mogą się ocierać. To jest bardzo 
poważna materia. Ale przypomnę dowcip Pietrzaka, 
Jana Pietrzaka, który mówił kiedyś, że wyrzuca się 
pośmiertnie komunistów z partii, i dodawał, że praw-
dziwy problem będzie wtedy, kiedy pośmiertnie nas 
będą przyjmować. Nie wiem, skąd jest ta chęć tak jak 
wtedy rozliczania się z ludźmi, którzy już nie żyją. 
A są to, tak jak mówiłem, sprawy wyjątkowo deli-
katne, chociaż rozumiem całą, i powtarzam to, zło-
żoność i doniosłość tej ustawy i powody, dla których 
ta ustawa została jednak wniesiona. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
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(senator J.M. Jackowski) do obrony, jeżeli uznają, że nie zgadzają się z po-
stanowieniem, które w ich sprawie zostało wydane. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Wcisła. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Wcisła:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
„Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
inaczej będą głosić twe zasługi”.
Tak, „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?”.
„Życie pośmiertne Adama Mickiewicza” powin-

no być lekturą obowiązkową dla polityków Prawa 
i Sprawiedliwości. Poetę uznają za swojego Litwini, 
Białorusini, Tatarzy, Żydzi i oczywiście Polacy. 
Jego ciało najpierw pochowano w Stambule, później 
w Paryżu, a następnie na Wawelu, gdzie Mickiewicz 
nigdy w życiu nie był. Nie był w Krakowie, nie był 
też w Warszawie. Z dorobku Adama Mickiewicza 
możemy być dumni, ale też bardzo łatwo można go 
zbrukać do cna. Wiemy to – i myślę, że PiS potrafiłby 
to zrobić. Nie byłby to pierwszy splamiony wspaniały 
życiorys Polaka. Ale te życiorysy się obronią.

Obserwując ostatnie inicjatywy PiS, potrafiłbym 
sobie wyobrazić taki moment, w którym PiS mody-
fikuje ustawę o IPN i zacznie grozić 3 latami więzie-
nia każdemu, kto wbrew faktom będzie twierdził, że 
Mickiewicz był poetą innego narodu niż polski – bo 
przecież Mickiewicz pisał po polsku. Absurdalne? 
Oczywiście, że tak. Nikt zdroworozsądkowy nie 
wyobraża sobie, by komuś przyszło do głowy ka-
rać więzieniem za to, że np. Litwini poetę, który 
napisał „Litwo, ojczyzno moja”, uznają za swojego 
poetę, a Białorusini poetę, który sławił ziemię no-
wogródzką, uznają za poetę białoruskiego, bo Polacy 
w Mickiewiczu widzą Polaka, choćby dlatego, że pisał 
po polsku.

Ale, proszę państwa, Wysoki Senacie, akurat ten 
argument, że Mickiewicz pisał po polsku, jest tyl-
ko pozornie logiczny, bo inny wielki Polak, Mikołaj 
Kopernik, mówił głównie po niemiecku i po łacinie, 
język polski znał bardzo słabo.

(Senator Waldemar Bonkowski: Był Niemcem.)
Dla mnie był Polakiem. Ja wiem, dla pana wiele 

wzorców jest niemieckich.
(Senator Waldemar Bonkowski: To chyba o sobie 

mówicie.)

nie mogły – i nadal nie mogą – sprawować funkcji 
profesorskich na państwowych uczelniach niemiec-
kich. Podaję tylko jeden z przykładów.

Jeżeli chodzi o Węgry, to przypomnę, że w 2012 r. 
została przyjęta konstytucja, która odcięła okres ko-
munizmu na Węgrzech, stwierdziła, że był to okres 
niesuwerennego państwa węgierskiego, i potępiła 
komunizm. Jest to jasno zapisane w obecnie obo-
wiązującej konstytucji węgierskiej.

Jeżeli chodzi o ustawy dekomunizacyjne czy lu-
stracyjne, to Czechy i Niemcy w tym zakresie pro-
wadziły znacznie bardziej konsekwentną politykę. 
A więc…

(Rozmowy na sali)
Tak, ponieważ była gruba kreska… Stąd ta ustawa 

może być procedowana dopiero teraz. I rzeczywiście 
to sprawia wrażenie, że jest późno. Ale nie można 
pod hasłem, że jest za późno, doprowadzić do nie-
oddzielenia niepodległej Rzeczypospolitej wyraźną 
cezurą moralną, polityczną, ale i prawną od okresu 
PRL, bo wtedy mielibyśmy rozmyte kontury państwa 
i fundamenty niepodległości. Mówił o tym bardzo 
wyraźnie, podkreślając to, pan minister Skurkiewicz 
w odpowiedzi na pytania senatorów.

Wysoka Izbo, ja podzielam pewne wątpliwości 
pana senatora Czerwińskiego dotyczące tych postępo-
wań. Podzielam również zdanie związane z tymi po-
prawkami, które zgłosił pan prof. Żaryn. Chciałbym 
jednak zwrócić uwagę Wysokiej Izby, że o ile ideowo 
można w pełni się zgodzić z panem prof. Żarynem, 
naszym kolegą senatorem, o tyle pozbawianie z mocy 
tej ustawy orderów, odznaczeń czy jakiejś formy wy-
różnień… To jest domena – odznaczenia i ordery – 
zarezerwowana dla głowy państwa i to jest opisane 
w zupełnie innej ustawie. Nie mając wątpliwości co 
do zasady takiego postępowania, miałbym wątpli-
wości formalnoprawne, czy w tej ustawie można by 
takie zapisy zawrzeć. Pomijam już fakt, że byłoby 
to wykroczenie poza materię ustawy, a ustawa jest 
z przedłożenia rządowego. A więc moim zdaniem 
nie mamy w tym zakresie… Może się mylę – proszę 
mnie ewentualnie sprostować – ale moim zdaniem 
wykroczylibyśmy poza materię tej ustawy.

Wysoka Izbo, co do zasady jak najbardziej będę 
głosował za tą ustawą. Myślę, że udało się rządowi 
znaleźć formułę prawną i mechanizm, które umoż-
liwiają przeprowadzenie tej procedury. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że poza tymi 22 osobami, które były 
członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
i które z mocy ustawy tracą stopnie wojskowe… 
Pozostałe osoby są objęte procedurą, która jest opisa-
na w ustawie, ale też mają dostępną procedurę odwo-
ławczą w postaci postępowania przed wojewódzkimi 
sądami administracyjnymi, a więc mają też prawo 
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(senator J. Wcisła) (Senator Waldemar Bonkowski: Czas najwyższy.)
Nierealny scenariusz? No, 2 lata temu bym po-

wiedział, że tak, nierealny, ale dzisiaj już nie jestem 
taki pewien.

Apeluję: zostawmy historię historykom, zostawmy 
etykę moralistom i kościołom, zajmijmy się tym, do 
czego zostaliśmy powołani, i tym, czego oczekuje od 
nas suweren – poprawianiem jakości życia Polaków. 
Dziękuję bardzo.

(Senator Waldemar Bonkowski: Wybierzmy przy-
szłość z Kwaśniewskim.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan marszałek Michał Seweryński. Proszę, Panie 

Marszałku.
(Senator Robert Mamątow: Zaraz się okaże, że 

odpowiadamy za gradobicie i trzęsienie ziemi.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Rejtanem, 

Rejtanem! Aż mi się płakać chciało.)
Proszę o ciszę.
(Głos z sali: Głupotę bym zrobił.)
Proszę o ciszę.
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie!
(Senator Waldemar Bonkowski: To jest hipokry-

zja.)
Zaczekam, aż się ta wymiana myśli zakończy.
(Senator Waldemar Bonkowski: Hipokryci.)
W dotychczasowych wystąpieniach zostały zada-

ne 2 ważne pytania i chciałbym na nie odpowiedzieć.
Pierwsze pytanie było takie: dlaczego odbiera-

my stopnie wojskowe osobom nieżyjącym? Pan prof. 
Bobko powiedział słusznie, że chodzi o pewne sym-
boliczne rozliczenie. Dosadnie można by powiedzieć, 
że tu chodzi o akt infamii, o uznanie pewnych osób za 
infamisów. Na tym polega symbolika tej oceny, której 
i po śmierci można dokonać, tak samo jak uznajemy 
po śmierci pewne osoby za bohaterów i awansujemy 
je, nawet stopnie wojskowe im przyznając. Tak więc 
tu jest pewna logika. Oni już nie żyją, ale my chcemy 
narodowi powiedzieć, że ci są naszymi bohaterami, 
a tamci są infamisami. I to jest odpowiedź na pytanie, 
dlaczego robimy to pośmiertnie i czy to ma jakiś sens.

(Senator Waldemar Bonkowski: Ma.)
Drugie pytanie jest takie: dlaczego tak późno? 

No, pan senator Jackowski już właściwie odpowie-
dział na to pytanie. Wcześniej nie było to możliwe, 
bo panował układ Okrągłego Stołu, na podstawie 
którego komuniści współsprawowali władzę, i jest 
oczywiste, że nigdy by nie dopuścili do tego, żeby 
samych siebie uznać za infamisów. A więc można 
było to zrobić dopiero teraz. Pozwolę sobie nawet na 

Te rozważania pokazują, na jaką minę wchodzimy, 
próbując ustalić rządową czy polityczną interpretację 
historii, szczególnie wtedy, gdy dotyczy ona ludzi już 
nieżyjących. Politycy, których przymiotem jest two-
rzenie prawa obowiązującego wszystkich Polaków, 
nie powinni zajmować się opiniowaniem historii, na-
wet tej jednoznacznej, a już na pewno nie powinni 
decydować o pośmiertnym odbieraniu komukolwiek 
stopnia wojskowego bez choćby zwykłego procesu 
sądowego, tym bardziej że decyzje w tej sprawie, siłą 
rzeczy, mają charakter wybiórczy, a nie powszechny. 
Bo niby dlaczego członkowie WRON mają być po-
śmiertnie osądzeni, a posłowie ówczesnego Sejmu, 
którzy uchwalali, nawet wbrew kalekiej peerelow-
skiej konstytucji, legalność stanu wojennego, nie są 
poddani takim ocenom? Czyżby to była przezorność? 
Bo przecież rządząca dzisiaj partia też jest oskarżana 
o łamanie konstytucji.

(Senator Robert Mamątow: Gradobicie, trzęsienie 
ziemi byśmy teraz mieli…)

Ale wróćmy do kwestii procedowanej ustawy. 
Będę głosował przeciwko przyjęciu tej ustawy i nie 
ma to żadnego związku z moją oceną stanu wojen-
nego ani WRON. Mój głos będzie głosem przeciwko 
uzurpowaniu sobie przez polityków prawa do decy-
dowania w sprawach, przy których polityków w ogóle 
nie powinno być. Podobnie bym zagłosował, gdyby 
politycy chcieli ustalić skład reprezentacji Polski na 
mistrzostwa świata w piłce nożnej. Nie uznaję prawa 
do decydowania o tym, czy można zwolnić przed-
stawiciela jakiejś profesji z wykonywania swoich 
obowiązków, jeśli względy etyczne mu to utrudnia-
ją. Ingerencja władcza w te sfery życia publicznego 
szybko powoduje, że stają się one ofiarą inkwizyto-
rów, a nie polem działania historyków, etyków czy 
przedstawicieli innych profesji.

Wysoki Senacie, w cytowanym przeze mnie 
na wstępie wierszu Cypriana Kamila Norwida nie 
Mickiewicz jest najważniejszy. To wiersz o tak tra-
gicznych i znanych postaciach, jak Napoleon, Kolumb 
czy Alighieri, a przede wszystkim o tych, którzy prze-
kopywali ich groby, nie mogąc ustalić, jak głosić ich 
zasługi. Cyprian Kamil Norwid z sarkastycznym 
smutkiem ostrzega i przestrzega przed grzebaniem 
w grobach po to, by po śmierci dokonać swojego sądu 
na zwłokach.

Jeśli przyjmiemy tę ustawę, to dokonamy bardzo 
szkodliwego precedensu. Rewolucyjna logika poli-
tycznej władzy – a PiS jest władzą rewolucyjną – 
niestety będzie kusiła do przekraczania kolejnych 
Rubikonów. Dzisiaj zdejmiecie pagony generałom 
WRON, jutro być może zapragniecie odebrać Nobla 
Wałęsie, a pojutrze ustalicie, że komunizm skończył 
się w 2015 r.
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(senator M. Seweryński) (Senator Waldemar Bonkowski: Strażnicy 
Okrągłego Stołu…)

No, Polska w tej chwili jest podzielona i nie może-
my powiedzieć, że dzisiaj nawet choćby odkrywano 
prawdy, które są obiektywnymi prawdami opartymi 
na faktach, to ludzie w to wierzą… Dzisiaj ludzie 
wierzą w to, w co chcą wierzyć. I to jest problem. 
Są manipulowani przez media i sami sobie dobierają 
treści, które są dla nich wygodne. I cóż można powie-
dzieć o generałach, których mamy pozbawić stopni? 
Najbardziej symboliczną postacią jest tu bez wątpie-
nia gen. Jaruzelski, któremu i na tej mównicy, i wczo-
raj przy okazji posiedzenia Sejmu wyciągano różne 
niechlubne momenty z życia i kariery wojskowej – rok 
1968, czystki antysemickie w armii, wysłanie wojska 
przeciwko robotnikom, stan wojenny etc. Ale jakoś 
nikt nie przypomniał bardzo ważnego faktu związa-
nego z polityką wojskową Układu Warszawskiego. 
Dlatego przypomnę o tym z tej trybuny. Mianowicie 
doktryna Układu Warszawskiego podpisana i zaak-
ceptowana także przez ministra obrony narodowej, 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, i potwierdzona potem 
w tzw. planie operacji zaczepnej z roku 1970, zakłada-
ła, że Polska będzie wrotami dla Armii Czerwonej do 
agresji na kraje Paktu Północnoatlantyckiego. Polskie 
wojsko, polscy młodzi chłopcy, którzy z poboru w tej 
armii służyli, mieli być użyci jako pierwsze uderze-
nie…

(Senator Waldemar Bonkowski: Na terenie Polski.)
…przy przygotowaniu z użyciem broni nukle-

arnej. My dużo wiemy w tej chwili o tych faktach, 
także dzięki informacjom przesyłanym potem od 
płk Kuklińskiego, który nawet dostarczył mapy 
pokazujące, jak to uderzenie miało wyglądać, 
a my dzisiaj wiemy, jak miało wyglądać kontr-
uderzenie obronne Paktu Północnego. Szanowni 
Państwo, od Szczecina do Wrocławia na pierw-
szej linii nie byłoby nic. Tak by to wyglądało. 
Druga fala to byłaby linia Wisły. I pytanie jest 
takie: czy to były tylko gry wojenne, które za-
kładali stratedzy wojskowi w Moskwie i nasi tu 
w Warszawie to klepali? Czy jednak oni, ci dorośli 
mężczyźni, zdawali sobie sprawę z tego, że może 
dojść do międzynarodowego konfliktu ze Stanami 
Zjednoczonymi i Paktem Północnoatlantyckim, 
i z tego, co się stanie z Polską? I to jest bardzo 
ważna sprawa, jeżeli chodzi o dyskusję o gen. 
Wojciechu Jaruzelskim.

Myślę więc, że to wszystko jest bardzo późno. 
Polaków to do niczego nie przekona. Ta ustawa przej-
dzie niestety bez większego echa – nad czym ubole-
wam – bo jest za późno przyjmowana. Ale myślę, że 
jest jakimś aktem sprawiedliwości. Bo chodzi o spra-
wiedliwość. Pomyślmy więc o tym, co jest polską 
racją stanu, a co nią nie jest, jak będziemy nad tym 
głosowali. Dziękuję. (Oklaski)

tak daleko idącą supozycję: nie wiem, czy to byłoby 
możliwe w poprzedniej kadencji.

(Senator Waldemar Bonkowski: Jakby było, to już 
by to było zrobione.)

Ja nie jestem zwolennikiem bardzo dosłownego 
interpretowania wyrażenia „gruba kreska”, ale wy-
daje mi się, że swoiste przemilczenie pewnych czy-
nów było częścią układu okrągłostołowego, chociaż 
co do zasady uważam, że był to akt szczęśliwy dla 
Polski, bo być może rzeczywiście ratował nas przed 
rozlewem krwi. I to jest odpowiedź na drugie pytanie.

Co do pewnych osób to z mocy ustawy… Chyba 
co do roli Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
nie mamy wątpliwości, że ludzie, którzy tam byli, 
zasługują na infamię. Co do pozostałych osób jest 
droga sądowa, jest możliwość weryfikacji. Nic się 
nie dzieje w sposób automatyczny. Jest droga sądowa 
administracyjna, a nie karna… No, prawnicy, którzy 
mówili przede mną, powiedzieli, dlaczego nie od-
powiada karnie osoba nieżyjąca, wobec takich osób 
procesów karnych nie prowadzimy. Administracyjne 
procesy prowadzi się w odniesieniu do dawnych, by-
łych decyzji administracyjnych, jak chociażby wy-
właszczeniowych. Być może będzie jeszcze wiele 
takich postępowań na podstawie ustawy, która będzie 
sprawy wywłaszczeń i odszkodowań regulować już 
nie za długo. A więc to jest normalna droga, ale są-
dowa i ona daje gwarancje tego, że nikt nie będzie 
niesłusznie, niesprawiedliwie tego pozbawiony. No 
więc tych kilka fundamentalnych kwestii tak sobie 
tłumaczę ja sam. 

Dlatego ja będę głosował za tą ustawą, bo mi się 
wydaje, że daję sobie właściwe odpowiedzi na te 
pytania, które wszyscy powinniśmy sobie postawić. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, pan Robert Gaweł. Proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem w trudnej sytuacji po wystąpieniu pana 

marszałka Seweryńskiego, bo można powiedzieć 
krótko: do pełnego nie dolejesz. Ale postaram się 
przytoczyć tutaj jeszcze kilka wątków, o których 
może mowy dzisiaj nie było. Mianowicie samo roz-
liczenie z PRL i dyskusja na ten temat powinna być 
zamknięta w Polsce bardzo dawno. Dlaczego tak się 
nie stało, wszyscy na tej sali dobrze wiemy.
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Tylko nie wiem, na kim. Bo jeżeli faktycznie trzeba 
być sprawiedliwym, to niech wymiar sprawiedliwo-
ści to osądzi. Jeżeli trzeba kogoś ukarać, bo ktoś był 
zbrodniarzem albo działał wobec innego człowieka 
w sposób niegodny, to takiego kogoś trzeba ukarać, 
wsadzić do więzienia. Nie wolno nigdy – i przed 
tym przestrzegam i zawsze przestrzegałem – wrzu-
cać wszystkich do jednego worka. I nie wolno nigdy 
doprowadzić do odpowiedzialności zbiorowej.

I to nie jest tak, jak mówicie, że ta ustawa będzie 
odnosiła się tylko do jasno określonej grupy ludzi. 
Bo już dziś eksperci mówią, że ta ustawa również 
może być, absolutnie, takim elementem nacisku na 
oficerów, którzy dalej są czynni w naszym wojsku.

Ale ta ustawa ma jeszcze jeden bardzo niebez-
pieczny aspekt. I to mówią już naprawdę różni eks-
perci; jeżeli poczytacie, to zobaczycie, to nie jest 
manipulacja mediów. Eksperci mówią, że ta usta-
wa pokazuje jedną rzecz i tak naprawdę obniża albo 
podważa morale Wojska Polskiego. Pokazuje, że bę-
dzie można wpływać na to, co się dzieje w armii. 
Bo można przygotować ustawę, która będzie tych 
żołnierzy, którzy mają nas bronić, mają być naszym 
gwarantem bezpieczeństwa, po prostu degradować. 
Można ich tak naprawdę poniewierać. Są to bardzo 
niebezpieczne zapisy. Nawet nie zdajecie sobie spra-
wy, jak niebezpieczne. Zastanawiam się, dlaczego 
tak się dzieje i skąd tak naprawdę w was tyle niechę-
ci. Zresztą wrócę do ekspertów, którzy mówią, że 
nikt nigdy w żadnym kraju nie odbierał nikomu po 
śmierci stopni wojskowych. Proszę nie mówić, że po 
roku 1989 nie było czasu na rozliczenia. Proszę nie 
mówić, że przy Okrągłym Stole nie było działaczy 
Prawa i Sprawiedliwości… No, dawniej to się nazy-
wało inaczej – przepraszam bardzo, to sformułowanie 
wycofuję. Formacja polityczna, którą reprezentowali 
wasi liderzy i która uczestniczyła w życiu politycz-
nym na początku lat dziewięćdziesiątych, nazywała 
się inaczej.

(Senator Bogdan Borusewicz: PC.)
To nie było tak, że nie można było rozliczać. 

Można było – były niezależne sądy i można było 
kierować sprawy do sądów.

(Senator Waldemar Bonkowski: 4 czerwca jeszcze 
był.)

Można to było zrobić. Tylko dziś w tym rozpę-
dzie medialnym być może po prostu chcecie przykryć 
trudne sprawy. Być może ta ustawa, o której deba-
towano gdzieś na zapleczu rządu, pojawia się nagle 
dlatego, że zaczęła się afera z podwyżkami i pre-
miami w rządzie. Być może to wszystko, co dzie-
je się w polityce międzynarodowej, w relacjach ze 
Stanami Zjednoczonymi czy w relacjach z Izraelem, 
jest dzisiaj dla was trudne do strawienia, więc trzeba 
było szybko ten problem przykryć. A może różne 
problemy poszczególnych radnych czy samorządow-

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam przed sobą życiorys osoby, którą bardzo do-

brze znam, mimo że stoimy po 2 różnych stronach 
barykady politycznej, po 2 stronach sporu politycz-
nego, i jestem pod dużym wrażeniem tej osoby. Nie 
będę przytaczał nazwiska, bo nie chcę tutaj nad-
używać… ale przedstawię życiorys. W latach 1969–
1973 podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, później w latach siedemdziesiątych, 
oficer w 7 Dywizjonie Rakiet Taktycznych, później 
dowódca. Piękna kariera, naprawdę piękna kariera 
wojskowa do 1994 r. Już nie chcę przytaczać szcze-
gółów, żeby nie było wiadomo, o kim mówię. Znam 
człowieka, jestem naprawdę pełen podziwu dla tego, 
co robi, mimo że należymy do różnych środowisk 
politycznych. Ale kiedy czytam ustawę, nad którą 
jutro będziemy głosować i którą najprawdopodobniej 
przyjmiecie większością głosów senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, to obawiam się, że ten człowiek 
w jakimś późniejszym czasie przez kogoś, kto go 
np. nie będzie lubił, również może stracić wszystkie 
swoje stopnie wojskowe. Dlatego że tak właśnie w tej 
ustawie jest.

(Senator Robert Mamątow: Tak nie jest. Ta ustawa 
do tego nie dopuszcza. Po co tak mówić?)

Tak jest. To jest bardzo niebezpieczna ustawa. 
Dlatego, jak powiedział pan senator Wcisła, nie my, 
politycy, powinniśmy decydować, kto jest winny, 
a kto nie jest winny, tylko niezależne i niezwisłe sądy. 
To tam powinny się takie sprawy toczyć. My nie je-
steśmy od wymierzania sprawiedliwości w drodze 
ustawy, dlatego że – wielokrotnie już z tej mównicy 
to powtarzałem i powtórzę jeszcze raz – władza nie 
jest dana raz na zawsze. I zawsze może przyjść ktoś, 
kto w bardzo podobny sposób napisze inną ustawę.

(Senator Robert Mamątow: To prawda.)
I może zapisać w takiej ustawie różne rzeczy: 

kierownictwo partii politycznej, kierownictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, służby specjalne 
naszego kraju… Dlatego że uzna w uzasadnieniu tej 
ustawy, że osoby, które pełniły dane funkcje, sprze-
niewierzyły się racji stanu. To tak pojemna nazwa, 
to tak pojemne sformułowanie, że można skrzywdzić 
każdego. I wy taką furtkę właśnie teraz otwieracie, 
już po raz kolejny w tej kadencji.

Nie wiem, skąd ta niechęć do ludzi, skąd ta za-
wiść. Pod pięknym hasłem szukania sprawiedliwości, 
które przed chwilą wypowiadaliście po raz kolejny 
z tej mównicy… Tak naprawdę to jest raczej zemsta. 
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(senator G. Napieralski) Tak, ich się wybierze w demokratycznych wybo-
rach. W demokratycznych wyborach taką siłę się wy-
bierze. I co wtedy powiecie? Że to złe? A jeżeli przyj-
mą ustawę o delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości 
jako partii politycznej, to co wtedy zrobicie? Ale 
powiedzą: mamy do tego podstawę, dlatego że 
przyjmowaliście takie, a nie inne ustawy. Co wtedy 
powiecie wy, politycy, którzy dzisiaj takie ustawy 
przyjmujecie?

(Senator Robert Mamątow: Będziemy myśleć.)
To bardzo niebezpieczne zjawisko i przed tym 

przestrzegam, dlatego że coraz bardziej tę granicę 
przesuwacie. Ta granica coraz niebezpieczniej prze-
suwa się w naprawdę złą stronę.

I zapamiętajcie te słowa, które dzisiaj padają z tej 
właśnie mównicy, bo one nie są wymierzone agre-
sywnie w was, one nie są złośliwe, one nie są dzisiaj 
przejawem jakiejś walki politycznej przeciwko cze-
muś. Naprawdę materia jest bardzo delikatna, bardzo 
trudna i dotyczy też nieszczęścia ludzi w tamtych 
latach. Zapamiętajcie dzisiejszą debatę, bo kiedyś 
przyjdzie taki czas, że to wy będziecie w mniejszości 
i będziecie podobnie mówić z tej mównicy. (Oklaski)

(Senator Waldemar Bonkowski: Może i tak będzie, 
ale komunistów już nie będzie.)

Ja będę.
(Senator Waldemar Bonkowski: …Ale komuny 

nie będzie.)
(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan profesor…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę o ciszę.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Proszę, Panie 

Profesorze.
(Senator Waldemar Bonkowski: …Słucha tylko…)
Proszę o ciszę!
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Nie zamierzałem zabierać głosu, ale po tym, co 

usłyszałem w dyskusji, a szczególnie po tych okla-
skach, które przecież nie pojawiły się z tej okazji, że 
wchodzę na mównicę, jestem gotów stanąć przed pań-
stwem i powiedzieć to, co w tej sytuacji jest w mym 
sercu.

Dziwią mnie niektóre wystąpienia, niektóre w ca-
łości, inne w pewnych fragmentach. Jeden z panów 
senatorów mówił o tym, jak ta ustawa jest silnie zwią-
zana z wychowaniem. A wiemy, że wychowanie to 
jest bardzo trudna sprawa.

ców Prawa i Sprawiedliwości spowodowały dzisiaj, 
że ten nieskazitelny wizerunek partii władzy został 
po prostu bardzo mocno nadszarpnięty, więc trzeba 
było wyciągnąć temat zastępczy i zacząć dyskuto-
wać tak naprawdę o przyszłości ludzi – i nie tylko 
o przyszłości, ale również o przeszłości – i, tak jak 
powiedział senator Wcisła, grzebać się w sprawach 
bardzo trudnych i moralnie wątpliwych. Jeszcze raz 
to powtórzę: moralnie wątpliwych.

Jeszcze raz powtórzę z całą stanowczością… 
A już nieraz byłem posądzany o komunizm, więc 
do tego przywykłem, chociaż w tamtych czasach 
byłem młody i nie doświadczyłem niczego złego, 
co mogło się wydarzyć. Ale chciałbym z całą sta-
nowczością jeszcze raz powtórzyć: jeżeli jest osoba 
albo są osoby, które krzywdziły innych bądź robiły 
coś wbrew naszej godności, moralności, to trzeba je 
osądzić, jestem za tym. Ale my, politycy, nie mamy 
żadnego prawa, żeby kogokolwiek osądzać w dro-
dze ustawy. I jeszcze raz przestrzegam, szczególnie 
kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, bo 
prędzej czy później nadejdzie taki czas, że wasze 
słupki będą niższe od słupków innej partii politycz-
nej. Nie wiemy, jak ona się będzie nazywała, kto tę 
władzę przejmie, ale mechanizm tak naprawdę ven-
detty, zemsty, odwetu jest przez was bardzo prosto 
napisany, jest czytelny i klarowny. Tylko pytanie 
brzmi: czy ta polityka, którą my uprawiamy i chce-
my uprawiać w przyszłości, ma być właśnie taka? 
Czy ma się opierać na zemście, odwecie i niechęci? 
I czy to na tej sali, tutaj, w Senacie, czy w Sejmie, 
mamy podejmować decyzje albo rozstrzygać o tym, 
kto jest dobry, a kto jest zły? Nie mamy takiego 
prawa, dlatego że często nie mamy też pełnej wie-
dzy o tym, co się wydarzyło. Możemy potępiać 
wydarzenia, podejmować uchwały, to prawda, ale 
jeżeli chodzi o ocenę ludzi, to byłbym bardzo, bar-
dzo ostrożny.

Jeszcze raz powtórzę – bo to powinno wybrzmieć 
właśnie na tej sali, bo kolejna podobna ustawa właśnie 
przez naszą salę przechodzi, przechodzi większością 
głosów senatorów Prawa i Sprawiedliwości – że takie 
same ustawy będą obowiązywały, jak stracicie wła-
dzę, a być może pojawią się gorsze. A jeżeli przyjdzie 
całkowicie nowa siła polityczna, która będzie bardziej 
skrajna w swoich poglądach, być może bardziej po-
pulistyczna, która nigdy w ławach sejmowych ani 
w senackich nie zasiadała, jeżeli przyjdą ludzie, któ-
rzy nie pełnili żadnych funkcji politycznych, ale będą 
przepełnieni niechęcią do dzisiejszej władzy, to co 
wtedy zrobicie?

(Senator Robert Mamątow: Oni nie przyjdą.)
Przyjdą, przyjdą.
(Senator Robert Mamątow: Ich się wybierze.)
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(senator K. Wiatr) ofiar? Ile krwi? Pan senator Rulewski przecież też tu 
o tym mówił, prawda?

Dlatego nie mam wątpliwości, że ta ustawa jest 
bardzo potrzebna. Przeciwstawiamy żołnierzom wy-
klętym i niezłomnym ludzi, którzy źle przysłużyli się 
Polsce. Będę głosował za tą ustawą. I namawiam do 
tego tych, którzy mają wątpliwości. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja akurat nie mam atencji do mundurów, bo wiem, 

co ludzie w mundurach, w mundurach wojskowych 
robili w stanie wojennym. Stan wojenny był przygoto-
wany przez wojsko, Ludowe Wojsko Polskie, według 
powszechnej opinii Wojsko Polskie, bo ogólna nazwa 
to „Wojsko Polskie”, wtedy także stosowano rogatyw-
ki, to pięknie wyglądało. Stan wojenny został przy-
gotowany w Sztabie Generalnym. I wojsko, na czele 
z Jaruzelskim, Kiszczakiem i Siwickim, kierowało 
tym stanem wojennym i sterowało nim od początku 
do końca. Nam się wydawało, że to SB, że milicja. 
Nie, te formacje działały jako formacje wspomagają-
ce, pomocnicze, zaś centrum stanu wojennego i przy-
gotowań do stanu wojennego było wojsko. Widziałem 
w 1990 r., bo byłem przewodniczącym komisji do 
spraw przyczyn i skutków stanu wojennego w Sejmie 
RP, te dokumenty. Widziałem podpisy pułkowników 
– bo to przeważnie na tym szczeblu się odbywało 
– niewątpliwie bardzo zdolnych ludzi, którzy zdecy-
dowali się działać w bardzo złej sprawie. Możliwe, 
że wydawało im się – albo tak uważali – że bronią 
Polski, bronią suwerenności Polski. Ja słyszałem z ust 
Jaruzelskiego hasło: socjalizmu będziemy bronić jak 
niepodległości. A więc było iunctum między socjali-
zmem oraz niepodległością. Oczywiście to nie było 
tylko hasło, bo ja sądzę, że ci ludzie wierzyli, że bro-
nią tej Polski, jaka była ówcześnie, i podejmowali te 
działania z przekonania. My, którzy mieliśmy inne 
zdanie i przeciwstawialiśmy się nie tylko werbalnie, 
ale także czynnie temu hasłu, widzieliśmy przede 
wszystkim służby: milicję, SB. Ale jak mówię, to byli 
tylko wykonawcy. Stan wojenny był przygotowany 
przez wojsko, zaplanowany przez Sztab Generalny 
i wdrożony przez wojsko.

Oczywiście nie będę sądził, nie będę i nie chcę 
być sądem. Ci ludzie może mieli jakieś racje, których 
nie podzielałem. Ale dla mnie jest nie do przyjęcia 
zajmowanie się w ten sposób tymi, którzy zmarli. 
Dla mnie jest nie do przyjęcia propozycja pozbawie-

(Senator Waldemar Bonkowski: W domu, w domu.)
Proszę nie przeszkadzać, naprawdę.
Byłem inicjatorem uchwały Senatu o potrzebie 

budowy atmosfery wychowawczej w Polsce. To było 
22 lutego 2007 r. Proszę się może z tym zapoznać, bo 
to jest jakby trochę inny klimat myślenia o człowieku, 
o narodzie, o państwie. Wychowanie.

Kilkanaście lat temu, to już było po 1990 r., na-
wet po 1991 r., uczestniczyłem w apelu poległych. 
Żołnierz odczytywał apel poległych i przywo-
ływał w pamięci organizacje i osoby na to nie-
zasługujące, do tego robiła to osoba w zielonym 
mundurze, który to mundur jest otaczany w Polsce 
wyjątkowym szacunkiem. Kiedy po uroczysto-
ści interweniowałem u pana podoficera… Mój 
Boże, szkoda mówić. Ale wojsko służy państwu. 
A zatem kto ma definiować te sprawy w wojsku? 
Minister obrony narodowej? Państwo powiecie, 
że absolutnie nie. Skoro nie Sejm i Senat, to kto? 
Ale to nie tylko wojsko, z całym szacunkiem dla 
pana ministra tu siedzącego, a szczególnie dla 
wojska. Przecież są szkoły, szkoły podstawowe, 
szkoły średnie, cała przestrzeń publiczna budująca 
tę przestrzeń intelektualno-emocjonalną związaną 
z wychowaniem.

Była ustawa o pomnikach komunizmu. To był pe-
wien fragment. Teraz też jest fragment. Ja nie mówię, 
że ta ustawa jest idealna, tego nie mówię, ale nie mam 
wątpliwości, że staramy się w jak najlepszy sposób 
budować te przyczynki dla tych ważnych spraw, 
dla zdefiniowania polskiej racji stanu, dla nazwania 
i wskazania postaw patriotycznych.

Konstytucja II Rzeczypospolitej, Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej formułowała przysięgę, jaką składał 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, o odpowiedzial-
ności przed Bogiem i historią. I my tu dotykamy tych 
spraw, niezwykle ważnych. Ja nie mówię, że one są 
łatwe, ja nie mówię, że niektóre z tych wątpliwości nie 
są prawdziwe, ale to nie oznacza, że możemy sobie 
pozwalać na takie wywody, których w 2018 r. w tej 
Izbie nie przystoi przedstawiać. Nie może być tak, 
że złe czyny nigdy nie zostaną osądzone. Nie może 
być tak. Pan senator Napieralski mówi, że niepraw-
da, że po 1989 r. nie było czasu na rozliczenia. Panie 
Senatorze, no, może rząd Olszewskiego by to zrobił, 
gdyby nie nocna zmiana.

(Senat Jerzy Fedorowicz: O rany!)
(Rozmowy na sali)
Może by to wówczas się stało. Przypominam au-

torów, aktorów tamtej nocnej zmiany.
Ocena trudna, to prawda, odpowiedzialność 

zbiorowa zła… Ale czy udział w ciałach zbiorowych 
mających, że tak powiem, ogromny ciężar: WRON, 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego… Ile 



165

57. posiedzenie Senatu w dniu 7 marca 2018 r.
Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.)

(senator B. Borusewicz) Ja uważam, że pozbawianie stopni powinno doty-
czyć tylko tych, którzy żyją, i złożę taką poprawkę. 
W mojej ocenie propozycja, żeby robić to w stosun-
ku do nieżyjących, jest… To nie mieści się w mojej 
etyce. Może w przypadku części z państwa tak, ale 
w mojej etyce się nie mieści i nie mieści się także 
w etyce chrześcijańskiej. Niech ich sądzi w tej chwili 
Sąd Boży.

(Senator Wiesław Dobkowski: Oni nie wierzyli 
w Boga.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

Sąd ludzki musi się zawiesić. Trzeba to ocenić 
i ja jestem pewien, że ta ocena większości z nas jest 
jednoznacznie negatywna, ale nie będę głosował za 
ustawą, która robi krok w tym kierunku. Pytam: jakie 
będą następne kroki? Wykopki? Usunięcie? No, będą 
następne tego typu pomysły. Dlatego proponuję taką 
zmianę w tej ustawie.

Druga zmiana, którą proponuję, to wprowadzenie 
jednak pewnego kryterium. Oprócz prześladowań ze 
względu na pochodzenie i przekonania religijne pro-
ponuję kryterium narodowościowe, bo to, co czytam, 
według mnie jest niewystarczające. Tak że muszą 
być konsekwencje za stosowanie kryteriów narodo-
wościowych, za te czystki w 1967 r. i w 1968 r., za 
ten stan, z którego do dzisiaj musimy się tłumaczyć 
i za który musimy się wstydzić, chociaż to nie nasza 
wina, tylko ich. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głos z sali: Oni nie ratowali Polski, Panie 

Marszałku, oni…)
Dla porządku informuję…
(Senator Jarosław Rusiecki: Pani Marszałek, pro-

szę…)
Pan senator? Proszę bardzo. Pan senator chce jesz-

cze zabrać głos w dyskusji.
Pan senator Jarosław Rusiecki. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Rusiecki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Nie będę…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę panów o ciszę. 

Proszę o ciszę!)
Nie będę powielał myśli i przywoływał nazwisk, 

o których mówił pan marszałek Borusewicz, ale też 
nie chcę, Szanowni Państwo, żebyśmy tutaj debato-
wali w takim kontekście, że my sobie przypisujemy 
jakieś cechy Sądu Bożego. My nikogo we wspomnia-
nej materii nie sądzimy, my pracujemy nad ustawą 

nia stopni tych, którzy zmarli, czy w ogóle sądzenia 
tych, którzy zmarli, w taki sposób, jak to w tej chwili 
proponujecie. O zmarłych oczywiście można mówić. 
Jeżeli to zmarli stali na takim stanowisku, to są odpo-
wiedzialni. Oczywiście można mówić, należy badać.

Dla mnie ta ustawa jest kolejną, drugą ustawą – 
były jeszcze uchwały tego typu – która ma interpre-
tować historię. Dla mnie nie jest potrzebna ta ustawa, 
i dla moich kolegów z podziemia też. Nie jest nam 
potrzebne to, żebyśmy oceniali Jaruzelskiego i całą 
tę grupę, która jest odpowiedzialna za stan wojenny.

Na początku lat dziewięćdziesiątych publicznie 
mówiłem, że członków WRON trzeba osądzić. Nie 
wsadzać do więzienia, ale zerwać im epolety, zdegra-
dować. Ale mówiłem to wtedy, kiedy oni żyli.

(Senator Waldemar Bonkowski: Trzeba było to 
zrobić.)

I wtedy trzeba było to zrobić.
Ja rozumiem, że wśród młodych polityków jest 

taka nadgorliwość – chęć dogonienia czasu, który 
już minął, bohaterstwa w czasie, kiedy już nie trzeba 
być bohaterem.

Jaruzelski… Ja od dawna nie mówię „gen. 
Jaruzelski”, tylko mówię „Jaruzelski”. Jaruzelski 
i jego droga życiowa… Nie będę jej analizował. 
Zaskakująca nieraz, zaskakująca dla mnie. Ale nie-
stety byli także tacy ludzie, których widziałem, a ich 
droga była zaskakująca. Oni byli na Syberii czy ich 
rodziny, a potem wracali. Czy chętnie, czy jakoś się 
w ten system dostali? Ale oczywiście to nie jest tak, 
że ktoś kogoś zmuszał, żeby był generałem i żeby był 
w tym systemie. Jednak staram się też zrozumieć, 
choćby tę miłość do Związku Radzieckiego. Staram 
się zrozumieć. I staram się zrozumieć, że to była jakaś 
miłość. Nie sądzę, żeby ona była zapoczątkowana 
gdzieś na zesłaniu, ale jakoś próbuję zracjonalizo-
wać miłość do Związku Radzieckiego. A w 1983 r., 
kiedy działałem w kierownictwie podziemia, Antoni 
Macierewicz skontaktował się z Bogdanem Lisem. 
I co mu powiedział? Że sytuacja już jest tak fatal-
na, że trzeba pokochać Związek Radziecki tak, żeby 
ten Związek Radziecki zrozumiał, że go kochamy. 
Zaskakujące. Zaskakujące, ale ja to rozumiem. No, 
wydawało mu się, że sytuacja jest beznadziejna. A po-
tem się spotkał ze mną, tak, potem się spotkał ze 
mną, prawie w tym samym czasie, i powiedział mi: 
wiesz co, mam taki plan, który trzeba zrealizować, 
bo sytuacja jest taka, jaka jest, to widzisz, bezna-
dziejna. Trzeba stworzyć triumwirat: wojsko, czyli 
Jaruzelski, Kościół, czyli Glemp, i związek zawodo-
wy, czyli Wałęsa. Ja wybuchnąłem śmiechem, a po-
tem powiedziałem: nie po to się z tobą spotykam, żeby 
słuchać takich rzeczy. Mówię o tym, żeby pokazać, że 
pomysły na Polskę i na tę walkę o Polskę były różne.
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57. posiedzenie Senatu w dniu 7 marca 2018 r.
Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.)

(senator J. Rusiecki) (Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: 
Przepraszam. Senator Rulewski.)

Jan Rulewski. Dobrze. Jan Rulewski.
To jeszcze raz odczytam: wnioski o charakterze 

legislacyjnym na piśmie złożyli panowie Jan Żaryn, 
Jan Rulewski i Bogdan Borusewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja po tych słowach pana przewodniczącego sena-

tora Rusieckiego chyba już nie powinienem zabierać 
głosu, ale w toku tej debaty pojawiło się kilka kwestii, 
które jednak chciałbym poruszyć.

Pan marszałek Borusewicz był łaskaw wspomnieć, 
że on jako osoba zasłużona i osoby, które również są 
zasłużone dla Solidarności lat osiemdziesiątych, tej 
ustawy nie popierają czy nie popieraliby. Są jednak 
osoby z panem blisko współpracujące, które popierają 
tę ustawę, no, choćby pan poseł Antoni Mężydło, któ-
ry głosował wczoraj za tą ustawą. To jednak wskazuje 
jednoznacznie, że są takie osoby, które te rozwiązania 
popierają. Część klubu Platformy wstrzymała się od 
głosu, m.in. pan minister, pan poseł Biernacki.

Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną 
kwestię, chyba ważną, o której pan mówił: że sądy 
są od osądzania. Mam taką refleksję: iluż to – i szu-
kam tego w pamięci – oprawców okresu komunizmu 
zostało skazanych przez niezawisłe polskie sądy po 
1989 r.? Nie ma ich chyba zbyt wielu. Tutaj może 
takie nawiązanie również do tego, co się stało przy 
Okrągłym Stole, i następstw, o których tak często 
mówimy dziś, także w parlamencie. Prof. Strzembosz 
wskazywał jednoznacznie, że wymiar sprawiedliwo-
ści to jest ten obszar, który sam się oczyści, a później 
mieliśmy lata dziewięćdziesiąte i wiemy, jak było. 
Wymiar sprawiedliwości nie oczyścił się sam. I jesz-
cze raz powtórzę: tych wyroków na tych bardzo często 
zwyrodnialców, zbrodniarzy nie było tak wiele. Część 
spraw się przedawniła, bo procedury się wydłużały, 
część być może nie została w ogóle podjęta. To jest 
taka refleksja na zakończenie.

Ale mimo wszystko naprawdę serdecznie państwu 
dziękuję za tę dyskusję na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym i bez wątpienia chylę czoła przed 
państwem, bo to jest wielka przyjemność i honor 
przychodzić do Senatu, uczestniczyć właśnie w tej 
procedurze legislacyjnej i rozmawiać z państwem, 
często sprzeczać się, ale sprzeczać się na tym pozio-
mie merytorycznym, w ramach wymiany poglądów

w sprawie pozbawienia stopni wojskowych – tylko 
tyle i aż tyle – po dziesiątkach lat.

Nie chcę przywoływać historii osób, które były 
tutaj może za często przywoływanie. Ale chcę, Pani 
Marszałek, Wysoki Senacie, żeby na koniec tej debaty 
wybrzmiały słowa żołnierza oficera Wojska Polskiego, 
zamordowanego 1 marca 1951 r., pana płka Łukasza 
Cieplińskiego, prezesa IV zarządu Zrzeszenia WiN, 
kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, który 
porozumiewał się przy pomocy grypsów najczęściej 
ze swoimi bliskimi, ze swoją żoną, ze swoim synem, 
ale jeden z tych grypsów skierował do swoich pod-
komendnych, do swoich braci ze Zrzeszenia WiN. 
20 stycznia pan płk Łukasz Ciepliński tak pisał: 
„Walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj umierał 
będę za Nią. Zostaje Andrzejek” – to wspomniany 
syn – „To nasza krew i Wasz Syn, Wy – jego ojco-
wie. Musicie zastąpić mnie dziecku. Zrobili ze mnie 
zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży”. To 
była racja pana płka Łukasza Cieplińskiego. I może 
właśnie o przyznanie racji takim oficerom chodzi 
właśnie teraz.

A wspominany wcześniej przeze mnie pan płk 
Hieronim Dekutowski „Zapora” w chwili wykony-
wania na nim zbrodniczego wyroku śmierci 7 marca 
1949 r., 69 lat temu, w katowni na Mokotowie wypo-
wiedział znamienne słowa: „Przyjdzie zwycięstwo! 
Jeszcze Polska nie zginęła!”. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Czesław 

Ryszka i Konstanty Radziwiłł złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli panowie senatorowie: Jan Żaryn, 
Aleksander Bobko, Bogdan Borusewicz.

Zamykam…
(Senator Aleksander Bobko: Ja nie składałem.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Senator Bobko 

nie składał.)
(Głos z sali: Rulewski składał.)
(Głos z sali: Nie składał.)
(Głos z sali: Pan marszałek Borusewicz…)
Pan senator Bobko… Momencik…
(Głos z sali: Mam zaznaczone…)
To błąd w notatkach. Pan senator Jan Żaryn, pan 

marszałek Bogdan Borusewicz oraz…
(Głos z sali: Pan senator Rulewski…)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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57. posiedzenie Senatu w dniu 7 marca 2018 r.
Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy,  

którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu (cd.). Komunikaty

(sekretarz stanu W. Skurkiewicz) ną religię lub pochodzenie lub dopuszczali się tych 
prześladowań.

Pani Marszałek, odpowiadałem tu na to pytanie. 
My ten pkt 4 szczególnie analizowaliśmy, rozmawia-
liśmy o tym, prosiliśmy o konsultacje prawników 
nie tylko w ramach Rządowego Centrum Legislacji. 
Uznali, że ten przepis jest wystarczający. Myślę, że ta 
ustawa jest naprawdę spójna, ta ustawa jest czytelna 
i naprawdę przywraca tę sprawiedliwość dziejową, 
sprawiedliwość historyczną. Rzeczywiście, możli-
wość degradowania jest w oparciu o przepisy karne, 
ale ta ścieżka może dotyczyć tylko osób żyjących. 
Przepisy karne nie mogą dotyczyć osób, które już nie 
żyją, a my chcemy oddać tę sprawiedliwość. 

Bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Na tym kończymy dzisiejsze obrady. Poproszę 

o komunikat i za chwilę ogłoszę przerwę.

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:
Komunikat. Posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków złożo-
nych w trakcie pięćdziesiątego siódmego posiedzenia 
Senatu do ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych 
osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 
swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji sta-
nu, druk nr 753, odbędzie się jutro, to jest 8 marca 
2018 r., w sali nr 176 o godzinie 8.30. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Dodam tylko, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 
Dziękuję.

I na zakończenie jeszcze jedna kwestia, tak żeby 
to też jeszcze raz wybrzmiało. Ten art. 3… Bo padały 
takie słowa: no a cóż się stanie, jeżeli przyjdzie ko-
lejna władza za 3, 4, 5, 10, 15 lat? Czy ona będzie to 
traktowała w zupełnie inny sposób? Nie, w Ludowym 
Wojsku Polskim były też osoby, które służyły ojczyź-
nie, i to była zdecydowana większość, która nie będzie 
objęta rygorami tej ustawy. W całej historii po 1945 r. 
to będą pewnie miliony czy setki tysięcy polskich 
żołnierzy, którzy nie będą objęci rygorami tej ustawy. 
Ale była grupa – śmiem tak powiedzieć i użyję tego 
słowa jeszcze raz – zwyrodnialców, osób, które za nic 
miały ludzkie życie, ludzką godność. Za nic to miały. 
Mamy takie przykłady na przestrzeni tych dziejów.

I jeszcze raz powtórzę… Przepraszam, że ja to 
muszę odczytać, ale to jest ważne, bo to było wska-
zywane. Art. 3 mówi, że pozbawia się stopnia woj-
skowego osobę – i tutaj są wymienione przyczyny, dla 
których można ją pozbawić go – która swoją postawą 
sprzeniewierzyła się polskiej racji stanu w następu-
jący sposób.

Po pierwsze, pełniąc funkcje służbowe lub zaj-
mując stanowiska dowódcze, kierowała działaniami 
mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia 
niepodległościowego w latach 1943–1956 lub, uczest-
nicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podzie-
mia niepodległościowego, dokonywała drastycznych 
czynów. To jest jeden sposób sprzeniewierzenia.

Drugi: wydając rozkazy użycia broni palnej wobec 
ludności cywilnej. 1956 r., 1970 r… W moim prze-
konaniu to jest jednoznacznie tutaj sprecyzowane.

Po trzecie: będąc sędziami lub prokuratorami 
w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub 
w jednostkach podległych, wydawali wyroki w la-
tach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze 
względu na ich działalność na rzecz niepodległości 
i suwerenności Polski albo oskarżali ich w tych spra-
wach. To chyba też jest dość czytelne i jasne.

I wreszcie: pełniąc funkcje służbowe, inicjowali 
prześladowania żołnierzy ze względu na wyznawa-

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 32)



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

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 

o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie wystawy „Zawsze 
wierni Polsce”, poświęconej historii Związku Polaków 
w Niemczech.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektów 
uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 
roku.

Przypominam, że projekt uchwały zawarty 
w druku nr 737 został wniesiony przez senatora Jana 
Żaryna, a projekt uchwały zawarty w druku nr 738 
– przez grupę senatorów. Sprawozdanie komisji przy-
gotowane zgodnie z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu 
zawarte jest w druku nr 737/738 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Stanisława Gogacza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji w tej sprawie.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam wielką przyjemność złożyć, przedstawić 

sprawozdanie Komisji Ustawodawczej zawarte w dru-
ku senackim nr 737/738 S, sprawozdanie z 7 marca 
dotyczące uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marco-
wych z 1968 roku.

Zostały złożone 2 druki, jeżeli chodzi o projekt 
tej uchwały. Najpierw druk został złożony przez pana 
senatora Jana Żaryna. Komisja obradowała nad tym 
drukiem 28 lutego. Komisja po głębokiej dyskusji 
zdecydowała, że zawiesi swoje posiedzenie do 5 mar-
ca. 5 marca do komisji wpłynął jeszcze 1 druk, druk 

nr 738, projekt złożony przez panią senator Sztark 
i grupę senatorów. Komisja obradowała nad 2 dru-
kami. Odbyła się pogłębiona dyskusja historyczna 
nad tym właśnie wydarzeniem, jakim był Marzec 
1968 r. Komisja zdecydowała, że w sytuacji, kiedy nie 
można osiągnąć konsensusu co do tych 2 projektów… 
A chcę przypomnieć, że zdecydowaliśmy na samym 
początku, że jeżeli nam się uda przyjąć uchwałę na 
posiedzeniu komisji… Chcieliśmy, żeby to było na 
zasadzie konsensusu, a nie na tej zasadzie, że więk-
szość komisji przegłosuje mniejszość i tekst uchwały 
będziemy redagowali w taki sposób, jak to przy okazji 
innych uchwał często nam się zdarza, czyli że będzie-
my głosowali w kwestii statystyk, pewnych faktów 
czy też nazwisk, w kwestii tego, czy umieścić to, czy 
nie umieścić tego. No, często się zdarza, że po prostu 
tak procedujemy. Ale w tym wypadku zdecydowali-
śmy, że będziemy robili wszystko, żeby doprowadzić 
do konsensusu, jeżeli chodzi o przygotowanie wspól-
nego tekstu. Dlatego powołaliśmy 5 marca zespół 
redakcyjny złożony z pana senatora Żaryna, z pani 
senator Sztark, pani senator Zdrojewskiej i pana se-
natora, marszałka Marka Borowskiego. Ten zespół 
redakcyjny przedstawił nam na posiedzeniu komisji, 
które się odbyło 7 marca, tekst wypracowany, z tym 
że w tym tekście były 4 kwestie, które nie zostały 
uzgodnione, co do których nie było konsensusu. Co 
prawda na posiedzeniu komisji jeszcze próbowali-
śmy doprowadzić do tego konsensusu, do wspólnego 
stanowiska, jeżeli chodzi o te 4 kwestie właśnie, co 
do których były różne stanowiska, niemniej jednak 
to się nie udało. Padła propozycja, propozycja zgło-
szona najpierw przez panią senator Lidię Staroń, 
później podtrzymana przez panią senator Barbarę 
Zdrojewską, przez panią senator Annę Sztark, ale 
w tym kierunku zmierzała również wypowiedź pana 
marszałka Marka Borowskiego, ażeby zaczekać na 
decyzję Sejmu i żeby po prostu, jeżeli w Sejmie będzie 
konsensus, przyjąć ten tekst, który przyjmie Sejm. 
Tak się stało, że Sejm przyjął właśnie tekst, który 
został przyjęty znaczną większością głosów izby – 
tylko 3 posłów, jak pamiętam, było przeciw, 6 się 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) Tak właśnie wygląda ten projekt uchwały. I jest 
moja prośba o to, żeby go przyjąć. To jest kompromis, 
to jest konsensus. Tu chodzi o to, żeby przypomnieć 
te wydarzenia, żeby o nich mówić.

A jeżeli chodzi o fakty i ich uszczegóławianie, to 
trudno byłoby akurat w tego typu stanowisku, jakim 
jest uchwała, podjąć się badań historycznych czy też 
innych działań wymagających uszczegóławiania. Tak 
że ten projekt uchwały to jest kompromis i konsensus. 
I bardzo proszę o przyjęcie go. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionych przedstawicieli wnioskodaw-
ców.

Przypominam, że upoważnieni zostali senator 
Jan Żaryn – w sprawie druku nr 737, oraz senator 
Grażyna Sztark – w sprawie druku nr 738.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, ja oczywiście będę głosował 

za, zwłaszcza że tam znajdują się takie piękne słowa 
mówiące o szacunku i uznaniu.

A chciałbym zapytać pana przewodniczącego 
i może nieobecnego marszałka, czy w związku z ta-
kimi słowami podjęto kroki organizacyjne, żeby tych 
ludzi, którzy jeszcze żyją, są w zasięgu ręki, zapro-
sić na uroczyste podjęcie tej uchwały. Zwłaszcza że 
zwyczajem powszechnym w tej Izbie jest to, że na 
ogół się zaprasza, jeśli to jest możliwe. W tym przy-
padku ławy dla tych, którzy żyją i którym chcemy 
podziękować i wyrazić szacunek, są puste. Czy jest 
to niedopatrzenie, czy jest to brak inicjatywy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, to nie było pytanie do przedsta-

wicieli wnioskodawców.
Nie wiem, czy pan przewodniczący chce… Nie 

musi pan odpowiadać, ale…

Senator Stanisław Gogacz:
Nie. Na posiedzeniu komisji nie był podnoszony 

ten postulat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wach.

wstrzymało – ale było uzgodnienie pomiędzy po-
szczególnymi siłami politycznymi, poszczególnymi 
klubami co do właśnie tekstu, który został przyjęty. 
Na posiedzeniu komisji ja akurat zgłosiłem wnio-
sek, poprawkę, ażeby komisja przyjęła jako projekt 
uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych właśnie 
ten tekst, który przyjął Sejm. Wprowadziliśmy do 
niego 3 poprawki, takie literowe, zastąpiliśmy słowa 
„stało się” słowem „było” czy też słowo „objawów” 
zamieniliśmy na „przejawów”. Tak że to są takie bar-
dzo drobne poprawki, niezmieniające meritum tego 
tekstu. Komisja zgodziła się, jak pamiętam, jednogło-
śnie na to, żeby projektem uchwały, który znajdzie 
się w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej, jeżeli 
chodzi o wydarzenia marcowe z 1968 r., był właśnie 
ten tekst. I ja pozwolę sobie teraz go odczytać.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 50. 
rocznicę Marca ’68.

W 50. rocznicę protestów studentów, uczniów 
szkół średnich i młodych robotników z marca 
1968 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wol-
ność i demokrację, potępia komunistycznych organi-
zatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje 
za solidarność z prześladowanymi.

Marzec ’68, który rozpoczął się od protestów 
przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego 
«Dziadów» w inscenizacji Kazimierza Dejmka, był 
sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury 
i prześladowań politycznych.

Odpowiedzią władz było uruchomienie repre-
sji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie 
fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej. 
Komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując 
publicznych spektakli nienawiści w środkach maso-
wego przekazu. Doszło także do brutalnych działań 
służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, 
procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy 
i relegacji z uczelni.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o dra-
matycznych losach Żydów polskich – zmuszanych 
przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski 
w 1968 r., wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ja-
kichkolwiek przejawów antysemityzmu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się 
z obywatelami polskimi, niezależnie od ich naro-
dowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za 
granicą, prześladowanymi przez reżim komunistycz-
ny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi 
i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komu-
nizmem.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.
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nych, masowych zwolnień z pracy, a zwłaszcza rele-
gacji z uczelni. Prawda, Panie Marszałku?

Dziś z całą pewnością wiadomo, że był to patrio-
tyczny protest młodzieży, także polskiej inteligencji, 
który zbiegł się z czystkami w aparacie partii i ad-
ministracji dokonywanymi przez grupę komunistów 
polskich, skupionymi od 1967 r. na osobach pocho-
dzenia żydowskiego. Najkrócej mówiąc: mieliśmy 
wówczas do czynienia z walkami frakcyjnymi na 
szczytach władzy komunistycznej, PZPR. Istotą tego 
wcale nie była walka towarzyszy Polaków z towarzy-
szami Żydami, ponieważ towarzysze Żydzi byli po 
obydwu stronach.

Przy okazji tej senackiej uchwały chciałbym zwró-
cić uwagę na kilka historycznych faktów. Pierwszy 
jest taki. Może w tym roku tego tak nie obserwujemy, 
ale zawsze w związku z Marcem ’68 wybucha dys-
kusja o polskich winach, o polskich zbrodniach po-
pełnionych na żydowskich sąsiadach i współobywate-
lach. To, co najbardziej boli patriotycznych Polaków, 
to fakt, że Marzec ’68 nierzadko wymienia się jed-
nym tchem z Październikiem ’56, z Wybrzeżem ’70, 
z wydarzeniami  w Radomiu i Ursusie w roku 1976, 
z Sierpniem ’80. Przecież te wymienione przeze mnie 
teraz historyczne daty są symbolami zniewolenia 
Polski przez komunistów. Myślę, że nie należy ich 
łączyć, włączać w ten konflikt polityczny na linii: 
komuniści – Żydzi. Dość wspomnieć, że, że tak po-
wiem, główny bohater wydarzeń marcowych, chcący 
obalić Gomułkę, to gen. Nikołaj Tichonowicz Diomko 
vel Mieczysław Moczar, który nigdy Polakiem się nie 
czuł, obywatelem polskim nigdy właściwie nie był. 
Współpracował z nim i skorzystał na wydarzeniach 
marcowych gen. Wojciech Jaruzelski, minister obrony 
narodowej.

W tym kontekście bardzo trudno mi zrozumieć 
słowa Adama Michnika, który w jednej ze swoich 
książek, wydanej w 1995 r., napisał tak: rok 1968 to był 
horror horrorów. Rok później w artykule w „Gazecie 
Wyborczej” przyrównał wydarzenia Marca ’68 do 
Katynia. No przecież to niedorzeczne. Czy to tylko 
niedouczenie redaktora „Gazety Wyborczej”, czy coś 
więcej?

Pozwolę sobie przywołać jeszcze kilka innych 
faktów. Według dokumentu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z 1969 r., opublikowanego we frag-
mentach przez Krzysztofa Lesiakowskiego w ar-
tykule „Emigracja osób pochodzenia żydowskiego 
z Polski w latach 1968–1969”, w okresie od stycznia 
1968 r. do sierpnia 1969 r. wyjechało z Polski 11 ty-
sięcy 185 osób, w tym 9 tysięcy 570 osób dorosłych. 
Chodzi o osoby pochodzenia żydowskiego. Wśród 
nich było 525 osób piastujących kierownicze stanowi-
ska w ministerstwach, 200 osób z instytucji wydaw-
niczych i prasowych, 217 pracowników naukowych, 
61 osób z komitetu „Polskie Radio i Telewizja”, 176 

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zapytać pana sprawozdawcę, czy ta 

uchwała, którą pan odczytał i która jest proponowana, 
była przegłosowana na posiedzeniu komisji i z jakim 
rezultatem.

Senator Stanisław Gogacz:

Tak, była przegłosowana i jednomyślnie została 
przyjęta przez członków komisji… Z tego, co pamię-
tam, jednomyślnie. Tak, jednomyślnie. I była oczy-
wiście odczytana.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej zgłoszeń do zadania pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca bardzo trafnie ujął 

sprawę – że takie wydarzenia historyczne mamy za 
zadanie uczcić, żeby pamiętać, żeby przypomnieć, ale 
nie jest to miejsce, żeby szczegółowo omawiać różne 
fakty historyczne, bo to należy do debaty, do dyskusji. 
I właśnie w tym aspekcie chciałbym zabrać głos.

Wszyscy wiemy, że dramatyczne wydarzenia 
Marca 1968 r. rozpoczęły się od protestów przeciw-
ko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego w Łodzi 
„Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka – 
spektaklu, który był sprzeciwem wobec totalitarnej 
władzy, dyktaturze, przeciwko cenzurze i prześlado-
waniu politycznym. I to ten protest rozlał się po całej 
Polsce, a jego symbolem stał się właśnie wiec z 8 mar-
ca. Akurat dzisiaj przypada dokładnie pięćdziesią-
ta rocznica wiecu na Uniwersytecie Warszawskim 
w obronie studentów wyrzuconych z uczelni, wiecu 
brutalnie spacyfikowanego przez oddziały milicji 
i ORMO.

Komunistyczna władza, oprócz represji wobec 
uczestników demonstracji, rozpoczęła – nie wtedy, 
bo już rok wcześniej, a nawet jeszcze wcześniej – falę 
antysemickich czystek, nagonki prasowej na obywa-
teli polskich pochodzenia żydowskiego. Komuniści 
używali całego szeregu kłamstw, urządzając publicz-
ne – tak to należałoby nazwać – spektakle nienawiści 
w środkach masowego przekazu. Doszło także do 
brutalnych działań służb specjalnych państwa, które 
było policyjne, czyli aresztowań, procesów politycz-
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(senator C. Ryszka) bardziej szczegółowo – do polskiego antysemityzmu. 
Należy pamiętać, że Polska nie była wolnym państwem, 
że władza pochodziła z obcego nadania i nie była wybie-
rana demokratycznie, a społeczeństwo było stale terrory-
zowane przez siły bezpieczeństwa. Dość wspomnieć, że 
w latach 1943–1956 – odnoszę się tylko do tego okresu 
– kilkadziesiąt tysięcy osób było w więzieniach, było 
mordowanych, zabijanych za swoje patriotyczne posta-
wy. A ileż cierpień spotkało ludzi Kościoła, prymasa 
Wyszyńskiego, biskupów i wielu świeckich?

Oczywiście nie mam zamiaru porównywać…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…tej więziennej gehenny…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja zwariuję.)
…wielu Polaków z wydaleniem z Polski, co rów-

nież jest cierpieniem i czymś absolutnie niezasłużo-
nym. Ale wszystkie te wydarzenia należy widzieć 
i oceniać we właściwej skali…

(Senator Barbara Zdrojewska: Co za głupia… 
Boże…)

(Senator Jerzy Fedorowicz: No właśnie.)
…a dzisiaj także szczegółowo badać, opracowy-

wać historycznie. I zawsze kierować się prawdą, a nie, 
jak to dość często bywa, polityczną poprawnością. 
Dlatego czas najwyższy, aby nasza pamięć i narra-
cja…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
minęło 10 minut.)

…po Marcu 1968 r. były prezentowane zgodnie 
z faktami i z prawdą.

Zakończę słowami premiera Mateusza 
Morawieckiego wygłoszonymi przedwczoraj, 
podczas debaty „Marzec ’68” zorganizowanej 
przez Ogólnopolski Ruch Społeczny Przeciwko 
Komunizmowi na Uniwersytecie Warszawskim 
w ramach właśnie obchodów pięćdziesiątej rocznicy 
Marca ’68. Premier powiedział, że Marzec ’68 nie po-
winien być naszym powodem do wstydu. Marzec ’68 
dla Polski i Polaków, tych walczących o wolność, powi-
nien być powodem do dumy, a nie wstydu. Dopowiem: 
ten zryw młodych Polaków wpisuje się mocno w pol-
ski topos wolnościowy, zryw przeciw obcej władzy 
narzuconej Polakom przez obce wielkie mocarstwo…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Ostatnie zdanie.
Bez Marca ’68 nie byłoby może Sierpnia ’80. 

Oczywiście…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo. Naprawdę czas 

minął. Już przedłużyłem to o 2 minuty.
(Głosy z sali: Dziękujemy, dziękujemy.)
(Senator Alicja Zając: Możesz jeszcze 5 minut…)
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Żaryn.

osób z resortu spraw wewnętrznych, czyli byłego 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – z czego 
12 osób to byli dyrektorzy departamentów i szefowie 
wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publiczne-
go – 28 osób z sądownictwa, prokuratury i więzien-
nictwa, 55 osób z Ministerstwa Obrony Narodowej 
i Ludowego Wojska Polskiego, 998 rencistów, w tym 
204 osoby pobierające renty z tytułu szczególnych 
zasług dla PRL.

Ciekawostka: gdybyśmy uściślili jeszcze te infor-
macje, toby się okazało, że sędziowski kat, kpt Stefan 
Michnik… W jego wyjazdowym paszporcie podano, 
że był pracownikiem wydawnictwa.

I jeszcze spostrzeżenie. Z 1 tysiąca 300 osób wy-
rzuconych wówczas z Ludowego Wojska Polskiego 
tylko 181 było pochodzenia żydowskiego. Tak że była 
to również czystka w wojsku polskim. Wyrzucono 
wtedy zwłaszcza tych oficerów, którzy po 1956 r. wy-
szli z więzień i mogli wrócić do wojska, ale w 1968 r. 
stanowili ogromne zagrożenie dla Jaruzelskiego 
i dla Moskwy. Wkrótce miał się rozpocząć najazd 
na Czechosłowację i wówczas tacy oficerowie byliby 
może niebezpieczni. Jeśli chodzi o wszystkich, którzy 
wyjechali, to trzeba powiedzieć, że była to elita urzęd-
nicza i naukowcy, a w kilku przypadkach zbrodniarze 
z byłego, okrytego złą sławą Urzędu Bezpieczeństwa.

Po co to mówię? Po to, żeby zaznaczyć, że hasło 
„Polacy w marcu 1968 r. wypędzili Żydów z Polski” 
jest po prostu nieprawdziwe. Prawdą jest, że w wielu 
żydowskich rodzinach były osoby, które pozostały na 
miejscu, robiły tutaj swoje kariery, mogły pracować, 
godnie żyć itd. Można sądzić, że większość wyjechała 
dobrowolnie, akceptując jeden warunek: wyjedziesz 
z Polski – zabierzemy ci obywatelstwo. Nikogo na siłę 
nie wepchnięto na ciężarówki i nie zawieziono w nie-
znane. O wszystkich wiemy, że mieszkali w Izraelu 
i że pobierali, a wielu nawet do dzisiaj pobiera, eme-
rytury i renty. Co więcej, wyjeżdżając, otrzymali 
odpowiednią subwencję finansową od państwa, żeby 
mogli niejako zagospodarować się w nowym miejscu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zwariuję zaraz…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Boże.)
(Rozmowy na sali)
To są fakty z książki, którą cytowałem.
Wielu z nas ma tam zresztą znajomych i cały czas 

jest w kontakcie z tymi, którzy wyjechali.
Jeszcze 1 uwaga. Na tle wcześniejszych fal emigra-

cji osób pochodzenia żydowskiego z PRL emigracja 
marcowa wcale nie była największa. Otóż w latach 
1956–1957, jak tylko pojawiła się możliwość ucieczki 
z tego stalinowskiego kraju, wyjechało z Polski ponad 
36 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego.

Mówię o tym właśnie po to, abyśmy nie sprowadzali 
Marca ’68 do walki Polaków z Żydami czy – powiem 
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okazują się bardzo ważne w kontekście podtrzymy-
wania pewnego kodu kulturowego. Ten kod kulturo-
wy, który znalazł odbicie w zachowaniach młodzieży 
w 1968 r., to przede wszystkim efekt pracy jedynej 
wówczas wolnej i suwerennej polskiej społeczności 
inteligenckiej – powtarzam: inteligenckiej, polskiej 
– czyli Kościoła katolickiego, biskupów.

Z historycznego punktu widzenia trzeba wiedzieć 
bowiem, że ówczesna inteligencja polska PRL to była 
inteligencja, która mieściła w sobie polski kod kultu-
rowy, jak najbardziej, ale była to także inteligencja 
o stalinowskiej, czyli już komunistycznej prowenien-
cji. I nie było żadnych struktur w PRL, które nie by-
łyby nomenklaturowymi, czyli z nadania. Nawet ta 
część inteligencji polskiej, która była najbardziej pol-
ska – mówię to, żeby była jasność – czyli środowiska 
klubów inteligencji katolickiej, też była umocowana 
w strukturze prawa peerelowskiego. To nie jest wina 
tych ludzi, rzecz jasna, bo oni w zdecydowanej więk-
szości nie chcieli PRL, ale to jest fakt obiektywny.

Jedyną strukturą, która wówczas była wolna, au-
tonomiczna, suwerenna i w związku z tym wypo-
wiadała się głosem suwerennej inteligencji polskiej, 
był Episkopat Polski. Program Wielkiej Nowenny 
z lat 1957–1965, zwieńczony rokiem 1966, to była 
autentyczna konfrontacja między Polską niepodległo-
ściową i chrześcijańską od 966 r. a Polską Gomułki. 
I to wszyscy dzisiaj oczywiście wiemy.

Otóż Marzec ’68 i to pokoleniowe „nie”, które 
zostało wówczas zaprezentowane, to w dużej mie-
rze – znowu skracam, rzecz jasna, proszę mieć tego 
świadomość – skutek wydarzenia, które miało miej-
sce w czerwcu 1966 r., a które z różnych powodów 
nie przebija się do naszej świadomości, mimo że 
jest faktem historycznym, czyli obchodów milenij-
nych w Warszawie. W Warszawie młodzież polska, 
chrześcijańska wiwatuje na cześć prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, przed kościołem św. Anny są olbrzy-
mie manifestacje właśnie tego młodego pokolenia. 
I ta młodzież, idąca następnie w kierunku KC PZPR, 
zostaje zatrzymana i stłuczona, zbita przez zomow-
ców. To jest dokładnie ta sama rzeczywistość czy 
atmosfera pozytywnych emocji propolskich, prowol-
nościowych i katolickich, to taka wisząca atmosfera 
napięcia w społeczeństwie polskim. Iskra z 1968 r. 
ponownie w dużej mierze wydobyła te same emocje, 
dotarła do tych samych pokładów świadomości.

Dlaczego jednak to się nie przebiło do społeczeń-
stwa polskiego do dzisiaj, chociaż trwa dyskusja na 
ten temat? Otóż dlatego, że przywódcami Marca ’68 
zostali – a może zostali tak nazwani – „komando-
si”. I – żeby była jasność, żeby znowu ktoś mi nie 
opowiadał, że ja mówię coś innego niż to, co mówię 
– chwała im za to. Ale za co? Otóż „komandosi”, 
czyli w dużej mierze dzieci partyjnych dygnitarzy, 
w dużej mierze czy nawet w 100% członkowie ZMS, 

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mówimy potocznie, że historia jest nauczycielką 

życia. A zatem czasem warto bez wątpienia przejrzeć 
się w tym lustrze historycznym, tym razem z per-
spektywy 50 lat, i zobaczyć tamte wydarzenia, także 
w odsłonie roku 2018, tzn. z tą wiedzą, którą mamy 
dzisiaj, a niekoniecznie tylko z tą wiedzą, z którą 
wychodzili w roku 1968… Mam na myśli tych, którzy 
mieli taką szansę, z racji swojego wieku dzisiaj… Ta 
konfrontacja między wiedzą pozorną a coraz bardziej 
rzeczywistą będzie mottem przewodnim mojego wy-
stąpienia.

Otóż wydaje mi się, że Marzec ’68 z tej perspek-
tywy, którą dzisiaj mamy, trzeba widzieć przede 
wszystkim w 2 odsłonach. Pierwsza odsłona, o któ-
rej pan senator Ryszka rzecz jasna już mówił, to jest 
wpisanie tych wydarzeń w ciąg innych dat, bardzo 
chwalebnych na naszej drodze ku niepodległości, tzn. 
rok 1956, 1966, 1970, 1976, 1978 i w końcu 1980, 
wybuch Solidarności. Mam nadzieję, że wszystkie te 
daty roczne są dla nas tutaj, jako dla przedstawicieli 
inteligencji polskiej, oczywiste.

(Senator Jan Rulewski: Milenium…)
O, właśnie, słusznie pan Rulewski kolegom pod-

powiada. Tak, jeszcze przypomnę, jeśli są kłopoty 
z innymi datami, że to… Przepraszam za złośliwość, 
ale mam nadzieję, że jednak wszyscy je znamy.

Otóż to jest ten ciąg dat, które stawiają Marzec ’68 
w kategorii naszych bardzo ważnych wydarzeń hi-
storycznych, w których wybijaliśmy się na niepodle-
głość. W przypadku Marca ’68…

(Senator Jerzy Fedorowicz: O, Jezus, Maria…)
…ta rzeczywistość miała jednak swoją wewnętrz-

ną logikę. Przede wszystkim było to wydarzenie 
pokoleniowe. Młodzi ludzie, którzy mieli być wy-
kształconymi obywatelami Polski Ludowej i mieli 
być w dużej mierze nośnikiem nowego pokolenia dla 
władzy komunistycznej, zbuntowali się przeciwko 
tejże władzy, tzn. zbuntowali się przeciwko starszemu 
pokoleniu tak głęboko, że nawet synowie występo-
wali przeciwko… Jak Antoni Zambrowski przeciw-
ko swojemu ojcu, czyli jednemu z prominentnych 
funkcjonariuszy stalinowskiej Polski, Romanowi 
Zambrowskiemu. Oczywiście proszę traktować to 
jako przykład, symbol, a nie tylko i wyłącznie jedyną 
ilustrację.

Dlaczego tak się stało, że ten bunt pokoleniowy na-
stąpił? Iskrą oczywiście były „Dziady” – i będziemy 
o tym mówili zawsze, bo taka jest prawda historyczna 
– ale przecież gdzieś są pokłady rzeczywistości głęb-
sze niż tylko to, co jest w jakichś, ważnych skądinąd 
iskrach. Otóż wydaje mi się, że trzeba widzieć nas, 
tzn. Polaków i naród polski, właśnie w tej ciągłości 
historycznej i w tej pokoleniowości, a te pokolenia 
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(senator J. Żaryn) moczarowcy na zasadzie wentyla, który był przez 
nich sterowany, nagle po raz pierwszy powiedzieli 
żołnierzowi AK: tak, byłeś męczony – no to powiedz 
o tym. To była rzeczywistość, w której moczarowcy 
wykonali pewną grę operacyjną na narodzie polskim, 
i to też jest, rzecz jasna, Marzec ’68. Wywołanie an-
tyżydowskich nastrojów nie było jednak potrzebne po 
to, żeby zatriumfowała prawda, żeby zatriumfowała 
sprawiedliwość. Nie. Moczara poparł aparat partyjny 
czterdziestolatków, który to aparat partyjny – już koń-
czę – chciał koniecznie dorwać się do władzy na tych 
wszystkich stanowiskach zajętych przez ludzi, którzy 
zostali potem wyrzuceni. I to jest prawda obiektywna, 
proszę państwa, to nie jest jakaś opowieść księżyco-
wa, tylko to jest fakt historyczny.

W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie – to 
już będzie naprawdę ostatnie – co takiego wynika 
dla nas z tego opisu, który pokrótce zaprezentowa-
łem. Najważniejsze, co z tego wynika, to jest to, że 
społeczność żydowska wyjeżdżająca z Polski w la-
tach 1968–1972 wyjechała z traumą antypolską, to 
znaczy z traumą taką, że to nie Moczar i komuniści 
ich powyrzucali, tylko że to my, to ja, Jan Żaryn, ich 
wywaliłem, czyli że zrobiliśmy to my, Polacy – bo 
ja się uważam za Polaka, a nie za komunistę. Otóż 
problem polega na tym, że trzeba dzisiaj właśnie z tą 
naszą wiedzą historyczną – mówię o tej i o tej stronie 
sali – iść do tych ludzi… Ja też jestem tego zdania, 
Panie Senatorze Rulewski, że dobrze by było, gdyby 
oni tutaj siedzieli i byli z nami. Trzeba iść do nich 
i powiedzieć im: tak, oczywiście wasza trauma ma 
olbrzymie znaczenie, jest prawdziwa, my nie dysku-
tujemy z traumami…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…jednak dzisiaj ważne jest to, żebyście rozpozna-

li, komu tamten los zawdzięczacie. Zawdzięczacie go 
komunistom, którzy nam, Polakom, narzucili władzę 
w latach 1944–1945. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, proszę mnie kontrolować, bo je-

stem w emocjach… Ja 10 lat temu byłem przedstawi-
cielem polskiego parlamentu z przesłaniem do moich 
braci, przyjaciół, którzy zostali wyrzuceni z Polski. 
I wtedy nasz parlament jednoznacznie przeprosił. 
A przy okazji powstawały piękne inicjatywy, żeby 
oni mogli wracać, bo już od czasu nowej Polski…

Panie Senatorze Żaryn, pan był wtedy dzieckiem, 
pan w ogóle nie wie, o co chodzi. Sejm zrobił wczo-

to byli ludzie wychowujący się wzajemnie – co wi-
dać w dokumentach, które możemy dzisiaj obejrzeć 
w Instytucie Pamięci Narodowej – w dyskusji, ale 
nie w takiej, jaką my jako inteligencja polska do dziś 
prowadzimy, to znaczy kto miał rację, Piłsudski czy 
Dmowski… Zapewniam państwa, że nie to było 
przedmiotem ich dyskusji, i mam nadzieję, że pan 
senator Borowski potwierdzi to jako świadek. To była 
dyskusja, czy to Róża Luksemburg, czy Marks, czy 
Engels, czy może Trocki ma rację. Co to oznacza, 
proszę państwa? To oznacza, że „komandosi” zostali 
przywódcami, dlatego że zostali w taką rolę, po to, 
żeby skompromitować ruch z 1968 r, wpisani przez 
propagandę moczarowską. To propaganda mocza-
rowska zrobiła z nich wygodnych przywódców po 
to, żeby naród polski się od nich odsunął. Tylko że 
na szczęście ci „komandosi”, Adam Michnik, Irena 
Lasota i wielu innych, okazali się dużo mądrzejsi od 
moczarowców. Mówił o tym na przykład Jacek Kuroń 
w 1977 r. na spotkaniu z SKS – które podsłuchiwał, 
a raczej którego słuchał Maleszka, czyli agent, a po-
tem grzecznie to spisywał i oddawał esbekom, dzięki 
czemu dzisiaj mamy świetny materiał historyczny. 
Jacek Kuroń mówił wtedy w ten sposób: myśmy 
w marcu 1968 r. zrozumieli, że polskość jest zupeł-
nie gdzie indziej, że ona jest w wolności, i że trzeba 
z tą młodzieżą mówić tak, jak mówi ta młodzież. 
„Komandosi” weszli w polskość tak głęboko, że stali 
się jednym z ważniejszych członów naszej, polskiej 
inteligencji, dzięki której mamy niepodległość. Ale 
tu jest perspektywa 50 lat, dzięki której my to dzisiaj 
rozumiemy. Warto jednak zrozumieć, co się działo 
w 1968 r. i kto był nosicielem jakich wartości, a także 
kto przejął wartości polskie po to, żeby potem rze-
czywiście dalej walczyć o tę polską wolność. To jest, 
moim zdaniem, ten rzeczywisty wymiar Marca ’68, 
najważniejszy, najistotniejszy. I dlatego tę datę może-
my wpisać w ten ciąg dat, inaczej byśmy nie mogli.

Moczarowcy jednak poprowadzili podwójną, 
obrzydliwą grę z narodem polskim. Z jednej stro-
ny dla bieżącej potrzeby chcieli skompromitować 
ówczesny wolnościowy ruch 1968 r., uznając, że de 
facto to Żydzi wykonują ten Marzec ’68, a z drugiej 
strony, rzecz jasna śladem moskiewskich mocodaw-
ców, zdecydowali się po raz kolejny podjąć wątek 
antyżydowski, notabene w sposób naturalny – ja to 
słowo „naturalny” będę powtarzał – istniejący w spo-
łeczeństwie polskim. W 1968 r. my jako Polacy mie-
liśmy prawo mieć sentymenty antyżydowskie. No bo 
skoro Różański wyrywa paznokcie żołnierzom Armii 
Krajowej, to naprawdę nie ma powodu, żeby miłować 
Różańskiego. I skoro takich Różańskich jest w MBP 
na kierowniczych stanowiskach ponad 40%, to nie 
ma powodu, żeby miłować tę społeczność. W 1968 r. 
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(senator J. Fedorowicz) świadczenie samotności tych, którzy pragną wolności 
i prawdy.

(Senator Czesław Ryszka: Jako czystek żydow-
skich.)

To jest doświadczenie samotności ludzi młodszych 
i starszych, studentów, młodzieży, akademików, gene-
ralnie polskiej inteligencji, których w tamtym czasie 
nie poparła tzw. klasa robotnicza. I to doświadczenie 
à rebours powtórzyło się 2 lata później, kiedy pod-
czas wydarzeń na Wybrzeżu strajkujący robotnicy 
nie otrzymali wystarczającego wsparcia ze strony 
inteligencji polskiej.

(Senator Jan Maria Jackowski: Gomułka à rebo-
urs.)

Te 2 doświadczenia samotności zsumowane dały 
reakcję po wydarzeniach radomskich 1976 i dały 
wreszcie przekonanie, że inteligent polski musi być 
z robotnikiem, a pracownik socjalistycznego zakładu 
przemysłowego musi być wspierany przez inteligenta, 
czyli dały metodę na obalenie komunizmu w Polsce. 
To była metoda na obalenie komunizmu w Polsce. 
I dlatego zakłamywaniem prawdy historycznej jest 
to, co słyszę na tej sali, że Marca ’68 nie można wpi-
sać w ciąg zdarzeń, taki ciąg kamieni milowych od 
1956 r. aż po 1989 r. Z Marca, z liderów tego ruchu, 
z liderów ruchu wolnościowego – i proszę się głupio 
nie podśmiewać – możemy być dumni. Nie jest tak, 
jak powiedział senator, że głównym bohaterem był 
gen. Moczar. Głównymi bohaterami tamtego czasu 
byli ci…

(Senator Czesław Ryszka: Czystek żydowskich, 
Panie Senatorze, czystek żydowskich.)

To pan będzie miał okazję to sprostować – i tego 
bym oczekiwał.

Głównymi bohaterami byli Adam Michnik, 
Henryk Szlajfer i inni nazywani „komandosami”, 
którzy rozkręcili tę spiralę wolności w 1968 r. I im 
jesteśmy przede wszystkim winni szacunek i podzię-
kowanie. (Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Żaryn to samo powie-
dział.)

Ponadto różnymi drogami szliśmy do niepodle-
głości wywalczonej w 1989 r. przy pomocy karty 
do głosowania. Oczywiście, że jedną drogą było to 
zgromadzenie się wokół Kościoła katolickiego, który 
stanowił opokę dla naszych działań niepodległościo-
wych. Ale drugą był ten nurt, który rozpoczął się 
na fali Października ’56 kontynuowany przez m.in. 
Jacka Kuronia, przez prof. Modzelewskiego, wtedy 
jeszcze studenta Modzelewskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim, nazywany ruchem rewizjonistycznym. 
Nie byłoby tego inteligenckiego działania, gdyby 
nie ich inicjatywa podjęta w 1962 r. – podkreślam: 
w 1962 r. – zorganizowania klubu politycznego na 
Uniwersytecie Warszawskim. I nie byłoby buntu 
1968 r. bez oburzenia zarówno studentów, jak i akade-

raj na mnie ogromne wrażenie, dlatego że Sejm – 
w którym byłem posłem przez 10 lat – nie prowadził 
debaty nad tą poważną sprawą, tylko pięknie, przez 
aklamację, uchwalił projekt uchwały czy ustawy…

(Głos z sali: Uchwały.)
…i ona prawie w całości przeszła do nas. Ja oczy-

wiście jestem zdziwiony, że w sytuacji, w której teraz 
się znaleźliśmy, panowie jesteście łaskawi wygłaszać 
historyczne wykładziki na temat sytuacji, zamiast 
zająć się tym, co jest największą prawdą i bólem. Otóż 
ja byłem wtedy studentem, kiedy nas bito, gdy pró-
bowaliśmy walczyć o wolną Polskę. Nie patrzyliśmy 
wtedy na to, czy to dotyczy naszych przyjaciół i braci 
Polaków żydowskiego pochodzenia, tylko walczy-
liśmy o wolność. To zdarzenie pozostawiło w nas 
wszystkich niezwykłą traumę. Jeżeli panowie chcecie 
analizować, jak to się stało, to… Ja bym wolał, żeby-
ście zobaczyli te pociągi, ten Dworzec Gdański, tych 
biednych, płaczących ludzi, którzy byli Polakami i zo-
stali przez podłych antysemitów wyrzuceni z Polski. 
Żebyście zobaczyli te płacze, jakie się odbywały, te 
opuszczone rodziny, żebyście dostrzegli też te całe 
lata tęsknoty za ojczyzną, którą dla nich była Polska.

I teraz chcę wam powiedzieć – bo ta debata jest 
oglądana, ona jest oglądana w sytuacji, kiedy ja 
w sobotę będę się spotykał z moimi przyjaciółmi 
w Krakowie o godzinie 17.00, zaproszony przez gmi-
nę żydowską jako człowiek, który w tej sprawie starał 
się zrobić jak najwięcej, żeby stosunki polsko-izrael-
skie były na najwyższym poziomie… Przepraszam, 
trochę mi ucieka… Kiedyś Szewach Weiss powie-
dział, że sztuka, którą prezentujemy, daje czasem 
więcej niż działania polityków. Nam nie wolno teraz, 
dzisiaj, prowadzić jakiejkolwiek… Na razie kończę. 
Dziękuję bardzo.

Jestem bardzo przejęty, ale przypominam, że jeste-
śmy braćmi i żyjemy w jednym pięknym kraju, który 
nazywa się Polska i w którym nie ma ksenofobii, nie 
ma nietolerancji i nie ma antysemityzmu. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie byłoby Komitetu Obrony Robotników – a dzię-

ki Komitetowi Obrony Robotników, jego działalności, 
temu nasieniu, które zostało rzucone na polską glebę 
i które zaowocowało wielkim zrywem robotniczym 
w 1980 r… Nie byłoby tego, gdyby nie doświadczenia 
Marca ’68. Bo doświadczenie Marca ’68 to jest do-
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(senator B. Klich) My nie musimy, przynajmniej my z tej strony, 
nawiązywać w żaden sposób do szkodliwej ustawy 
o IPN i do jej konsekwencji. Przestrzegaliśmy przed 
tymi konsekwencjami. Bardzo proszę, żeby dysku-
sją marcową nie usprawiedliwiać katastrofy, która 
nastąpiła w stosunkach Polski z Izraelem, i dużych 
kłopotów, jakie powstały w stosunkach między na-
szym najbliższym sojusznikiem a nami, czyli Stanami 
Zjednoczonymi a Polską, w wyniku waszej bezna-
dziejnej, niepotrzebnej i szkodliwej decyzji o przy-
jęciu ustawy o IPN. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zając. Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przy wielkoformatowych wypowiedziach, które 

przed chwilą usłyszeliśmy, moja wypowiedź będzie 
malutkim obrazkiem odnoszącym się do tego, co 
z tamtych czasów utkwiło w mojej pamięci. W roku 
1968 byłem maturzystą. Wydarzenia, które się wtedy 
rozegrały, nie miały tak potężnych podstaw politycz-
nych, o jakich dzisiaj słyszymy. Wydaje mi się, że ta 
cała nadbudówka jest zbytnio rozbudowana i stwo-
rzona raczej na dzisiejsze potrzeby. Wtedy było tro-
chę inaczej. Warto sięgać do pamięci tych, którzy 
pamiętają tamte czasy.

Co było podstawą tego wszystkiego? Oczywiście, 
sięgając pamięcią wstecz, mogę powiedzieć, że powo-
dy były materialne, przede wszystkim dla tych, którzy 
żyli gdzieś na prowincji, tak jak ja, np. w Chełmie, 
gdzie było kilkanaście szkół średnich, ale gdzie do-
cierały wiadomości o tym, co dzieje się w świecie, nie 
tylko w Warszawie, i to wiadomości całkiem dobre 
– mogę tak powiedzieć, oceniając to z dzisiejszego 
punktu widzenia. Nie było tam uczelni wyższych czy 
też odpowiedniego środowiska, bardziej upolitycznio-
nego, ale zareagowała młodzież szkolna. Długo przed 
wypadkami w Warszawie odbywały się u nas tajne 
spotkania młodzieżowe. Czasami można było mieć 
wątpliwości, czy one faktycznie są tajne. Jakoś tak się 
to wszystko naturalnie odbywało i czuło się potrzebę 
uzewnętrznienia czegoś, co było w nas, w narodzie, 
czyli potrzebę pewnych zmian.

Co się wtedy działo? Otóż pojawiały się ulotki 
i artykuły w szkolnych gazetkach. Ja również popeł-
niłem wtedy taki artykuł. Dobrze, że woźny, baczny 
na to, co się dzieje, zdążył go zdjąć, ponieważ był to 
młodzieżowy artykuł pt. „W jaki sposób byt kształ-
tuje świadomość?”. A mogło się to źle skończyć.

Były demonstracje i były spotkania, do tego stop-
nia duże, że 2 dyrektorów szkół średnich zostało 
zdjętych ze stanowisk za niedopilnowanie młodzie-

mików Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni 
w związku z represjami, które spotkały Jacka Kuronia 
i Karola Modzelewskiego po roku 1964. Czy pamię-
tamy list Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia 
z 1964 r.? No, chyba pamiętamy. Czy pamiętamy, 
co pisali w owym czasie na temat tego, jak partia 
zmonopolizowała wszelkie decyzje polityczne, jak 
zmonopolizowała i kontroluje wymianę myśli, jak 
nie dopuszcza do wolnego dialogu, jak nie dopuszcza 
wolności słowa? No, chyba pamiętamy. Jeśli nie pa-
miętamy, to trzeba szybko uzupełnić tę lukę w naszej 
senackiej świadomości. Bo to był ten drugi nurt. Ten 
drugi ważny nurt, który stopniowo rozsadzał partię 
od wewnątrz. I fakt, że do Solidarności przystąpiło 
po 1980 r. aż tylu ludzi PZPR, świadczy o tym, że ten 
ruch też był skuteczny. Mówię o tym jako człowiek, 
który nigdy nie był w żadnej organizacji komuni-
stycznej, działał w ruchu antykomunistycznym od 
samego początku, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie było 
Solidarności, ale mam w pamięci to, że w struktu-
rach studenckich komitetów Solidarności, do których 
w latach siedemdziesiątych dołączyłem, działających 
w różnych miastach w Polsce, te nurty się spotykały, 
te dwa nurty się spotykały, wśród młodych ludzi.

A zatem powtarzam: szliśmy do naszej wolności 
różnymi drogami i o tej drodze, którą wyznaczyli Jacek 
Kuroń i Karol Modzelewski i którą podążyli później 
„komandosi”, wzniecając młodzieżowe, studenckie 
powstanie przeciwko PZPR, nie wolno zapominać.

Po trzecie, oczywiście, że w wyniku inżynierii 
politycznej zastosowanej przez rządzących, w wy-
niku starć frakcyjnych w PZPR – ale tak jest zawsze, 
gdy dochodzi do monopolu partyjnego – zostały 
uruchomione w Polsce demony antysemityzmu. To, 
co zostało nazwane antysyjonizmem, trafiło na zły 
grunt. Niektórzy – mam nadzieję, że większość – nie 
wiedzieli, w czym uczestniczą, bo przygotowywano 
dla nich te transparenty i plakaty. Ale ci, którzy in-
spirowali nagonkę antysemicką i tzw. wystąpienia 
antysyjonistyczne, doskonale wiedzieli, co robią. 
Oczywiste jest to, że decyzje były podejmowane na 
samej górze PZPR, i oczywiste jest to, że Gomułka 
poszedł tutaj w kierunku wyznaczonym przez mo-
czarowców.

Ale nie jest dzisiaj i nie powinno być dzisiaj, 
Panowie Senatorowie – zwracam się do obu panów 
– tematem dyskusji to, co zdominowało wasze wy-
stąpienia, tylko to, o czym mówiłem wcześniej: nasza 
satysfakcja z tego i oddanie hołdu tym, którzy na 
uniwersytetach polskich w 1968 r. wbrew monopartii, 
podkreślam, wbrew monopartii podjęli niesłychanie 
trudną decyzję, kosztującą ich więzienia, kosztującą 
ich represje, o wystąpieniu w imieniu wolności słowa 
i wolności zgromadzeń.
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(senator J. Zając) przeciwko tej sytuacji, w której się znajdujemy. 
Proszę państwa, pamiętam doskonale, że najbar-
dziej niepozorny uczeń naszej klasy przygotował 
to całe spotkanie, był wśród jego organizatorów. 
Uczestniczyłem wtedy chyba w pierwszej takiej 
demonstracji na Śląsku, w Katowicach, która prze-
szła trasą od dworca, starego dworca głównego 
w Katowicach aż do Pomnika Powstańców Śląskich. 
Po drodze liczba uczestników wzrastała, podnosi-
liśmy transparenty z żądaniami i hasłami: „Prasa 
kłamie!”, „Wolność prasy!”, „Wypuścić studentów!”. 
A koło wojewódzkiego sztabu wojskowego krzy-
czeliśmy: „Wojsko, chodźcie z nami!”. Doszliśmy 
do Pomnika Powstańców Śląskich, gdzie odczyta-
no rezolucję. Nie pamiętam jej treści, bo nie było 
nagłośnienia i trudno było… A kiedy wróciliśmy 
spokojnie z powrotem do centrum Katowic, byłem 
świadkiem pewnych wydarzeń, które prawdopo-
dobnie ukształtowały moją postawę aż do dzisiaj. 
Otóż widziałem… Chciałbym podkreślić, że wtedy 
nie było jeszcze ZOMO. Kolega Żaryn mówił coś 
o ZOMO, ale to była wtedy milicja, choć nie zawsze 
ubrana w mundury milicyjne. To, jak otrzymaliśmy 
wielkie lanie, jak wyciągaliśmy z suki policyjnej 
naszych kolegów…

(Rozmowy na sali)
Byłem świadkiem naocznym tego, jak na 

ul. Wieczorka w Katowicach rzucano jakimiś pły-
tami chodnikowymi w szyby, w witryny sklepów, 
a ówczesna milicja aresztowała wszystkich stojących 
wokół, tylko nie tych, którzy rzucali. Zapamiętałem 
to i pamiętam do dzisiaj. Mam jeszcze sylwetki za-
pisane…

Na drugi dzień w szkole – to też jest takie wyda-
rzenie, które pamiętam – jeden z kolegów, ten, który 
najbardziej oberwał, nie mógł spokojnie usiedzieć 
w ławce szkolnej. I proszę sobie wyobrazić, że nasz 
najbardziej ulubiony nauczyciel, nauczyciel ekonomii 
– skądinąd wiedzieliśmy, że był oficerem w armii 
Andersa – wyrzucił go z klasy za to, że się wiercił, 
że był niespokojny.

Po jakimś czasie – może to były 2 tygodnie – do 
naszej klasy przyszedł nowy kolega, nowy uczeń. Był 
bardzo spokojny, siedział w kącie. Po jakimś czasie 
nawiązaliśmy z nim kontakty i okazało się, że został 
on wyrzucony z innej szkoły za udział w tych za-
mieszkach. Szybko zyskał naszą przyjaźń, był nawet 
troszkę wodzirejem. I nagle, w czerwcu prawdopo-
dobnie, okazało się, że jest to kolega pochodzenia 
żydowskiego. Ani on się tym nie chwalił, ani myśmy 
mu tego nie wytykali. Normalny kolega, przyjaciel. 
A dowiedzieliśmy się o tym, bo w czerwcu 1968 r. 
został zmuszony do wyjazdu z Polski. To był nasz ko-
lega, tak samo rozumował, tak samo się zachowywał 
jak my, a niestety musiał opuścić nasz kraj, no i po-
żegnaliśmy go. Pamiętam, że współczułem mu, ale 

ży. I pamiętam dzień, w którym koledzy z innych 
szkół opowiadali, że pojawili się w ich szkołach jacyś 
panowie, pewnie ze służb, którzy przeglądali wszyst-
kie pomieszczenia, a nawet ściany, i sprawdzali, czy 
gdzieś nie zostały ukryte artykuły młodzieżowe.

Jak to się skończyło? Wiadomo. Z dala od cen-
tralnych wydarzeń wszystko przebiegało inaczej, ale 
iskra, która wtedy pojawiła się w naszym myśleniu, 
pozostała. Uczyniła ona wiele wśród młodzieży, a na-
uczyciele nie stawiali nam żadnych przeszkód.

Dlatego też, słuchając dzisiaj tych wielkoformato-
wych wystąpień, chciałbym powiedzieć, że warto pa-
miętać, że zareagowała wtedy nie tylko Warszawa, ale 
również polska prowincja. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski…
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Senator 

Probierz.)
Przepraszam, mój błąd. Pan senator Probierz.
Pan senator Rulewski zabierze głos po senatorze 

Probierzu.

Senator Krystian Probierz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pozwólcie, że podzielę się z państwem pewną re-

fleksją na temat wydarzeń Marca ’68. Senator Zając 
mówił, że większość wystąpień miała charakter wiel-
koformatowy. Ja chciałbym się podzielić refleksją, 
jaką miała młodzież z tamtych czasów. To, co tutaj 
powiedziano dotychczas, to już jest taka analityczna 
wersja tych wydarzeń. Ja chciałbym wrócić do wy-
darzeń z 1968 r., kiedy to byłem ledwie 17-letnim 
uczniem szkoły średniej.

Pamiętam doskonale – mam to przed oczami – że 
ówczesna rzeczywistość była, delikatnie mówiąc, bar-
dzo siermiężna. Wiedzieliśmy w tym naszym gronie 
uczniów, kolegów, że informacje, jakie pojawiają się 
w prasie, zupełnie nie przystają do tego, czego jeste-
śmy świadkami na co dzień. Nie wiem, czy to nie 
wtedy pojawił się taki dowcip czy powiedzenie, że 
prasa podaje informacje prawdziwe, prawdopodobne 
i pozostałe. Od razu podpowiadam, że te prawdziwe 
to pewnie nekrologi, a prawdopodobne to prognozy 
pogody, no i pozostałe. Świadomość tego mieliśmy.

Proszę państwa, w naszej szkole, a było to 
w aglomeracji śląskiej, pojawiły się informacje – to 
było kilka dni po tych wystąpieniach w Warszawie 
– że mają do nas przyjechać studenci z Warszawy 
i będziemy protestować przeciwko aresztowaniom, 
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(senator K. Probierz) Wrocławiu i czy w ogóle krzyczał. Na pewno spraw-
dzali jego dowody… nie dowód osobisty, bo, jak 
wiadomo, w komunistycznych dowodach nie było 
narodowości czy wyznania religijnego. Ja myślę, że 
obecność tych ludzi, których tutaj nie ma i których 
pozwoliłem sobie zaprosić wirtualnie, a przecież ko-
ledzy również sięgają do grobów…

(Senator Jan Dobrzyński: Ale gada…)
No, powinienem też wspomnieć o Jacku Kuroniu, 

głównym niejako sponsorze – przepraszam za takie 
określenie – animatorze tych wydarzeń, ale też ofie-
rze. To właśnie wówczas kolejne represje spadły na 
Karola Modzelewskiego, na Lityńskiego, na Kuronia, 
surowe represje. Mało tu o tych osobach się mówi, 
o tym, że oprócz tego, że zatrzymywano, to również 
aresztowano.

Chciałbym wobec tego rzeczywiście zakończyć 
wystąpienie tym wyrażeniem szacunku i podzięko-
wania dla tych wszystkich, którzy w tym brali udział 
i którzy przenieśli wartości do zwycięskiej rewolucji.

W porozumieniach gdańskich tuż po prawach 
związkowych pojawia się trzeci postulat: wolność 
słowa. A to właśnie w 1968 r., cokolwiek byśmy 
mówili, tak jak pan senator Żaryn czy pan senator 
Ryszka, o tym, co było istotą wydarzeń, kto w nich 
brał udział… No, jest wspólny mianownik tych wy-
darzeń: wolność słowa. I to właśnie wolność słowa 
została wpisana tuż po postulatach związkowych, ale 
przed żądaniami materialnymi, w postulacie trzecim.

Jest na koniec optymistyczna wiadomość, bo to 
już nie jest wirtualne zaproszenie: wśród nas jest 
uczestnik tamtych wydarzeń, będący niejako klamrą 
spajającą 1968 r. i 1980 r. oraz następne lata, który 
nazywa się Bogdan Borusewicz. (Oklaski)

(Senator Józef Zając: Ad vocem…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo. Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wspominając wydarzenia sprzed 50 lat, warto się-

gnąć do genezy tych wydarzeń, bo to dopiero pozwoli 
na ostateczną ocenę. Przy tym byłbym bardzo ostroż-
ny, jeśli chodzi o czynienie paraleli między tamtą sy-
tuacją a obecną sytuacją, zwłaszcza w kwestii stosun-
ków polsko-izraelskich, na dodatek ocenianych przez 
opozycję – moim zdaniem błędnie – przez pryzmat 
ostatnio przyjętej ustawy o nowelizacji ustawy o IPN, 
ale do tego jeszcze potem przejdę.

Otóż, proszę państwa, trzeba pamiętać, że te wy-
darzenia, które się rozpoczęły w Warszawie, nie ogra-
niczyły się do Warszawy, ale rozlały się na niemal 
całą Polskę. Przy tym symptomatyczne jest to, że 

jako młody człowiek, wtedy niespełna 18-letni, także 
zazdrościłem tego, że może wyjechać na Zachód.

Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będę konsekwentny w wyrażaniu żalu pod ad-

resem pana marszałka czy nawet całego Prezydium 
Senatu, a to z tego powodu, że mimo tak ważnej rocz-
nicy, tak ważnego wydarzenia, któremu dużo uwagi 
poświęca nawet pan prezydent Duda, na dzisiejsze 
obrady związane z podejmowaniem tej uchwały nie 
zaproszono uczestników, tych żyjących oczywiście, 
Marca 1968 r. Nie zaproszono w szczególności tych, 
którzy tu zasiadali, jak choćby senator Modzelewski. 
Nie zaproszono też parlamentarzystów, którzy za-
siadali w drugiej Izbie: Lityńskiego, Wujca, a nawet 
będącego po drugiej stronie dzisiejszej sceny poli-
tycznej wicemarszałka Terleckiego. Myślę, że nie 
było przeszkód, żebyśmy w większym gronie, nie-
jako w rodzinnej atmosferze, obchodzili ten dzień, 
zwłaszcza że inne tego rodzaju uchwały podejmowane 
są w bardzo, powiedziałbym, ceremonialnej oprawie.

Skoro tak, to ja zapraszam ich tak jakby wirtu-
alnie, ale nie tych, którzy codziennie towarzyszą 
nam na łamach gazet, w mediach, nie tych znanych, 
tylko chociażby tego 18-letniego chłopca o nazwi-
sku Karol Storch, którego w marcu 1968 r. przywie-
ziono do Ośrodka Pracy Więźniów w Stargardzie 
Szczecińskim. Nie trzeba było go o nic pytać, od razu 
było widać, że to jest dziecię żydowskie. Interesujące 
było, dlaczego on, chłopiec tak mikrej postury – po-
wiedziałbym, jeśli nie obrazi się Bogdan, że to była 
połowa Borusewicza, ale tego dzisiejszego, bo wtedy 
Borusewicz też był mikry… Byłem przekonany, że 
nie poszedł do wojska, bo tam byli tylko tacy… No 
a skierowanie do jednostki artyleryjskiej nie upoważ-
niało go do tego, żeby dźwigać 100-kilogramowe po-
ciski. Dalszy wywiad dowiódł, że on, ten samotnik… 
Jego ojca, pracownika wydawnictwa we Wrocławiu, 
zamknęli, osadzili na dołku. Jemu zaproponowano 
zaś – w cudzysłowie zaproponowano – wyjazd do 
Izraela, ale on oczywiście nie mógł bez ojca podjąć 
decyzji. To taka uwaga, żeby wytłumaczyć tamte 
czasy. Karol odmówił, wobec tego wzięto go w ka-
masze. I w ten sposób się spotkaliśmy. I on też, moim 
zdaniem, wśród nas tu powinien być. Nawet nie wiem 
dokładnie, co krzyczał na tych demonstracjach we 
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(senator Z. Cichoń) szkół średnich – ale i brali udział robotnicy. I tutaj 
mała korekta co do takiej narracji, którą się usiłuje 
snuć, że wcześniej robotnicy rzekomo byli przeciwko 
studentom, a w każdym razie ich nie popierali. Proszę 
państwa, pamiętajmy o jednym: wśród 3 tysięcy osób 
zatrzymanych wtedy bodajże 950 to byli studenci, 950 
to byli uczniowie, a cała reszta, czyli niemalże poło-
wa, to byli robotnicy. Tak że robotnicy też brali udział 
w tych wydarzeniach i byli po słusznej stronie, po 
stronie tych, którzy łaknęli wolności jako podstawy 
ich godności ludzkiej. I dlatego warto te wydarzenia 
sobie przypomnieć również pod tym kątem.

A oceniając postawę władz, które wtedy rządziły 
w Polsce – a które, jak wiadomo, przecież nie pocho-
dziły z wolnych wyborów, tylko z nadania sowiec-
kiego – warto przypomnieć, że te władze rozprawia-
ły się w sposób dość bezwzględny z opozycją. Ich 
wściekłość wynikała, tak jak powiadam, z tego, że 
ci ludzie myśleli, że przez tyle dziesiątków lat zdołali 
już zaczadzić umysły młodych ludzi tym wspaniałym 
mirażem komunistycznego systemu, a tymczasem 
ci ludzie okazali się zupełnie nieprzemakalni na tę 
ideologię i w dalszym ciągu mieli takie poglądy, ja-
kie mieli ich rodzice i pokolenie wychowane jeszcze 
przed wojną, na bazie tradycyjnych wartości posza-
nowania prawdy, wierności ojczyźnie i Bogu. I stąd 
ta reakcja, reakcja, która tym bardziej jest naganna, 
że przecież te same władze 2 lata wcześniej podpi-
sały akt prawa międzynarodowego bardzo ważny, 
jeśli chodzi o ochronę swobody wypowiedzi i innych 
praw, które przysługują człowiekowi – Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka, najpierw w 1948 r… Tak 
jak mówiłem, 2 lata wcześniej te władze podpisa-
ły pakt praw politycznych i obywatelskich przyjęty 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a mimo 
tego 2 lata po podpisaniu tego paktu rozprawiały się 
z tą młodzieżą w taki sposób.

Chciałbym podsumować. Wszystkie te kolejno 
oceniane wydarzenia prowadzą do 1 wniosku, to jest 
do tego, o czym powiedział kiedyś wspaniały poeta, 
pisarz Rymkiewicz: że w Polakach istnieje coś, co 
nas wyróżnia spośród pozostałych nacji, mianowicie 
fantastyczny gen wolności, który powoduje to, że 
w każdym warunkach, nawet w takich sytuacjach, 
kiedy się wydaje, że jest to beznadzieje, podejmu-
jemy walkę o godność człowieka, o jego wolność, 
o poszanowanie jego elementarnych praw. I właśnie to 
wydarzenie z 1968 r. było najlepszym tego dowodem, 
a reakcja ówczesnych władz, bardzo zdecydowana 
i bezwzględna, dowodziła tylko ich bezsilności wobec 
tego wspaniałego genu wolności, który tkwi w na-
szym narodzie. Temu powinniśmy oddawać cześć, 
o co właśnie apeluję, ponad wszelkimi podziałami, 
bez snucia różnych analogii i krytyk, bo, jak mnie 
się wydaje, to nie jest właściwy czas, aby to czynić. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

nawet były w samej Legnicy, w tym miejscu, w któ-
rym stacjonowały wojska sowieckie, a rozmach tych 
wydarzeń był tam tak duży, że sięgnięto po siły poli-
cyjne z sąsiednich miast. Były wydarzenia oczywiście 
i w takich ośrodkach jak Kraków, Tarnów, ale również 
w dużo mniejszych ośrodkach. Czego one dowodzi-
ły? Dowodziły jednego: mianowicie, że młodzież, 
która, jak wydawało się komunistom, po przeszło 
ćwierćwieczu istnienia systemu komunistycznego 
i indoktrynacji… Ona pokazała, jak droga jest jej 
wolność, zwłaszcza wolność wypowiedzi, wolność 
manifestowania swoich poglądów. Bo przecież ta wol-
ność została w sposób skandaliczny zdławiona przez 
cenzurę i zakaz wystawiania „Dziadów” w reżyserii 
Dejmka. Młodzież pokazała, że w dalszym ciągu jest 
przywiązana do tej podstawowej, fundamentalnej 
wartości, która decyduje też o godności człowieka, 
mianowicie do wolności wypowiedzi, wolności swo-
ich poglądów.

Oczywiście że zbiegło się to w czasie również 
z sytuacją międzynarodową, m.in. z wojną arab-
sko-izraelską. Trzeba pamiętać o tym i też warto to 
przypomnieć, że armia izraelska, w dużej mierze 
wyszkolona przecież przez Polaków – bo tam byli 
ci, którzy byli w armii gen. Andersa, którzy mieli 
pewnego rodzaju duże i doświadczenie wojskowe, 
i umiejętności od strony czysto technicznej, jeśli cho-
dzi o budowę broni i posługiwanie się nią – bardzo 
szybko zwyciężyła w tym konflikcie, który wtedy za-
istniał. I co się okazało? Okazało się, że nie pomogło 
sowieckie wsparcie nie tylko w postaci ideologicz-
nej, ale przede wszystkim w postaci uzbrojenia, bo 
okazało się ono dużo gorszej jakości niż to, którym 
dysponowała armia izraelska. I co wtedy się dzieje? 
Wtedy zaczyna się poszukiwać źródła wycieku, skąd 
w ogóle wiadomo, że Arabowie mieli broń sowiecką 
i że ta broń się nie sprawdziła, że była dużo gorszej 
jakości niż broń, którą się posługiwał Izrael. Zaczęto 
poszukiwać źródła wycieku i stwierdzono, że musiało 
to wypłynąć gdzieś z polskich źródeł wojskowych. 
I stąd ta nagonka na Żydów. Bo stwierdzono, kto mógł 
takiego wycieku dokonać. No, Żydzi, skoro była woj-
na żydowsko-arabska. I to wszystko jakoś nałożyło się 
na te wydarzenia, które rozpoczęła młodzież właśnie 
w obronie wolności. I trzeba powiedzieć, że ta cała 
kampania antysemicka, która została potem rozpętana 
– wtedy nawet nie mówiło się „antysemicka’, tylko 
„antysyjonistyczna” – i która została potem rozpę-
dzona przez rządzący obóz Gomułki, czyli poniekąd 
ta cała późniejsza narracja, przysłoniła początek tych 
wydarzeń, ich istotę.

Trzeba też pamiętać, że w tychże wydarzeniach 
nie tylko brała udział młodzież – i to nie tylko stu-
dencka, bo również młodzież uczniowska, młodzież 
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dotkniętych prześladowaniami opuściła wówczas 
nasz kraj, zabierając ze sobą na obczyznę gorzkie 
wspomnienia doznanych krzywd i upokorzeń.

Kampania marcowa roku 1968 służyła rozgryw-
kom wewnątrz komunistycznego obozu władzy, lecz 
odium za czyny niegodne i wyrządzone ludziom nie-
sprawiedliwości spadło na całe społeczeństwo pol-
skie, przynosząc wielkie szkody polityczne i moral-
ne narodowi oraz państwu polskiemu. Naród nasz, 
jako wspólnota wierna tradycjom chrześcijańskim 
i zasadom cywilizacji europejskiej, nie ponosi odpo-
wiedzialności za wydarzenia marca roku 1968. Nie 
zwalnia to jednostek, a nawet całych środowisk od 
moralnego rozrachunku z ówczesnymi postawami, 
słowami i czynami, jakie pamięć zbiorowa zachowała 
do dzisiaj.

Społeczeństwo polskie w znacznej swej więk-
szości oczekuje od Rzeczypospolitej stosownej 
oceny politycznej i moralnej tych wydarzeń sprzed 
lat. Rzeczpospolita bowiem otrzymała w smutnym 
spadku po poprzednim systemie władzy państwowej 
niemało ludzkich krzywd, które – jeśli to możliwe 
– winny być naprawione, zgodnie z zasadami demo-
kracji, pluralizmu i wolności, w imię poszanowania 
praw ludzkich i obywatelskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie 
ubolewanie z powodu niegodnych ekscesów, do jakich 
doszło w czasie wydarzeń marcowych w naszym kra-
ju. Senat zaprasza osoby, które przymusowo opuściły 
kraj, do powrotu na terytorium Rzeczypospolitej, 
która jest dziś Ojczyzną wszystkich ludzi związanych 
z polską tradycją, wartościami kultury i wyborem 
osobistym – bez względu na ich pochodzenie, poglą-
dy, religię czy przekonania polityczne”.

Przeczytałam to oświadczenie Senatu z 1990 r., 
Senatu wybranego już demokratycznie. Chciałabym 
zwrócić uwagę, że są tutaj nie tylko słowa, wyrazy 
ubolewania, ale też próba zadośćuczynienia. To się na 
szczęście stało i te osoby, które z Polski wyrzucono, 
którym odebrano paszporty, mogły i mogą dzisiaj do 
Polski wracać i być naszymi obywatelami. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie będę snuł rozważań o charakterze komba-

tanckim, chociaż pewnie mógłbym sporo powiedzieć 
na ten temat. Byli ludzie, którzy poświęcili więcej 
ode mnie i wycierpieli znacznie więcej. W ogóle nie 
byłem zwolennikiem jakiejś rozwiniętej dyskusji hi-

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo Senatorowie!
Najpierw chciałabym podziękować panu senato-

rowi Cichoniowi za to, że wspomniał Legnicę. Ja się 
urodziłam w Legnicy. Miałam 8 lat, ale pamiętałam 
przez całe życie, jak mój ojciec… Uciekaliśmy jakąś 
dróżką, przy ulicy, przy tzw. kwadracie. Utkwiło 
mi coś takiego, takie wspomnienie z dzieciństwa… 
I później już jako dorosła osoba zapytałam historyka, 
prof. Włodzimierza Suleję, czy ja dobrze to zapa-
miętałam, że gdzieś tam w dzieciństwie ucieka-
łam z moim ojcem przed milicją, on mnie trzymał 
i uciekaliśmy. Wtedy właśnie dowiedziałam się, bo 
prof. Suleja zrobił takie badania, że w Legnicy były 
bardzo duże demonstracje. Tak że to się gdzieś rozla-
ło. W Legnicy nie było studentów, ale była młodzież, 
i właściwie prawie połowa miasta wyszła wtedy na 
ulice i protestowała.

Chciałabym powiedzieć o tym i o jeszcze jed-
nej sprawie. W imieniu swoim, ale też pana senatora 
Obremskiego, w imieniu nas, wrocławian, chciałabym 
przypomnieć sylwetkę Władysława Sidorowicza, se-
natora 2 kadencji, nieżyjącego już dzisiaj, który był 
wspaniałym, znakomitym przywódcą protestów na 
wrocławskich uczelniach. My we Wrocławiu zawsze 
o tym pamiętamy.

Wyszłam tu też po to, żeby przypomnieć, Szanowni 
Państwo, i powiedzieć tak na marginesie tych dysku-
sji, które się toczą, że czasami wyważamy otwarte 
drzwi, że gdzieś kiedyś poszliśmy naprzód, a dzisiaj 
zupełnie niepotrzebnie się cofamy. Pan senator Klich 
mówił o tym, że pewne sprawy, które się pojawiają, 
takie jak ta ustawa o IPN, cofają nas w pewnych za-
kresach o całe lata. Naprawdę, gdy coś się robi, to 
warto za każdym razem głęboko przemyśleć, jakie 
szkody można wyrządzić.

Swoją wypowiedź chciałabym skończyć cytatem, 
przypomnieć oświadczenie Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 marca 1990 r. Odszukałam je – tu 
bardzo dziękuję za pomoc biuru Senatu. Chodzi o to, 
żebyśmy wiedzieli też o tym, że Senat już zabierał 
głos w tej sprawie i jak to wtedy wyglądało.

„Oświadczenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 marca 1990 r.

W marcu roku 1968 ówczesne władze partyjne 
i państwowe rozpętały w kraju kampanię polityczną 
pod hasłem rzekomej walki ze syjonizmem. Ofiarą 
tej akcji stały się środowiska akademickie i sfery in-
telektualne, nade wszystko jednak obywatele polscy 
pochodzenia żydowskiego. Znaczna większość osób 
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(senator M. Borowski) leźć wśród nich – i na pewno tacy byli – którzy takie 
tezy głosili. Ale to jest całkowita nieprawda. Ci lu-
dzie oczywiście mieli ogromne poczucie krzywdy, 
ale ich przywiązanie do Polski, ich patriotyzm nie 
mogą być dzisiaj negowane. Ja z tymi ludźmi miałem 
wielokrotnie do czynienia, właśnie z tego względu, 
że w pewnym okresie razem z nimi działałem, i wie-
lokrotnie słyszałem od nich, co robią na obczyźnie, 
jakie działania podejmują dla obrony dobrego imienia 
Polski, w różnych sprawach, dla propagowania róż-
nych polskich osiągnięć itd. Dobrych parę lat temu by-
łem przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą, miałem oczywiście bardzo 
wiele kontaktów z Polakami za granicą, z Polonią, 
i wielokrotnie opieraliśmy się właśnie na emigrantach 
marcowych, którzy byli bardzo pomocni w różnych 
sprawach. Tak więc absolutnie zaprzeczam, protestuję 
przeciwko tego rodzaju stwierdzeniom. No, z jednej 
strony oddaje się im część, bo krzywda itd., a z dru-
giej strony mówi się, że zachowali się nieładnie. No 
więc nie, to jest nieprawda.

Jest również kwestia tego rodzaju… Pan sena-
tor Ryszka przedstawił tutaj pewną koncepcję czy 
pewien pogląd, zgodnie z którym tak naprawdę to 
tak: przede wszystkim wśród tych wyjeżdżających… 
Pan tu przedstawił różne liczby, do końca nie było 
to jasne, ale jakby wynikało z tego, że w zasadzie 
w znacznej części wyjeżdżali różni stalinowcy, prze-
śladowcy itd., itd. Takich osób wśród tych wyjeżdżają-
cych było może 2%, może 3%. Reszta to były zwykłe 
rodziny. To, że ktoś pracował w ministerstwie jed-
nym czy drugim – nie mówię o Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych – był dyrektorem departamentu… 
To co? Ale w związku z tym to była późniejsza teza 
moczarowska: to są właśnie wszyscy ci, którzy was 
gnębili, oni wyjechali, więc nie ma po prostu co żało-
wać. I to jest właśnie kolejna nieprawda, kolejny mit.

Tak na marginesie chciałbym państwu powiedzieć, 
tym, którzy tak nie do końca w to wierzą, że w tej 
wersji, którą przygotował senator Żaryn – a do niego 
przecież macie państwo zaufanie – było jasno napisa-
ne, że wyjeżdzającymi byli, wbrew propagandzie, nie 
zbrodniarze komunistyczni, ale zwykłe rodziny. Czas 
więc wreszcie skończyć z tym upowszechnianiem 
tego szkodliwego i krzywdzącego mitu.

Dlaczego wyjeżdżali? Pan senator Ryszka po-
wiedział: no, dostali przecież jakieś pieniądze, wy-
jeżdżali, właściwie krzywda im się nie działa itd. 
No, to jest takie podejście, że są Polacy, którzy są 
przywiązani do ojczyzny i oni nigdzie nie wyjadą, 
a jak ich ktoś szykanuje, to i tak nie wyjadą, i są tacy, 
którzy nie są z nią tak związani, więc wyjeżdżają. 
Otóż sytuacja była taka, że ci ludzie nagle poczuli się 
obcy w naszym kraju. Słynny był przypadek – to jest 
tylko taki mały sygnał – kiedy Marek Edelman, prze-
cież bohater polski, żydowski, bohater getta, Marek 

storycznej w tej sprawie, ponieważ albo nie jesteśmy 
historykami, albo, jeśli jesteśmy, jeśli ktoś tu jest hi-
storykiem, to z reguły reprezentuje jakąś określoną 
opcję, którą tu prezentuje. I tego rodzaju debata – 
zwłaszcza wtedy, kiedy mówi się o sprawach bardzo 
delikatnych – grozi tym, że to, co chcemy osiągnąć 
przy pomocy tej uchwały, to znaczy oddanie hołdu, 
czci tym, którzy narażali swoje zdrowie, życie, czy 
tym, którzy zostali pokrzywdzeni, to wszystko znika, 
a pozostaje tylko nasza tradycyjna polska kłótnia. 
No, ale stało się, jak zwykle zresztą… Chcę więc po 
prostu się ustosunkować do pewnych kwestii, żeby 
nie pozostały tak zawieszone.

Kiedy pan senator Żaryn przedstawiał tutaj pewną 
filozofię dotyczącą tego, skąd wziął się opór, w jaki 
sposób rodziły się postawy dysydenckie, podkreślał 
tutaj rolę Kościoła. Oczywiście nie neguję tej roli. 
A jeżeli chodzi o tych młodych ludzi, którzy póź-
niej zwani byli „komandosami”, to stwierdził, że oni 
nie dyskutowali o Dmowskim, o Piłsudskim, tylko 
o tym, czy rację miała Róża Luksemburg, czy może 
Bernstein, a może Marks itd., itd. Nie ma tutaj pana 
senatora – ale przeczyta to sobie, jak będzie chciał 
– a ja spieszę go poinformować… On wtedy, w roku 
1968, miał 10 lat, a wtedy, kiedy my zaczynaliśmy te 
dyskusje, miał 4 lata, więc, jak sądzę, nie mogło to 
do niego dotrzeć. Otóż my zaczynaliśmy w 1961 r. od 
Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. On był założony 
przez wywodzących się z rodzin przede wszystkim 
przedwojennych komunistów młodych ludzi, którzy 
byli uczeni przez swoich rodziców, że socjalizm to 
jest piękny ustrój, piękny ustrój, który głosi wspaniałe 
hasła – i rzeczywiście takie hasła głosił. Ale właśnie 
dlatego, że byli w ten sposób uczeni, a jednocześnie 
widzieli, jak wygląda rzeczywistość, narastał w nich 
bunt. I ten Klub Poszukiwaczy Sprzeczności – któ-
ry został założony w 1961 r. – a raczej jego nazwa 
właśnie to oddaje. My naprawdę nie dyskutowaliśmy 
tam o Róży Luksemburg, my tam dyskutowaliśmy 
o historii, o Katyniu, my tam zapraszaliśmy księ-
dza, żeby porozmawiać z tym księdzem o tym, jaki 
jest pogląd Kościoła na różne sprawy. My po prostu 
wchodziliśmy w zakazane rejony i zresztą dlatego 
po 2 latach ten klub został zlikwidowany. Gdybyśmy 
dyskutowali o Róży Luksemburg, to z całą pewnością 
moglibyśmy sobie dyskutować jeszcze długo. Z tego 
klubu wywodzili się ludzie, którzy potem włączali się 
na różnych etapach w protesty, w sprzeciw. Tak więc 
tę sprawę chciałem najpierw wyjaśnić.

Pan senator Żaryn stwierdził również, że opinia 
o Polsce jako o kraju antysemickim była ugruntowy-
wana czy wręcz przekazywana przez tych, którzy 
wyjechali. Otóż jeżeli na fali nagonki antysemickiej 
wyjeżdżało 13 czy 15 tysięcy ludzi, to mogli się zna-
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(senator M. Borowski) I pewnie jeszcze parę takich osób byśmy znaleźli. 
Seweryn Blumsztajn, Henryk Szlajfer oczywiście, 
tak. Oni tu powinni być po prostu.

(Głos z sali: Oczywiście.)
No, nie ma ich. Dlatego ja z tej trybuny chcę 

im serdecznie podziękować, także jako ich kolega 
w owym czasie.

Adam Michnik był tym człowiekiem, z którym 
współpracowałem wiele lat i który poszedł dalej, któ-
ry złożył ofiarę ze swojej wolności, który wielokrotnie 
siedział w więzieniu, który wtedy, kiedy Kiszczak 
zaproponował mu uwolnienie i wyjazd za granicę, 
napisał do niego obraźliwy list. A dzisiaj o tym czło-
wieku mówi się tak, jak powiedział senator Ryszka, 
który wspomniał o Stefanie Michniku, delikatnie, 
jako o zbrodniarzu, który też wyjechał itd. A Stefan 
Michnik jest jego przyrodnim bratem, z którym on 
nie ma nic wspólnego. W ogóle o co tu chodzi, no?

A więc jemu, Henrykowi Szlajferowi, Irenie 
Lasocie, wszystkim tym ludziom, moim kolegom, 
którzy w 1968 r. bohatersko stawali przeciwko tamtej 
władzy i którzy ponieśli tego rozliczne konsekwen-
cje… Moje przy nich to betka. Chciałbym im jeszcze 
raz serdecznie podziękować. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Apelowano na posiedzeniu Konwentu Seniorów, 

żeby przyjąć tę uchwałę, która jest uchwałą dobrą, 
krótką, zwięzłą i oddaje w ważnych słowach to, czym 
był Marzec ’68. I dobrze, że to jest wspólna uchwała.

Ja posłuchałbym tego apelu, żeby tę uchwałę przy-
jąć bez dyskusji… (Oklaski) …ale…

(Senator Jan Dobrzyński: Jakiego apelu?)
I tak być powinno. Ale po tych głosach w dysku-

sji, która rozpoczęła się po przedstawieniu projektu 
uchwały… No, nie mogę milczeć, z różnych wzglę-
dów.

(Senator Kazimierz Kleina: Słusznie.)
Nie mogę się zgodzić z takim stosunkiem – i do-

brze, że część z nas się z tym nie zgodziła – że ci, 
którzy brali udział w demonstracjach z marca 1968 r., 
mają wiedzę pozorną. No, jeżeli tak by było, to wiedza 
zostałaby postawiona na głowie. Jednak wiedza jest 
oparta na faktach i na tym, czego doświadczamy.

(Senator Czesław Ryszka: Historycznych.)
Dlatego bardzo ciekawe były dla mnie te głosy, 

które dotyczyły poszczególnych innych ośrodków, 
bo przecież Marzec i rok 1968 to bunt młodzieży, 
bunt młodzieży w całej Polsce. I to nie jest tak, że 
studenci albo inteligencja, albo robotnicy… Nie. To 

Edelman lekarz przyszedł do swojego szpitala do 
pracy, a cieć, który tam stał na bramce, powiedział: 
Żydów nie wpuszczamy. Ci ludzie słyszeli coś takie-
go. Ja to wiem, bo ja byłem poniekąd tego świadkiem. 
W związku z tym oni się poczuli obcy. Żadnego za-
trudnienia oczywiście, żadnej pracy… I na dodatek 
coś w rodzaju takiego odsuwania się ludzi od nich. 
Owszem, niektórzy byli twardzi. Niektórzy byli twar-
dzi i powiedzieli: nie wyjadę, żeby nie wiem co, m.in. 
Michnik taki był…

(Senator Antoni Szymański: Bielecki.)
(Senator Jan Rulewski: Bielecki, Bielecki.)
Tak, Bielecki. I wiele innych osób, absolutnie tak. 

Ale, no cóż, nie każdy. Oby nikt z nas nigdy nie był 
w takiej sytuacji we własnym kraju.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Jest teraz taka wystawa w Muzeum Historii Żydów 
Polskich „Polin”, nazywa się „Obcy w domu”. Była 
tam wewnątrz długa dyskusja na temat tytułu tej 
wystawy. Przyjęto w końcu taki tytuł. Na jego te-
mat wypowiedział się premier Morawiecki. Premier 
Morawiecki powiedział: no, jakże to taki tytuł, prze-
cież Żydzi nie byli u nas obcy, przecież przez 800 lat 
byli itd. No ale problem polega właśnie na tym, że 
w tym momencie zostali potraktowani jak obcy – i do 
tego się sprowadza ten tytuł. Premier Morawiecki 
stara się za każdym razem przedstawić sprawy nie 
tak, jak wyglądają, łącznie z jego słynnym powie-
dzeniem, że w 1968 r. nie było Polski. W 1968 r. – ja 
mogę powiedzieć – nie było premiera Morawieckiego, 
bo się urodził w tym roku. Więc może lepiej ostroż-
niej, przecież nie w taki sposób mamy dyskutować 
o przeszłości.

Albo mówi się, że byli Polacy i komuniści. 
Tymczasem niestety, byli także komuniści Polacy. 
Tego rodzaju rozróżnienie pokazuje, że jest naród, 
który jest odrębny i który jest bardzo dobry, boha-
terski, ma gen wolności itd., itd., a z drugiej strony 
jest jakaś garstka, która manipuluje… No nie. Z nas 
wyrośli przecież w ciągu tych setek lat bohaterowie 
i różni podlece.

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

Już, Panie Marszałku, już kończę.
I chciałbym powiedzieć, że podzielam ten głos 

senatora Rulewskiego, że gdyby to miała być taka ini-
cjatywa, która łączy, to na tamtych miejscach powinni 
siedzieć właśnie Adam Michnik, Henryk Szlajfer… 
Irena Lasota…

(Senator Bogdan Klich: Seweryn Blumsztajn.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Staniszkis.)
…powinna również tam siedzieć, bo ona odczytała 

rezolucję i potem była szykanowana.
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57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Drugie czytanie projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku

(senator B. Borusewicz) (Senator Jan Dobrzyński: Kary śmierci czy 3 lat, 
Panie Marszałku?)

(Senator Jerzy Fedorowicz: O Jezu!)
(Senator Sławomir Rybicki: Nawet nie wypada…)
(Senator Piotr Florek: Powiedział, co wiedział.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę pozwolić się wypowiedzieć panu 
marszałkowi.)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Dajcie posłuchać!)
Główny mój sprzeciw jednak nie dotyczy szcze-

gółów, główny mój sprzeciw i moja niezgoda jest 
w związku z próbą spychania tego, co się działo 
w Polsce, i mówienia o tym tak: ci, którzy to robili, nie 
byli Polakami, nie było państwa polskiego. Przecież 
było państwo, które się nazywało PRL, z ograniczoną 
suwerennością. I każdy, kto zna trochę historię, może 
przeprowadzić analogię do Królestwa Polskiego. Ale 
i bez tej analogii można powiedzieć, że kształciliśmy 
się, funkcjonowaliśmy, występowaliśmy. Ja miałem 
zarzut występowania przeciwko państwu, ówczesne-
mu państwu.

No, nie można przyjąć, nie mogę przyjąć także 
tego założenia, że tych represji nie dokonywali Polacy, 
tzn. że jeżeli ktoś był w PZPR albo w PPR, to nie był 
Polakiem, a jeżeli ktoś nie był w PZPR albo PPR, to 
był Polakiem. Przecież pamiętamy ten okres. Ja nie 
mówię, że to nie było takie proste… Ale łatwo, łatwo, 
wygodnie przyjąć taką zasadę, że co złego, to nie my. 
No, jeżeli przyjmiemy taką zasadę, że ci z PZPR, ci, 
którzy byli w PZPR – a takich osób było 3,5 miliona 
w latach siedemdziesiątych, pod koniec lat siedem-
dziesiątych – kiedy się zapisywali do Solidarności, 
stawali się Polakami, że wtedy się stawali Polakami… 
A co z tymi, którzy należeli i tu, i tam? Ale to jest 
inny okres… Ja chcę pokazać, że Marzec, ale także 
wcześniejsze ruchy – Październik czy późniejsze, 
te symboliczne miesiące jak Grudzień czy Sierpień 
– każdy z nich to był krok, który przybliżał nas do 
wolności i poszerzał naszą wolność. Ale też chcę po-
wiedzieć, że ówczesna władza, ta władza, którą w tej 
chwili nazywamy władzą komunistyczną…

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

…stosowała nie tylko represje. Antysemityzm 
w 1968 r. to była próba zneutralizowania tego ruchu 
młodzieżowego. I ona była skuteczna. I to była nie 
tylko represja… Ona była skuteczna, bo trafiła na 
podatne podłoże. I miało to także poparcie tych, któ-
rzy zajęli stanowiska, objęli ciepłe posady zwolnione 
przez usuniętych, emigrujących, zmuszonych do emi-
gracji. Taki był mechanizm. Wcześniej, szczególnie 
1965 r., antyniemieckość to było to lepiszcze PZPR, 
lepiszcze ideologiczne z ówczesną władzą. W 1968 r. 
tego było za mało. A więc antysemityzm był próbą 
i był lepiszczem tej władzy. I niestety część Polaków 

był bunt pokoleniowy. I dlatego tam, w tych sta-
tystykach, są i robotnicy, i uczniowie, i studenci 
– bo to był bunt pokoleniowy, który trudno było 
zakwalifikować. To nie był tylko bunt studencki. 
Powtarzam: to był bunt młodzieży. W Gdańsku to 
była przede wszystkim młodzież szkolna. Studenci 
oczywiście tak, politechnika… Ale w tej olbrzy-
miej demonstracji, w której brano udział 15 marca, 
gdzie tej młodzieży było 20 tysięcy… Ta demon-
stracja trwała przez wiele godzin, milicja nie była 
w stanie tej demonstracji rozproszyć, ona trwała 
od godziny 15.00 do późnych godzin nocnych. To 
było w Gdańsku. I w tej demonstracji brała udział 
przede wszystkim młodzież szkolna. Studenci byli 
zamknięci na terenie politechniki. Kilka dni wcze-
śniej, 12 marca, była pierwsza demonstracja przed 
Domem Prasy, z hasłami: „Prasa kłamie”. Bo to 
było pierwsze hasło. To znaczy następne hasło, bo 
pierwsze hasło dotyczyło „Dziadów”. I to oburzenie 
było związane z tym, że najważniejszy dla kultury 
polskiej dramat, na którym uczyły się pokolenia… 
I my też się przecież uczyliśmy, znaliśmy go, tzn. 
wiedzieliśmy o tym dramacie – bo przecież nikt 
tego dramatu, nawet jeżeli on był lekturą, nie czy-
tał. Ale każdy usłyszał, że „Dziady” Mickiewicza 
zostały zdjęte. Ale potem już ten bunt się rozszerzył 
z 2 powodów: ze względu na użycie siły w stosunku 
do tych, którzy protestowali – i słusznie protesto-
wali – w Warszawie przeciwko zdjęciu „Dziadów”, 
ale także dlatego, że każdy, kto widział to, co się 
dzieje na ulicach, i czytał prasę, wiedział, że prasa 
kłamie, wiedział, że system opiera się na przemocy 
i na kłamstwie. I dlaczego młodzież? Starszych tam 
nie widziałem. No, na uniwersytetach asystenci, tro-
chę profesorów, w Warszawie szczególnie… To była 
młodzież dlatego, że w takiej sytuacji beznadziejnej 
młodzież kieruje się odruchem, odruchem serca, 
nie kalkuluje. Każdy, kto kalkulował, wiedział, że 
nie powinien protestować, bo było wiadomo, jakie 
będą tego skutki.

Ja byłem uczestnikiem tego. Za Marzec otrzy-
małem pierwszy wyrok, 3 lata więzienia. I nie tylko 
byłem uczestnikiem demonstracji, lecz także zrobiłem 
130 ulotek. I za tych 130 ulotek dostałem ten wyrok.

(Senator Jan Dobrzyński: Przesiedział pan, Panie 
Marszałku?)

(Senator Kazimierz Kleina: Co to za pytanie?)
Ale Polska się zmieniała i zmienia, dzięki prote-

stom, dzięki naciskom społecznym. Dlaczego? Tamta 
Polska się zmieniała. Bo w porównaniu ze stanem 
wojennym i aresztowaniem w czasie stanu wojenne-
go… Skoro za 130 ulotek dostałem 3 lata, to za to, co 
robiłem później, powinienem dostać karę śmierci. Nie 
dostałem, Panie Senatorze, tego wyroku.
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57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

(senator B. Borusewicz) narrację dotyczącą Marca 1968 r. i przekonywać, że 
to nie były tylko te mityczne czystki etniczne, tak 
samo musimy budować nową narrację historyczną, 
że Polacy byli ofiarami, największymi ofiarami, a nie 
sprawcami Holocaustu. Dziękuję bardzo.(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej.

Projekt zawarty jest w druku nr 263, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 263 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Antoniego 
Szymańskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt zaprezentować w imieniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej projekt 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – 
druk senacki nr 263.

Projekt prezentowanej ustawy został przyjęty 
podczas posiedzenia połączonych komisji w dniu 
18 grudnia 2017 r. Wcześniej miały miejsce posie-
dzenia w dniach 2 i 28 marca oraz 15 maja 2017 r.

W posiedzeniach tych uczestniczyli reprezentanci 
zainteresowanych resortów, a także przedstawiciele 
sieci handlowych oraz banków żywności. Podczas 
tych posiedzeń wszyscy zainteresowani mogli za-
prezentować swoje opinie w zakresie projektowanej 
ustawy.

Komisje otrzymały też liczne opinie pisemne, 
zarówno ze strony zainteresowanych resortów, jak 
i sieci handlowych i banków żywności działających 
w Polsce. Opinie te nadesłali m.in.: minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej, minister środowiska, 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
minister finansów, prezes Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, minister rolnictwa i roz-

zneutralizowała… część to poparła, część została 
zneutralizowana. I ten ruch właśnie dlatego został 
zneutralizowany, nie tylko przez represje, ale także 
przez tego typu działania polityczno-propagandowe. 
I o tym musimy pamiętać i wystrzegać się wszelkich 
tego typu sytuacji. Ja nie mówię, że historia nie uczy, 
ale niech historia się nigdy nie powtarza. Wnioski 
z historii trzeba wyciągać. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Informuję, że lista mówców…
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze, 

jeszcze.)
Pan senator Ryszka? Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Mam jeszcze swoje minuty. Dziękuję, Panie 

Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się bardzo cieszę, że w dyskusji padło tyle słów, 

które tylko ugruntowały moją świadomość historycz-
ną Marca 1968 r. No, niestety stale mi się wydawało, 
że jakoś dominuje w naszej świadomości historycznej 
ta prawda, że Marzec 1968 r. to tylko czystki żydow-
skie, tymczasem tutaj słyszałem takie piękne wypo-
wiedzi senatorów Klicha, Borowskiego, Borusewicza, 
że to był bunt młodych, że to był etos wolności.

(Senator Bogdan Klich: Bo był.)
I w tym znaczeniu doskonale pasuje to do Czerwca, 

Października i kolejnych polskich miesięcy, aż do 
Sierpnia 1980 r. Tak że bardzo dziękuję.

Jeśli chodzi o moje wystąpienie, w którym trochę 
przerysowałem tę sprawę żydowską, to zrobiłem to 
tylko po to, żeby właśnie podkreślić ten nurt wol-
nościowy polskich studentów, polskiej młodzieży. 
Ja sam latałem wtedy po ulicach z tysiącem innych 
studentów, wołając: gestapo! Byliśmy oblewani wodą, 
bici pałami, tak że doskonale te czasy pamiętam. I boli 
mnie to, że ktoś może łączyć to tylko z tym, że jakaś 
liczba Żydów w ramach tej wielkiej traumy musiała 
z Polski wyjechać. To była, tak jak tutaj mówiliśmy, 
pewna konsekwencja tych walk frakcyjnych w PZPR. 
Najważniejsze było to, że domagaliśmy się wolności 
słowa. To była walka z cenzurą, walka z ustrojem, 
który został nam narzucony siłą.

I jeszcze jedna uwaga. Tutaj padły takie stwierdze-
nia, że ustawa o IPN cofnęła nas o całe lata. Proszę 
państwa, ta ustawa uświadomiła nam, jak bardzo za-
kłamana jest na świecie wiedza o tych tzw. polskich 
obozach koncentracyjnych – bo to sformułowanie non 
stop w tysiącach różnych pism i audycji radiowych 
się powtarzało. Tak że tak jak musimy budować nową 
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57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

(senator sprawozdawca A. Szymański) żywności, projektodawcy koncentrują się na dużych 
sklepach z uwagi na to, że ich duża skala ułatwia 
logistykę przewozu żywności do banków żywności, 
a posiadana infrastruktura techniczna pozwala na 
sprawną identyfikację żywności o zbliżającym się 
terminie przydatności do spożycia. Scentralizowana 
struktura decyzyjna pozwala na sprawne wdrażanie 
procedur ograniczających marnowanie żywności.

Projektowana regulacja zmierza do tego, by przed-
siębiorcy prowadzący sprzedaż żywności w jednost-
kach handlowych o powierzchni powyżej 250 m2, któ-
rych przychody ze sprzedaży środków spożywczych 
przekraczają 50% przychodów ze sprzedaży wszyst-
kich towarów, mogli przekazywać nieodpłatnie nie-
sprzedane produkty żywnościowe z zastosowaniem 
dotychczasowych ulg podatkowych w tym zakresie.

W art. 1 projektowanej ustawy wyjaśnia się jej cel, 
którym jest redukcja negatywnych skutków społecz-
nych, środowiskowych i gospodarczych wynikających 
z marnowania żywności.

W art. 2 projektu ustawy, w słowniczku, wprowa-
dza się definicje marnowania żywności, żywności na 
cele społeczne, sprzedawcy żywności, a także defi-
nicję organizacji pozarządowej, której celem statuto-
wym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie 
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, działalności charytatywnej.

Art. 3 projektu zobowiązuje sprzedawców żyw-
ności do zawarcia z organizacją pozarządową umowy 
dotyczącej przekazywania żywności na cele społecz-
ne. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej 
lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W prze-
pisie są też unormowania odnośnie do tego, co powin-
no zawierać się w postanowieniu dotyczącym czasu 
i sposobu przekazywania żywności na cele społeczne 
organizacji pozarządowej, dotyczące podziału kosz-
tów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy stro-
nami umowy, przypadków, w których organizacja 
pozarządowa może zrezygnować z odbioru żywności 
lub go odmówić, oraz okresu obowiązywania umowy 
oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie wa-
runków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

W art. 4 projektu ustawy nakłada się na sprzedaw-
ców żywności obowiązek przeprowadzania w jed-
nostkach handlowych kampanii edukacyjno-infor-
macyjnych w zakresie przeciwdziałania marnowaniu 
żywności nie krócej niż przez 2 tygodnie w ciągu 
roku kalendarzowego.

W art. 5 projektu ustawy przewiduje się obowiązek 
poniesienia przez sprzedawców żywności opłaty za 
marnowanie żywności. Opłata taka ustalana byłaby 
poprzez pomnożenie jednostkowej stawki przez masę 
marnowanej żywności. Środki pochodzące z opłat 
przekazywane byłyby organizacjom pozarządowym, 
z którymi sprzedawcy mają zawrzeć umowy dotyczą-
ce nieodpłatnego przekazywania żywności na cele 

woju wsi, Caritas Polska, Polska Organizacja Handlu 
i Dystrybucji, Business Centre Club.

Komisje uznają, że marnowanie żywności na 
każdym etapie, począwszy od etapu wytwarzania, 
a kończąc na jej ewentualnej utylizacji, stanowi istot-
ny problem środowiskowy, ekonomiczny i etyczny. 
Powoduje to m.in. takie konsekwencje jak utrata przy-
chodów oraz konieczność poniesienia kosztów utyli-
zacji żywności, zwiększa zużycie energii i powoduje 
nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, w tym 
wody pitnej. Ma to miejsce w sytuacji niedożywienia 
części społeczeństwa.

Skala marnowania żywności na poszczególnych 
etapach procesu jest zróżnicowana w zależności 
od kraju. Średnio – według szacunków Komisji 
Europejskiej opracowanych na podstawie danych 
z 2012 r. – w Unii Europejskiej marnuje się 89 mi-
lionów t żywności rocznie, to jest 179 kg na osobę. 
Obszar dystrybucji odpowiada za to w ok. 5%, tym-
czasem w gospodarstwach domowych jest to ponad 
40%. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce mar-
nuje się ok. 9 milionów t żywności rocznie. W prze-
liczeniu na statystycznego mieszkańca w 2006 r. było 
to 235 kg w ciągu roku, od dziecka do osoby starszej. 
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2014 r. 
w Unii Europejskiej przekazano za pośrednictwem 
banków żywności 411 tysięcy t żywności. Z danych 
Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że 
w 2015 r. za pośrednictwem banków żywności prze-
kazano 65 tysięcy t żywności, a poza nimi – 81 tysię-
cy t owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem.

Kwestii marnowania żywności dotyczy rezolu-
cja Parlamentu Europejskiego z 19 stycznia 2012 r. 
zatytułowana „Jak uniknąć marnotrawienia żywno-
ści: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha 
żywnościowego w UE”. Wskazuje ona na konieczność 
minimalizowania zjawiska marnowania żywności, 
a także przyjęcia konkretnych środków zmierzających 
do zmniejszenia marnotrawstwa żywności o 50% do 
2025 r. Zamiarem projektodawców jest ograniczenie 
marnowania żywności, które wpisuje się w koncepcję 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecnie w Polsce jedynym rozwiązaniem w tym 
zakresie są przepisy podatkowe funkcjonujące od 
1 stycznia 2009 r., które przewidują zwolnienie od 
podatku od towarów i usług darowizn dokonywanych 
przez producentów, których przedmiotem są produk-
ty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych. 
Zostały one z dniem 1 października 2013 r. rozsze-
rzone, dołączono dystrybutorów i obecnie obejmują 
one wszystkich podatników dokonujących takich 
darowizn.

Mając na uwadze to, że udogodnienia podatko-
we są wykorzystywane głównie przez producentów 
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57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

(senator sprawozdawca A. Szymański) Chciałbym również zaznaczyć, że 4 posiedzenia 
połączonych komisji, które się odbyły, to były po-
siedzenia wielogodzinne, mające w gruncie rzeczy 
charakter konferencji, gdzie wszystkie strony mo-
gły się precyzyjnie wypowiedzieć i być wysłuchane. 
Po 3 pierwszych posiedzeniach komisji uwzględni-
liśmy szereg poprawek, które były proponowane 
przez przedstawicieli zarówno resortów, jak i strony 
społecznej oraz handlu. W związku z tym projekt 
uległ daleko idącej zmianie po dyskusjach, które 
przeprowadziły komisje, i na pewno jest projektem 
dojrzalszym.

Po poparciu projektu 18 grudnia przez połączone 
komisje wystąpiliśmy ponownie do wszystkich zain-
teresowanych stron, czyli resortów oraz przedstawi-
cieli handlu i organizacji pozarządowych, o opinie. 
W mojej ocenie opinie odnoszące się do zaktuali-
zowanego projektu, który przedstawiłem, są bardzo 
dojrzałe i zawierają szereg propozycji poprawek, które 
ten projekt mogą udoskonalić.

Myślę, że jesteśmy w dobrej sytuacji, bo to nie 
jest końcówka prac nad ustawą i nie ma wielkiego 
pośpiechu. Cały proces legislacyjny jest przed nami. 
Jeśli poprzemy projekt, w co wierzę, to w Sejmie będą 
miały miejsce 3 czytania, a potem ustawa trafi do 
Senatu. I będzie ona mogła być bardzo dojrzałym 
dokumentem.

Wiem, że szereg wniosków, które zaprezentował 
resort rolnictwa i resort finansów, będzie zgłoszonych 
w trakcie dyskusji. Będą to propozycje zmian do prze-
dyskutowania przez komisje i ewentualnego wprowa-
dzenia. Wobec tego, że ich waga jest znacząca, nie 
będę proponował, żeby na tym posiedzeniu Senatu 
rozpatrywać projekt w trzecim czytaniu i przechodzić 
do głosowania. Proponuję, żeby na następnym posie-
dzeniu Senatu odbyło się głosowanie w tej sprawie, 
dlatego że warto przemyśleć wszystkie propozycje, 
które będą dzisiaj zgłoszone. Jest to istotne ze wzglę-
du na dojrzałość tego dokumentu.

Trzeba też powiedzieć, że nie mamy wielu do-
świadczeń w tym zakresie, zarówno polskich, jak 
i europejskich. W krajach, gdzie są ustawy doty-
czące niemarnowania żywności, a jest ich kilka… 
Są to rozwiązania przyjmowane w ostatnich latach. 
Doświadczenia są bardzo małe. Ostatnio zrobiły to 
Czechy, które przyjęły bardzo restryktywne prawo 
w tym zakresie, dużo bardziej restryktywne od tego, 
które my proponujemy – tam są przewidywane bardzo 
duże kary. Myślę, że będzie to pewne doświadczenie 
i coś, co powinno zwracać naszą uwagę. Powinniśmy 
być zainteresowani tym, jakie będą skutki wprowa-
dzenia takiego ustawodawstwa.

Jest tu pewna trudność. Mamy świadomość, że 
działając w obszarze, w którym nie ma się wielkich 
doświadczeń, można popełniać błędy. Dlatego nie 
spieszyliśmy się z pracami nad proponowanymi roz-

społeczne. Przyjęto, że opłaty nie ponosi się od 10% 
masy marnowanej żywności.

Art. 6 projektu ustawy przewiduje, że środki po-
chodzące z opłaty mogą wykorzystanie przez organi-
zację pozarządową wyłącznie na wykonywanie zadań 
publicznych oraz na pokrywanie kosztów administra-
cyjnych. Organizacje te miałyby obowiązek przeka-
zywania sprzedawcy żywności pisemnej informacji 
dotyczącej wykorzystania środków pochodzących 
z opłaty.

Art. 8–10 dotyczą nakładania kar pieniężnych 
za niewykonanie obowiązków wynikających z usta-
wy. Jest ona nakładana w formie indywidualnego 
aktu administracyjnego za naruszenie obowiązu-
jących przepisów prawa. Organem właściwym do 
wymierzania kar pieniężnych będzie wojewódzki 
inspektor inspekcji handlowej, właściwy ze względu 
na miejsce prowadzenia przez sprzedawcę żywno-
ści działalności w zakresie sprzedaży żywności. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych będą stanowić 
dochód budżetu państwa.

Art. 11 nakłada dodatkowo obowiązki na woje-
wódzkich inspektorów inspekcji handlowej. Będą 
oni właściwi w zakresie kontroli zawierania umów 
pomiędzy sprzedawcami żywności a organizacjami 
pozarządowymi oraz wywiązywania się z obowiązku 
uiszczenia opłaty przez sprzedawców żywności.

Zgodnie z art. 12 projektu w okresie roku od dnia 
wejścia w życie ustawy wprowadzone nią obowiązki 
dotyczyć będą jedynie sprzedawców żywności pro-
wadzących przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie 
sprzedaży żywności w jednostce lub jednostkach 
handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni 
sprzedaży przewyższającej 400 m2.

W art. 13 projektowanej regulacji przewiduje się, 
że sprzedawca żywności jest zobowiązany do za-
warcia pierwszej umowy dotyczącej nieodpłatnego 
przekazania żywności na cele społeczne w terminie 
5 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Przewiduje 
się wejście w życie projektowanej ustawy po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 
odnoszących się do opłaty za wytwarzanie odpadów 
oraz przepisów dotyczących administracyjnych kar 
pieniężnych, które mają wejść w życie pierwszego 
dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia ustawy.

Nadesłane w ramach konsultacji opinie i uwagi 
są zamieszczone na senackiej stronie internetowej. 
Wyniki konsultacji przedstawiono w ocenie skutków 
regulacji.

Projekt ten nie wymaga wydania aktów wykonaw-
czych, a przedmiot projektowanej regulacji nie jest 
sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Tak, w takim 
bardzo ogólnym zarysie, wygląda projekt ustawy.
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(senator sprawozdawca A. Szymański) oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili pana 
senatora Antoniego Szymańskiego do ich reprezen-
towania.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Zgłosił się pan senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, ale też 
z nadzieją taką, że to dobrze wybrzmi… Mówił pan 
o tym, że zachęty w postaci odliczeń podatkowych, 
VAT, odliczeń od podstawy opodatkowania, możli-
wości uniknięcia opłat utylizacyjnych są już wpro-
wadzone. Czyli ta część funkcjonuje. 

Czy prawdą jest, że mimo że 3,5-krotnie wzrosły 
dostawy żywności z sieci handlowych, to wciąż jesz-
cze z 450 tysięcy t odzyskujemy zaledwie 4,5 tysią-
ca t, pomimo tych zachęt? To moje pierwsze pytanie.

Drugie. Przecież w sieciach handlowych mimo 
wszystko zawsze się coś zmarnuje. Ważne, żeby 
ustawa uwzględniała ten stan. Jak ona to reguluje? 
W przypadku jakiej puli żywności nie ma żadnej 
opłaty, żadnej sankcji?

Senator Antoni Szymański:

Chciałbym powiedzieć, że zarówno w opiniach 
pisemnych, które otrzymaliśmy, jak i w opiniach 
wypowiadanych na posiedzeniach komisji, nikt nie 
deprecjonował tych rozwiązań, które w tej chwili 
funkcjonują, odnośnie do producentów, handlu i moż-
liwości odpisów podatkowych. Wszyscy uważają – 
o ile dobrze pamiętam te dyskusje – że te przepisy są 
bardzo ważne i że one powinny pozostać. 

Nadto chciałbym zwrócić uwagę na to, że mówi-
my w tym projekcie ustawy, że będzie to dotyczyło 
w pierwszej fazie sklepów o powierzchni powyżej 
400 m2, a potem – o powierzchni powyżej 250 m2. 
Czyli nie obejmuje to ogromnej liczby sklepów, które 
mają powierzchnię mniejszą niż 250 m2. Jednocześnie 
zachęcamy te sklepy do tego, żeby nie marnowały 
żywności, jeśli ją posiadają, i żeby w ramach swoich 
możliwości kooperowały z rozmaitymi organizacja-
mi, żeby ją im przekazywały. Te mniejsze sklepy 
również mają możliwość odpisów podatkowych. Tak 
że nie obejmujemy wszystkich…

Ale mamy też świadomość, że organizacja tego 
w przypadku wszystkich sklepów, które posiadają 
żywność, byłaby po prostu zupełnie nierealna, bo 
nie ma tylu organizacji pozarządowych. Odbieranie 
żywności od takich małych sklepów i organizacja 
tego w skali kraju byłyby bardzo trudne. Wobec tego 

wiązaniami i te rozwiązania nie były przedłożone 
wcześniej Wysokiej Izbie. Komisje spotykały się wie-
lokrotnie i poświęciły dużo uwagi opiniom strony 
rządowej oraz innych partnerów, czyli przedstawicieli 
handlu i banków żywności.

Pamiętam z dyskusji, że nam wszystkim zależy 
na tym, żeby w naszym kraju było jak najmniej mar-
nowania żywności i żeby realizować dyrektywę Unii 
Europejskiej, która mówi o zmniejszeniu do 2025 r. 
o 50% ilość marnowanej żywności. Stoi przed nami 
ogromne zadanie. Mamy świadomość, że dotykamy 
tylko sektora handlu, gdzie marnowanie żywności jest 
w pewien sposób najmniejsze, bo najwięcej żywności 
marnuje się w gospodarstwach domowych. Poprawie 
sytuacji w tym zakresie będą służyć pewne rozwią-
zania, które będą proponowane, dotyczące tego, żeby 
w podstawach programowych uwzględniano kwestię 
marnowania żywności i racjonalnego z niej korzy-
stania – jest to sprawa związana z wychowaniem 
najmłodszych pokoleń – i żeby problem dostrzegły 
takie resorty jak resort środowiska. Będą propozycje 
zapisów w tym zakresie.

Problem rzeczywiście jest duży. Mamy tego świa-
domość. Podczas posiedzeń komisji były widoczne 
różnice poglądów dotyczące tego, w jakim kierunku 
te rozwiązania powinny iść: czy w takim kierun-
ku, żeby przede wszystkim zachęcać handel do tego, 
żeby starano się marnować jak najmniej żywności, 
czy też w takim kierunku, żeby były jednak pewne 
zobowiązania prawne, w tym restrykcje prawne, ale 
nieprzesadne – bo proponowanych tutaj w tej chwili 
rozwiązań prawnych na pewno nie można porówny-
wać np. z czeskimi rozwiązaniami, które są bardzo 
restryktywne, czy z rozwiązaniami w wielu innych 
krajach. 

Chodzi o to, żeby tworzyć pewną relację partner-
stwa pomiędzy handlem a organizacjami pozarządo-
wymi, jak najmniej konfliktową, tak żeby wszystkie 
wysoce układające się strony miały z tego korzyści. 
Chodzi o to, żeby handel musiał niszczyć jak najmniej 
żywności – co powoduje oczywiście koszty – a or-
ganizacje pozarządowe, które zajmują się albo będą 
zajmowały się dystrybucją pozyskanej żywności, jak 
najbardziej efektywnie i życzliwie współpracowały 
z handlem, również w zakresie kampanii dotyczą-
cych niemarnowania żywności, również w zakresie 
edukacji i szeregu innych kwestii. 

Dziękuję za uwagę. To może tyle tytułem zapre-
zentowania prac komisji i projektu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
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(senator A. Szymański) Przy tych podziękowaniach zauważam – i tego 
dotyczy pierwsze pytanie – brak jednoznacznego sta-
nowiska rządu. Nie było go nie tylko podczas prac ko-
misji, co uważam za poważny niedomóg, ale i podczas 
różnych konsultacji, np. w instytucie innowacyjnej 
gospodarki, gdzie się spotkało 40 podmiotów sama-
rytańskich zainteresowanych tym tematem. I pytam 
o to, czy jest takie stanowisko. W trakcie długiej 
debaty padały różne głosy ze strony rządu, czasem 
o fundamentalnym znaczeniu, co do definicji, co do 
obowiązków rządu w tej sprawie, choć w tym pro-
jekcie wyraźnie są wpisane obowiązki administracji 
rządowej. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Nie ukrywam, że jestem polemistą, jeśli 
chodzi o ten projekt ustawy, a to z uwagi na to, że ma 
on w sobie elementy o charakterze nakazowym. Czyli 
niejako odchodzi się, rezygnuje – ja nieprzypadko-
wo użyłem słowa „samarytańska” – z dobrej woli na 
rzecz regulowania przy pomocy nakazów, kar, spra-
wozdań i może jeszcze jakichś innych rzeczy. I jak 
mówi marszałek… Wczoraj użył słowa „infamia”, że 
to nie są dobrzy ludzie… Pytanie, czy nie przewiduje 
pan, Panie Przewodniczący, takiego zorganizowania 
prac, by zmieniono tę filozofię, a przynajmniej pozba-
wiono ten projekt charakteru nakazowego i przywró-
cono samarytański.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pojawiły się 
tu 2 kwestie: uczestnictwo przedstawicieli rządu 
w pracach nad tą ustawą oraz stanowisko rządu. Jest 
i trzecia kwestia, dotycząca samarytańskiego albo 
nakazowego charakteru ustawy. 

Rząd i przedstawiciele wielu ministerstw uczest-
niczyli we wszystkich posiedzeniach komisji, wypo-
wiadali się bardzo obszernie – i z dużą życzliwością 
– w tej sprawie, podkreślali, że przepisy prawne w tej 
sprawie powinny być uzupełnione o nowe rozwiąza-
nia, a także przedstawiali propozycje zmian prawnych, 
które powinny być w takiej ustawie uwzględnione. 
Wiele tych propozycji Wysokie Komisje przyjęły. 
Myślę, że w poprawkach, które zostaną dzisiaj zło-
żone, będą uwzględnione również inne propozycje, 
zawarte w takich bardzo dojrzałych i bardzo istot-
nych pismach przedłożonych komisjom po przyjęciu 
projektu przez komisje 18 grudnia. Tak że w moim 
przekonaniu udział zarówno ministerstwa rolnictwa, 
ministerstwa rodziny, Ministerstwa Środowiska i in-
nych resortów był rzeczywiście i bardzo życzliwy, 
i bardzo istotny, i bardzo aktywny.

skupiamy się przede wszystkim na dużych sieciach 
handlowych.

Podkreślam, że te przepisy są bardzo ważne. One 
nie są naruszane, one powinny być respektowane, 
ale z całą pewnością są one niewystarczające. Pan 
senator mówił tu o pewnych liczbach. Oczywiście 
one padały na posiedzeniu komisji i one wskazują na 
to, że powinniśmy uczynić jakiś ruch w tym kierun-
ku. Jednocześnie… Uprzedzam tu pewne pytania, 
bo pewnie państwo będą pytali, dlaczego wobec 
tego handel, w którym to marnowanie żywności jest 
w najmniejszym stopniu, również z punktu widzenia 
gospodarstw domowych… Mamy świadomość tego, 
że jeżeli tutaj będziemy prowadzić pewne działania, 
racjonalizować w tej sferze, to działania te, mówiąc 
nieładnie, rozleją się na inne sfery życia. To będą 
działania także edukacyjne, a nie tylko ze względu 
na przepisy, które są w tej ustawie. Chodzi o to, że 
tworzymy pewną kulturę naszego życia codzien-
nego – chcielibyśmy, aby w tym codziennym życiu 
jak najmniej żywności się marnowało. Tworzeniu 
tej kultury służy również ta dzisiejsza debata – ona 
miała miejsce na posiedzeniach komisji, jak i te-
raz; jest publiczna – w której wskazujemy na ten, 
jak sądzę, nieuświadomiony problem. Bo myślę, że 
mało kto na co dzień sobie uświadamia, że każdy 
z nas – można powiedzieć, że od oseska po osobę 
starszą – marnuje ponad 200 kg żywności rocz-
nie i że ma to swoje konsekwencje środowiskowe, 
ekologiczne, energetyczne, etyczne itd. Z tego po-
wodu warto o tym rozmawiać i warto zastanawiać 
się nad przepisami poprawiającymi sytuację w tej 
sferze. Wiele krajów pracuje nad takimi przepisami. 
Można też powiedzieć, że jeżeli będziemy odwle-
kać pracę w tej sprawie, to oczekiwania płynące 
z Unii Europejskiej… Wiemy – byliśmy o tym in-
formowani również podczas posiedzeń komisji – że 
te oczekiwania przybiorą postać prawa. Myślę, że 
dojrzewamy do tego, żeby pewne sytuacje uprze-
dzać, jeżeli chodzi o oczekiwania ze strony struktur 
Unii Europejskiej. Wpisuję się w oczekiwanie, żeby 
w tej sferze regulacje były – i były jak najbardziej 
poprawne, a jednocześnie życzliwe i dla handlu, i dla 
organizacji pozarządowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję panu przewodniczącemu Szymańskiemu 

i senatorowi Augustynowi za to, że kulają ten samary-
tański kamień, chcąc ująć tę sprawę w formę ustawy. 
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(senator A. Szymański) o mniejszej powierzchni, ale żeby zdobyć pewne 
doświadczenie, bo to obie strony, czyli organizacje 
i handel, muszą się tego nauczyć, i chodzi o to, żeby 
była pewna łagodność w tych przepisach.

Tak że można powiedzieć tak: wszystko przed 
nami. Jeżeli będą lepsze rozwiązania w Sejmie, pew-
nie będziemy otwarci, bo nikt ideologicznie nie ma 
żadnego problemu z tymi przepisami. Powinniśmy 
być otwarci, ale też mamy świadomość, że przepisy 
nie są doskonałe, że trzeba je udoskonalać. Szczęście 
w przypadku tej projektowanej ustawy polega na tym, 
że cała droga legislacyjna przed nami.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: na ile ta usta-

wa w pana ocenie jest obligatoryjna? To znaczy ona 
stwarza jakiś taki mechanizm delikatnej perswazji, 
niemniej jednak jest konsekwentna w tej delikatnej 
perswazji.

(Senator Antoni Szymański: Panie Senatorze, 
ona… Tak?)

Jeszcze drugie pytanie. Czy w ustawie jest okre-
ślone dokładnie, jakiego rodzaju żywność będzie 
podlegała tym przepisom, tzn. czy są określone ter-
miny ważności produktów, które będą mogły być 
przekazane, i czy jest określona procedura? Dlaczego 
o to pytam? Pytam o to z prostego powodu. Chodzi 
o to, żeby maksymalnie ten system był przejrzysty 
i transparentny, żeby nie było takich sytuacji, które 
rodziłyby jakiegoś rodzaju wątpliwości o charakterze 
podatkowym. Dziękuję.

Senator Antoni Szymański:
Nie chodzi tylko tutaj, Panie Senatorze, o to, żeby 

nie rodziły wątpliwości o charakterze podatkowym 
i żeby to było transparentne, ale przede wszystkim 
chodzi o bezpieczeństwo żywności. To znaczy nie 
może być przekazywana żywność, która może budzić 
wątpliwości pod względem zdrowotności, żywność, 
która mogłaby spowodować negatywne skutki zdro-
wotne. I to jest oczywiście zawarte w definicjach, 
w art. 2 jest to bardzo precyzyjnie sformułowane. 
Przy czym mam świadomość tego, że ministerstwo 
rolnictwa w ostatniej opinii proponuje jeszcze więk-
sze doprecyzowanie tego słowniczka, m.in. w zakre-
sie, o który pan pyta. Zatem podkreślam: ta żywność 
to nie może być żywność, która budzi wątpliwości 
pod względem zdrowotności, pod względem wartości 
spożywczej. To musi być żywność pełnowartościowa, 

Myślę, że stanowisko rządu pojawi się dopiero po 
przyjęciu projektu przez Wysoką Izbę – bo jest to 
projekt senacki, projekt grupy…

(Senator Mieczysław Augustyn: W Sejmie.)
…senatorów – i że ono pojawi się w Sejmie, pod-

czas prac sejmowych. Dzisiaj być może obecni mi-
nistrowie zechcą zaprezentować swoje stanowisko, 
ale pewnie nie będzie to stanowisko rządu, tylko 
będzie to opinia odnośnie do tego, co przygotowały 
w tej chwili komisje. Ale to byłoby, Panie Senatorze, 
w moim przekonaniu nadmierne oczekiwanie – żeby 
na tym etapie rząd przedstawiał swoją opinię. A co 
do dojrzałego, przyjętego przez Senat projektu, to na 
pewno rząd wobec tego zajmie stanowisko.

I teraz ostatnia kwestia, dotycząca tego, czy po-
winniśmy polegać tylko na dobrej woli. Przecież same 
odpisy podatkowe i zachęty podatkowe oraz to, że 
wpływa do budżetu państwa mniej, to też jest pew-
na delikatna zachęta prawna – prawda? Pan senator 
Rulewski oczywiście konsekwentnie prezentuje, rów-
nież podczas prac komisji, to stanowisko – mnie oso-
biście bardzo bliskie – ale to jest tylko opinia. Gdyby 
za tym szły konkretne poprawki i propozycja takiego 
prawa, które wpłynęłoby na to, że tony marnowanej 
żywności pojawią się w bankach żywności, to być 
może komisje poszłyby w kierunku tej filozofii. Ale 
myślę, że również ze względu na opinię pana senatora 
te nasze rozwiązania nie są bardzo restryktywne. 
W porównaniu do rozwiązań innych krajów ta re-
stryktywność jest naprawdę bardzo niewielka. Trudno 
nawet mówić, że tu chodzi o restrykcje, bo jednak 
mamy świadomość tego, że jeżeli handel nie marnuje 
żywności, to nie musi płacić za jej zniszczenie, które 
jest też drogie, a będzie coraz droższe. Prawda? To 
też są pewne korzyści.

Chciałbym powiedzieć ogólnie, że cały czas po-
winniśmy traktować te rozmaite podmioty jako bar-
dzo ważne i zadbać o to, żeby te rozwiązania nie 
były traktowane przez handel albo przez organizacje 
pozarządowe jako konfliktowe. Na posiedzeniach ko-
misji przedstawiciele sieci handlowych przedstawiali 
już dotychczasową współpracę, doceniali współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście głosy 
były różne, ale nie było głosów protestu czy tego typu: 
wyrażamy sprzeciw, bo te regulacje są nadmierne 
i to utrudni nam działalność. Takich głosów nie było. 
Raczej były takie głosy: uwzględnijcie różne fakty, 
a my jesteśmy gotowi się dostosować, bo rozumiemy 
potrzebę i rzeczywiście też chcielibyśmy, żeby mar-
nowanej żywności było jak najmniej. Tak że myślę, 
że powinniśmy zachować tę życzliwość rozmaitych 
podmiotów i nie przesadzać w tych rozwiązaniach. 
Stąd m.in. te 400 m2 w pierwszej fazie. Chodzi o to, 
żeby to nie było od razu wprowadzane do sklepów 



189
57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

(senator A. Szymański) tego będzie możliwe na etapie i sejmowym, i senac-
kim. I wtedy warto byłoby, żebyśmy do tego tematu 
podeszli. Jeżeli chodzi o „sprzedawcę żywności”, ja 
mam przed sobą propozycję definicji, którą minister-
stwo rolnictwa zaproponowało jako odmienną już po 
przyjęciu tej, którą pan senator odczytał. I myślę, że 
ona jest lepsza. Nie chcę w tej chwili jej prezentować, 
bo to jest jedno z bardzo wielu rozwiązań, ale wiem, 
że ona będzie również zgłaszana jako propozycja 
zmian tego projektu ustawy.

Tak że dziękuję za tę uwagę. Powinniśmy to 
wszystko jako połączone komisje uwzględnić i spo-
wodować, żeby ustawa była rzeczywiście jak naj-
bardziej dojrzała. Na pewno jeszcze sporo uwag do 
niej będzie, bo, jak podkreślałem w swoim pierw-
szym wystąpieniu, jest to nowa dziedzina, w której 
nie mamy doświadczeń z lat poprzednich. Tak że na 
pewno będzie wiele uwag. Również ta debata, któ-
ra w tej chwili jest prowadzona, jest bardzo istotna, 
dlatego że chcemy, żeby kształt tej ustawy był jak 
najbardziej dojrzały.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie natury… No, 

jest jakaś pula tej żywności, która może w ramach 
tej proponowanej przez nas ustawy, tego rozwiąza-
nia, być wykorzystywana jako wsparcie, w celach 
solidarnościowych. Moje pytanie jest takie… Bo ja 
rozumiem, że te organizacje, te fundacje, mogą się 
tym zajmować jako podmioty uprawnione, które są 
zarejestrowane, ale nie wiem, czy państwo w ramach 
prac nad tą ustawą badali, czy potencjał tych organi-
zacji jest wystarczający, czy są one w stanie zagospo-
darować taką ogromną masę żywności w odpowiedni 
sposób. Czy one są w stanie to zaabsorbować? No, 
to będą prawdopodobnie setki ton żywności w skali 
miesiąca. Trudno powiedzieć, nie mam takiej wy-
obraźni, no ale nawet na podstawie liczby mieszkań-
ców Polski można oszacować, o jakich ilościach tej 
żywności tutaj mówimy. I to jest pierwsze pytanie: 
czy te organizacje mogą to udźwignąć?

A co do drugiego pytania to ja bym jeszcze podrą-
żył temat przydatności do spożycia. No, jeżeli na pro-
dukcie jest napisane, że on jest ważny do, nie wiem, 
15 marca – na jogurcie np. może tak być napisane – to 
czy 16 marca… Być może jego walory jeszcze nie są 
stracone, no bo zakładam, że jest pewien margines 
bezpieczeństwa. No, pewnie tak jest skonstruowana ta 
norma, na podstawie której określa się trwałość dane-
go produktu, no ale nie wiem, czy jest doprecyzowa-

która ze względu np. na kończący się okres jej waż-
ności – więc w sklepach już nikt jej nie kupi – jest 
wycofywana z handlu, ale może być jeszcze zagospo-
darowana. To pierwsza sprawa.

I sprawa druga, podstawowa. Czy tworzy się 
pewien system? Tak, tworzy się system – najpierw, 
w pierwszym okresie po wprowadzeniu ustawy, bę-
dzie odnosiło się to do sklepów o dużej powierzchni, 
czyli o powierzchni powyżej 400 m2, a potem do 
sklepów o nieco mniejszej powierzchni, czyli 250 m2 – 
przekazywania tej żywności, umów, przeprowadzania 
kontroli, stosowania ewentualnych kar. Tak że bez 
systemu to rozwiązanie ustawowe nie miałoby sensu. 
Tak więc ona tworzy system.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

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

mam zastrzeżenia co do definicji, która jest w art. 2 
pkt 3. Te zastrzeżenia przenoszą się potem na art. 12, 
gdzie według mnie jest jakby powtórzenie tego sa-
mego błędu. Mianowicie ja przeczytam tę definicję 
z opuszczeniem rzeczy, które są według mnie nieważ-
ne. Kto to jest „sprzedawca żywności”? Jak należy to 
rozumieć? Otóż jest to: „podmiot prowadzący przed-
siębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywno-
ści w jednostce”… I tutaj wszystko jest jasne. I dalej: 
„lub jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego 
o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 każda”. 
Co to oznacza? Jak ja rozumiem tę definicję? Dany 
sprzedawca będzie miał 10 sklepów o powierzchni 
po 300 m2 każdy – w porządku, to jest sprzedawca. 
Ale jak sobie dołoży do tego, przepraszam, kurnik 
czy kiosk o powierzchni 10 m2, to przestanie być 
sprzedawcą, bo każda z tych jednostek musi być 
o powierzchni co najmniej 250 m2. Ja bym propo-
nował zrezygnować zarówno w tym przepisie, jak 
i w przepisie przejściowym z tego określnika „każda”. 
Wtedy będzie jasne, że ten, kto ma przynajmniej 1 
sklep o powierzchni 250 m2, staje się sprzedawcą. Nie 
wiem, czy jasno się wyraziłem.

Senator Antoni Szymański:
Bardzo jasno. I myślę, że o tym również mówi ta 

definicja. Ja nie wiem, czy dobrze, żebyśmy dzisiaj 
wchodzili w tak bardzo szczegółowe sprawy i zwra-
cali uwagę na 1 słowo. Podkreślam, że jesteśmy na ta-
kim etapie, że jeżeli Senat na przyszłym posiedzeniu 
przyjmie ten projekt ustawy, to wówczas cyzelowanie 
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(senator J.M. Jackowski) wspomniana żywność będzie lokowana, często żyw-
ność, która musi być przechowywana w lodówkach 
itd. To wszystko będzie wymagało bardzo dobrego 
poziomu przechowywania tej żywności. Jest to nie-
łatwy problem, w związku z tym robimy to wszystko 
bez pośpiechu, robimy to etapowo. Myślę, że to jest 
odpowiedź na zadane pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam następujące pytanie. Obecnie w marketach 

łatwiej i korzystniej – korzystniej, to jest najważniej-
sze – jest utylizować żywność we własnym zakresie. 
Nie ma moim zdaniem obecnie jakiegoś sposobu, 
który by zobowiązał markety, dyskonty do przeka-
zywania tej żywności do banków żywności. Nie ma 
prawda? I teraz… Ja rozmawiałem z kilkoma właści-
cielami właśnie dyskontów i pytałem, dlaczego oni 
pozwalają na takie marnotrawstwo. I oni powiedzieli 
wprost, że jeśli stworzy się takie przepisy, które będą 
się wiązały z niższymi kosztami niż utylizacja, to oni 
się oczywiście do tego dostosują, ale obecnie takiej 
możliwości nie widzą. 

I dlatego mam pytanie: czy podczas przygotowy-
wania projektu braliście państwo pod uwagę taką 
możliwość, żeby w jakiś sposób… może nie przy-
musić właścicieli marketów, ale stworzyć dla nich 
takie warunki, żeby nie musieli kalkulować, czy im 
się to opłaca, czy nie, tylko po prostu przekazywali 
tę żywność? Dziękuję.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, właśnie o to cho-

dzi, żeby sklepy kalkulowały. Jeżeli nie przekażą 
żywności i będzie ona utylizowana, muszą zapłacić za 
utylizację i oprócz tego muszą zapłacić 10 gr za każdy 
zutylizowany kilogram. Jeśli przekażą tę żywność do 
banku żywności, nie będą mieć kosztów utylizacji 
i będzie to dla nich sytuacja korzystniejsza.

(Senator Mieczysław Augustyn: I jeszcze będą 
mieć odliczenia.)

I będą mieć odliczenia podatkowe.
(Senator Mieczysław Augustyn: Odliczenia po-

datkowe, tak jest.)
Tak że korzystniej będzie… Tworzymy właśnie… 

I to, co my robimy, jest związane właśnie z tymi od-
liczeniami podatkowymi, bo jest jakby podwójna 
korzyść z tego, że się nie utylizuje żywności.

Oczywiście, mamy też świadomość, że nigdy nie 
będzie takiej sytuacji, że w ogóle się nie utylizuje 

ne, że ten jogurt, powiedzmy, 18 marca nadal będzie 
zdatny do spożycia. To rodzi pewne, powiedziałbym, 
techniczne problemy związane z przekazywaniem tej 
żywności, no bo te organizacje też potrzebują trochę 
czasu, żeby dostarczyć ją do swoich podopiecznych. 
Czy ten aspekt był podczas prac komisji badany, czy 
nie? Dziękuję.

Senator Antoni Szymański:
Zacznę od drugiego pytania. Oczywiście, że był 

badany. To jest sprawa podstawowa, fundamentalna. 
Żywność przekazywana na cele społeczne to środ-
ki spożywcze w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 
nr 178/2002, spełniające wymogi prawa żywnościo-
wego określone w tym właśnie rozporządzeniu, ale 
nieprzeznaczone do sprzedaży, w szczególności ze 
względu na wady wyglądu tych środków spożyw-
czych albo ich opakowań. Oczywiście w tych rozpo-
rządzeniach, które tutaj wymieniłem, jest to bardzo 
dokładnie określone. To jest w tej definicji w art. 2 
przewidziane.

Co do tego, czy mamy pełną wiedzę, czy orga-
nizacje pozarządowe są przygotowane do tego, żeby 
dystrybuować większą ilość żywności niż dotąd, to 
podczas posiedzeń komisji reprezentowanych było 
wiele tych organizacji, m.in. Caritas Polska i banki 
żywności, które twierdziły, że z całą pewnością więk-
szą ilość tych materiałów, środków spożywczych, 
mogą przejąć i rozdysponować. Potwierdzali to rów-
nież przedstawiciele resortów, którzy współpracują 
z rozmaitymi organizacjami. Oczywiście do końca 
nie wiemy, jak to się sprawdzi w poszczególnych 
regionach, bo są takie regiony, np. warszawski czy 
gdański, gdzie banki żywności są bardzo silne, ale są 
i takie, w których te banki żywności są słabsze, i to 
też trzeba uwzględniać. Mamy też świadomość tego, 
że jeśli pojawi się taka możliwość, jeśli pojawią się 
sklepy, które będą gotowe oddać na bazie przepisów 
tej ustawy żywność, to również będą się pojawiały 
nowe organizacje. Jestem przekonany, że sieć orga-
nizacji, które będą się zajmować przejmowaniem 
i dystrybucją żywności, bardzo się wzmocni. Z całą 
pewnością będzie to taką właśnie sytuację powodo-
wało i z tego m.in. powodu na pierwszym etapie wpro-
wadzania tej ustawy mówimy tylko o rzeczywiście 
dużych sklepach, o powierzchni powyżej 400 m2, 
które nie mniej niż 50% powierzchni przeznaczają 
na sprzedaż żywności. Bo trzeba to robić etapowo, 
żeby przystosowywać również po drugiej stronie… 
uwzględnić wspomniane możliwości organizacji, 
a jednocześnie uczyć się pewnej współpracy. Wiemy, 
że to jest niełatwy obowiązek, te organizacje muszą 
posiadać transport, muszą posiadać miejsca, gdzie 
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(senator A. Szymański) Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czy pan minister chce 
zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nikt się nie zgłasza.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Pan sena-

tor Rulewski jest pierwszy, ale go nie ma…)
Zapisany jest pan senator Rulewski, ale jest nie-

obecny. Kolejny jest pan senator Augustyn.
Proszę bardzo.

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

Senatorowie!
Nie ma tu pana przewodniczącego Gogacza, nie-

zależnie od tego chciałbym zacząć od podziękowań 
dla pana senatora Szymańskiego, który występował 
w imieniu wnioskodawców, i dla panów senatorów 
przewodniczących, pana senatora Gogacza i pana 
senatora Dudy, za to, że tak organizowali te prace, 
iż na każdym etapie, a było 5 posiedzeń, mogliśmy 
wszystkie wątpliwości wyjaśniać i przybliżać się do 
dobrego rozwiązania.

Z całego serca popieram tę ustawę i namawiam 
senatorów do tego, żebyśmy dołączyli do tego jeszcze 
wciąż niewielkiego klubu krajów europejskich, które 
uregulowały tę sprawę kompleksowo.

Chcę przypomnieć – tu patrzę na niektórych se-
natorów, którzy byli tego uczestnikami – że my jako 
Senat właściwie kontynuujemy prace. Pierwsza usta-
wa dotyczyła zachęty, o którą tu pytano. Pytano, czy 
ona jest, czy nie. Ona dotyczyła producentów żyw-
ności i pozwalała odliczyć wcześniej naliczony VAT 
oraz zaliczyć tę darowiznę do kosztów uzyskania 
przychodu i oczywiście zaoszczędzić na utylizacji. 
Tak więc można powiedzieć, że to były 3 skumulowa-
ne zachęty. Ponieważ to się sprawdziło, 2 lata później 
weszły w życie przepisy, które objęły również dys-
trybutorów, czyli sieci handlowe, wszystkie sklepy, 
wszystkie, każdej wielkości. I można by powiedzieć, 
że dzisiaj, jeżeli są takie sytuacje, o jakich mówił tu 
pan senator Mamątow, to bardziej to wynika, Panie 
Senatorze – proszę zwrócić na to uwagę, jak będzie 
pan miał kontakt z tymi osobami – z braku wiedzy 
na temat tego, że można te odliczenia zastosować. To 
jest proces. Po wprowadzeniu tych przepisów podat-
kowych początkowo nie było ruchu. Wydawało się, 

żywności. Jakiś tam procent zawsze będzie. Ale cho-
dzi o stworzenie takich przepisów, żeby sprzedawca 
wiedział, że nie tylko ze względów moralnych i nie 
tylko ze względu na samarytańską postawę… ale że 
to będzie dla niego również opłacalne, jeżeli przekaże 
żywność organizacji pozarządowej. I…

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 
mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński
Tak, proszę.

Senator Robert Mamątow:
Tutaj się oczywiście od razu nasuwa pytanie, które 

zadał pan senator Jackowski: czy organizacje cha-
rytatywne, banki żywności będą w stanie to, że tak 
powiem, przerobić? 

A ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo mnie się wy-
daje, że stwarza się marketom – to też mi mówili… 
Stworzy im się taki obowiązek magazynowania, na 
co oni sobie nie mogą pozwolić. Bo w marketach jest 
taki przerób, dzisiaj jest decyzja, jutro już w tym miej-
scu stoi inny towar. I teraz jeśli nikt wspomnianej 
żywności nie odbierze, to… I oni mogą obciążyć 
ustawodawcę tym, że stwarza takie niekorzystne dla 
nich warunki. 

Senator Antoni Szymański:
No, wydaje się, że te propozycje, które są w usta-

wie, zapobiegają czemuś takiemu. Ale to, o czym pan 
senator mówi, pokazuje, jak sprawny musi być ten 
cały system. To musi być bardzo sprawny system, dla-
tego, że jest wiele produktów żywnościowych, które 
w ciągu bardzo krótkiego czasu… Wiem od banków 
żywności, że największy problem jest z pieczywem. 
Z rozmaitymi produktami żywnościowymi radzą so-
bie dobrze, ale największy problem jest z pieczywem, 
które bardzo szybko zaczyna być traktowane jako 
stare. Oczywiście, wspomniany problem istnieje i sys-
tem musi być bardzo sprawny. I ustawodawca musi 
brać to pod uwagę. Myśmy to brali pod uwagę, a jeśli 
braliśmy pod uwagę nie do końca i niedoskonale, to 
jeszcze mamy czas, żeby to wszystko dopracować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma więcej pytań.
(Senator Antoni Szymański: Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy? Jest z nami 
pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie 
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(senator M. Augustyn) że tak powiem, chodzi i w jakim stopniu się to udało. 
I wtedy będziemy się zastanawiać, co możemy na-
prawić, zanim jeszcze zrobimy następny krok, czyli 
obejmiemy ustawą nieco mniejsze sklepy.

Zupełnie małych sklepów, tak jak mówił pan prze-
wodniczący Szymański, nie jesteśmy w stanie wpisać 
do ustawy, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że orga-
nizacje będą jeździć po odbiór 1, 2 czy 3 kg żywności. 
Niemniej jednak te sklepy także mogą starać się zago-
spodarować żywność i zawalczyć o odliczenia podatko-
we, bo akurat ten zapis jest adresowany do wszystkich. 
W przypadku chęci zastosowania odliczeń podatko-
wych trzeba po prostu przekazywać żywność organi-
zacjom pożytku publicznego. Warto podnieść tę sprawę. 
Dlaczego tak będzie? Dlatego że organizacje pożytku 
publicznego muszą mieć pełną rachunkowość. Jeżeli 
mają taką rachunkowość, to Ministerstwo Finansów 
może badać, czy nie dochodzi do nadużyć. I chcę pań-
stwa poinformować, że przeliczne kontrole, które były 
prowadzone, nie wykazały uchybień w tym zakresie.

Na koniec chcę powiedzieć, że Prawo 
i Sprawiedliwość jest w tej materii konsekwentne. 
Powiedziałbym nawet, że w takim samym stopniu jak 
kiedyś Platforma. To państwo złożyliście w poprzed-
niej kadencji projekt ustawy w tym zakresie. Ten jest 
kontynuacją tamtych działań. Dobrze się stało, że jest 
tu znaczące złagodzenie przepisów, które były pro-
ponowane poprzednio. Te, które były proponowane 
w poprzedniej kadencji… 

Już kończę, Panie Marszałku. 
…Były dużo bardziej restrykcyjne. Były one po-

dobne do przepisów czeskich. Dzisiaj Czesi mają kło-
pot ze swoją ustawą, bo tak, powiedziałbym, dokręcili 
śrubę, że organizacje pozarządowe nie są w stanie 
odebrać żywności. My robimy to ostrożnie, krok po 
kroku. I zachęcam: zróbmy kolejny krok, bądźmy 
za tym, żeby nie marnować żywności, przynajmniej 
nie w takim stopniu jak do tej pory. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie i Panowie Senatorowie, ogłaszam przerwę 

do godziny 12.30.
W przerwie odbędzie się otwarcie wystawy 

„Zawsze wierni Polsce” poświęconej historii Związku 
Polaków w Niemczech.

Zapraszam państwa senatorów do udziału w tej 
wystawie.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 55  
do godziny 12 minut 31)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.

że są to przepisy mało znaczące tak dla producentów, 
jak i dla dystrybutorów. Dzisiaj widzimy, że trzy-
ipółkrotnie wzrosła pula żywności przekazywana 
tylko do banków żywności, a przecież ta pula jest 
zapewne większa, bo inne organizacje też tę żywność 
odbierają.

Dlatego nie martwmy się o to, czy my zagrozimy 
w jakiś sposób kondycji firm. Nie, dzięki tej ustawie 
znacząco więcej firm skorzysta z odliczeń podatkowych. 
Można by powiedzieć tak: sprowadź opłatę do zera, 
czuwając nad tym, żeby się żywność nie marnowała. 
Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w których ona i tak 
może się zmarnować. Świeże ryby, świeże mięso, łatwo 
psujące się warzywa i owoce zmieszczą się w tym mar-
ginesie 10%, od których nie nalicza się żadnej opłaty.

Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do tego, 
żeby tę ustawę poprzeć. My będziemy wnosić wiele 
poprawek, również po to, ażeby uwzględnić oczeki-
wania zarówno dystrybutorów żywności, jak i tych 
wszystkich, którzy zgłaszali uwagi, przede wszyst-
kim resortów, ministerstwa rolnictwa, Ministerstwa 
Środowiska, UOKiK, Inspekcji Handlowej itd. 
Staraliśmy się wziąć je pod uwagę i ująć w formie 
poprawek. Jesteśmy przygotowani. Poprawek będzie 
dużo. Cieszę się, że na tym posiedzeniu nie będziemy 
jeszcze nad tym głosować, dlatego że będziemy mieli 
szansę jeszcze raz, razem z partnerami, wszystko 
przedyskutować podczas posiedzenia komisji.

Byłaby tu całość, proszę państwa. Pracujemy po-
nad podziałami już trzecią kadencję. Tym razem za-
mykamy kwestię budowy systemu ochrony żywności 
przed zmarnotrawieniem. Tą ustawą zapewniamy 
bezpieczeństwo żywnościowe, zapewniamy to, żeby 
odbiorcy… Jedna z poprawek będzie dotyczyć roz-
szerzenia katalogu organizacji, które będą odbierały 
żywność, nie tylko o wszystkie organizacje poza-
rządowe, ale także… Był na to położony szczególny 
nacisk i wnioskowała o to Caritas Polska. Chodzi o to, 
żeby uwzględnić tu coś, co jest zapisane w ustawie 
o działalności pożytku publicznego. Ministerstwo rol-
nictwa, o ile dobrze pamiętam, też o to wnosiło – o to, 
żeby również organizacje kościelne mogły odbierać 
żywność. Często jest tak, że w miejscowości gminnej 
istnieje jakiś nieduży dyskont, który ma ponad 400 m2 
– tam nie ma innych organizacji niż Caritas – i że on 
mógłby pomóc w zagospodarowaniu żywności. Taka 
możliwość będzie stworzona.

Wśród zgłaszanych przeze mnie poprawek będzie 
taka, żebyśmy po 18 miesiącach od wejścia w życie 
ustawy dostali z resortu ochrony środowiska oce-
nę jej funkcjonowania, czyli zanim przejdziemy do 
drugiego etapu. Bo my wydłużamy pierwszy etap. 
Będzie on trwał nie rok, ale 2 lata. Po półtora roku 
Wysoka Izba dostanie sprawozdanie, jak to wszystko, 
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(wicemarszałek M. Koc) umowę się dostaje i albo się ją podpisuje, albo nie. Nie 
chcę wymieniać nazw tych sieci, bo może byłaby to 
forma reklamy, ale proszę mi wierzyć, mam doświad-
czenie w tej materii. Wspomnienie, że chciałoby się 
coś w tej umowie zmienić, powoduje, że wypada się 
z rynku. Jest to dyktat. Sprawa jest od strony podat-
kowej dość wątpliwa, bo jeżeli mamy do czynienia 
z sytuacją, że sieć może zwracać część towaru, no to 
jest pytanie, czy to jest sprzedaż, czy to jest komis. Ja 
uważam, że to jest komis. Sprzedaż jest jednak normal-
nie, jak na fakturze… Czyli normalnie, jako sprzedaż, 
a nie oddanie w komis… Jest to wątpliwe. Pewnie dla 
wielu producentów, zwłaszcza mniejszych, byłoby zba-
wienne, gdyby w tej ustawie znalazł się zapis, że nie 
wolno zawierać umów, w których z góry się zakłada, 
że sprzedający ma prawo zwrócić producentowi każdą 
ilość towaru. Sprawa jest o tyle nieciekawa, że tak 
naprawdę z przepisów sanitarnych wynika, iż towar 
zwrócony ze sklepu do producenta nie może wejść 
drugi raz do obrotu i nie może być rozdany, producent 
może go tylko zutylizować. Proszę sobie wyobrazić tira 
czekolady, który trafia do utylizacji. Tego nie można 
dać dzieciom, nie można dać dorosłym, bo przepisy 
tego zabraniają. I słusznie, bo skoro coś stało na półce, 
miał prawo dotknąć tego każdy klient, zdrowy czy 
chory, i to wraca z powrotem do producenta, to nie 
wiadomo, co w tym wyrobie może być. W związku 
z tym moja uwaga, że tak należy uczynić, taka zmiana 
chroniłaby mniejszych producentów, ale też gwaran-
towała pewną ostrożność sanitarną.

Czy tak naprawdę te zwroty, to rozdawanie żyw-
ności, jest neutralne dla przeciętnego klienta? Otóż 
ja twierdzę, że klient zapłaci również za te wyroby, 
które zostaną rozdane lub zutylizowane. Żadna fir-
ma, żadna sieć sklepowa nie pozwoli sobie na to, 
żeby w sytuacji, gdy sprzedaje 90% wyrobów, a 10% 
przekazuje lub utylizuje, te 10% powodowało stratę, 
która zakłóci rytm całej sprzedaży. W związku z tym 
i producent, i handlowiec niesprzedany towar wlicza 
sobie w cenę, czyli tak naprawdę to klienci zapłacą za 
towar, który później zostanie zutylizowany. Jeżeliby 
tego nie było, to, jak rozumiem, spokojnie można 
by obniżyć cenę towarów, a to jest działanie bardzo 
prokonsumenckie. Stąd moja uwaga i taka prośba do 
autorów tej ustawy: spróbujcie spojrzeć na to nie tylko 
w ten sposób, że co zrobić z towarami niesprzedany-
mi, ale również co zrobić, żeby tych niesprzedanych 
towarów było jak najmniej. Spróbujcie też spojrzeć na 
małych i średnich producentów, którzy, działając pod 
dyktat wielkich sieci, muszą zgadzać się na umowy 
zwrotu towaru nawet w 50%. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan Jan Rulewski. Panie Senatorze, bardzo proszę.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Powracamy do dyskusji.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Andrzeja 

Kobiaka.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Głos z sali: A głosowania?)
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Kobiak:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Rozmawiamy na temat ustawy o marnowaniu 

żywności, ale tak naprawdę skupiamy się na tym, 
jak rozdać tę żywność, która nie zostanie sprzedana 
w sklepach. Można by się zastanowić nad tym, czy 
nie warto pomyśleć o tym, co zrobić, żeby nie pro-
dukować takiej dużej ilości żywności, bo skoro jej 
nie możemy sprzedać, to może mamy nadprodukcję. 
Można by zobaczyć, czy istnieją jakieś mechanizmy, 
które mogłyby tę nadprodukcję zmniejszyć. Ja rozu-
miem, że sklepy handlujące np. chlebem, jogurtami 
z zasady wolą, żeby im się 5 bochenków chleba czy 
5 jogurtów zmarnowało, czyli przeterminowało, niż 
żeby jednego miało zabraknąć, bo to by źle świad-
czyło o danym sklepie. Ale proszę sobie pomyśleć, co 
się dzieje z olbrzymią liczbą artykułów spożywczych, 
które są wystawiane na określone święta – teraz bę-
dziemy mieli Wielkanoc – np. zająców, jajek, koszy-
ków z czekolady, które jeszcze na dzień, 2 dni przed 
świętami są na półkach, a po świętach natychmiast 
znikają, bo sklepy to wycofują. To nie jest kwestia 
5% czy 10% nadwyżki towaru, który sieć zamówiła. 
Znam tę branżę i z całą odpowiedzialnością mogę 
powiedzieć, że często są to całe tiry słodyczy wy-
cofywanych ze sklepów. Ale one nie są rozdawane 
i nie mogą być. Ponieważ w Polsce mamy dominację 
sklepów nad producentami, nie tylko sklepy, ale i sieci 
zawierają umowę korzystną dla siebie, zgodnie z którą 
wszystkie zwroty poświąteczne wracają do produ-
centa, czy to jest 20, 30 czy 40%, a często bywają to 
takie ilości. W każdym razie po świętach są pakowane 
w samochód i wracają do producenta.

Można by powiedzieć: a dlaczego producent zgadza 
się na umowę, z której wynika, że można mu zwrócić 
20–30% towaru? Niestety, jak powiedziałem, u nas 
jest dominacja sieci, a nie producentów, i producent ma 
tylko takie wyjście: albo zgodzić się na to, albo nie han-
dlować z daną siecią. A ze względu na to, że wszystkie 
sieci mają takie zapisy, to tak naprawdę każdy produ-
cent, który chce istnieć na rynku, musi zgadzać się na 
warunki sieci. Z dużą siecią nie ma dyskusji o umowie, 
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że one mogłyby z tych kwot, o których za chwilę 
powiem, być prowadzone.

Ustawa nakłada – oprócz kar i obowiązku umów – 
dodatkową opłatę. Małą, przyznaję. Senator Augustyn 
powiada, że 10 gr od 1 kg. Obliczono, że to łącznie 
mogłoby dziś wynosić 250 tysięcy zł. No, ale pytanie 
brzmi: czy jest sens nakładać małe kary, które nie 
będą miały wartości wyjściowej, a nawet przyniosą 
straty? Ponieważ nakładanie kar też jest procesem 
kosztownym. I to 250 tysięcy zł może się rozmyć, 
może zostać utopione w kosztach postępowania.

No, oczywiście dobrze pomyślane jest to, że te pie-
niądze powinny zostać zwrócone tym organizacjom 
pozarządowym, być może na budowę infrastruktury. 
Tylko że za 250 tysięcy zł w skali całego kraju – bo 
takie dochody się przewiduje z tych nawiązek… czy 
też opłat, tak się to nazywa – nie zbuduje się infra-
struktury. Co najwyżej może jeden mały magazyn, 
duży może.

No i też oczywiście ci dzisiejsi samarytanie po-
wiadają: dlaczego to ma inkasować budżet? Ale jak 
mówimy o budżecie… Jesteśmy w państwie polskim, 
a jak państwo polskie, to niestety 3 ministerstwa, 
które brały udział… Nie powiem, prawdę powiedział 
pan przewodniczący Szymański, że one brały udział, 
ale konstruktywnych wniosków czy rozwiązań nie 
przedstawiły. Powiem więcej, do dzisiaj w odniesie-
niu do tego zadania nie ma jeszcze choćby opinii. Ja 
już nie mówię o stanowisku rządu, ale nawet nie ma 
jednoznacznej opinii, bo 3 ministerstwa, zdrowia, 
ochrony środowiska i rolnictwa, miały różne zdania 
na ten temat, aczkolwiek były to zdania konstruktyw-
ne. Zaczęło się od tego, co to jest ta żywność, jak ją 
zdefiniować. Bo jak nie ma definicji, to nie wiadomo, 
komu tę żywność przekazywać i jak ją wyceniać, żeby 
odpisywać, odliczać to chociażby od podstawy po-
datku i VAT. Rzeczywiście tu panuje zamieszanie, bo 
mówi się o terminie przydatności i minimalnej trwa-
łości. Pan przewodniczący Szymański, pan Augustyn 
i ja rozumiemy te hasła, ale zwykli ludzie w tym się 
gubią. Oni w tym się gubią. A jeszcze senator Kobiak, 
który po gospodarsku wystąpił, opowiada, że no, 
dobra czekolada jest zwracana i jest pytanie… I on 
twierdzi, że ona jest zwracana producentowi tylko ze 
względu na brak jakby pojemości… czyli brak opera-
tywności sprzedawcy, czy też na skutek wadliwych 
umów, czy też niesprawiedliwych, asymetrycznych 
umów. I nakazowość… Zatem nie ma… tzn. za mało 
jest instrumentów włączających do tego łańcucha 
produkcji, przechowywania i obrotu, i konsumpcji 
żywności. Jest za mało zachęt. Kampania i odpisy 
podatkowe – to rzeczywiście za mało.

No i oczywiście jest jeszcze kwestia, którą or-
ganizacje podnoszą, czyli że ten proces jest tylko 
końcówką systemu, gdzie w gruncie rzeczy docho-
dzi do strat w wysokości 5%. No, nigdy tej straty 

Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Moje nazwisko było wywoływane, jednak w do-

brym, moim zdaniem, towarzystwie i kontekście, to 
jest takim, że brałem udział nie tylko w spotkaniu na 
forum komisji, ale i w spotkaniu w instytucie, który 
poświęcił seminarium – z bodajże 40 dostawcami 
i uczestnikami – misji ochrony żywności, tak to na-
zywam. Niestety nie było tam przedstawiciela rządu, 
którego te organizacje oczekiwały.

Mój udział nie jest przyjemny, od razu przyznam. 
Również poprawki, które składam, nie są lekkostraw-
ne, tak jak nawet ta żywność, o której tu mówimy.

Już w pytaniach zaznaczyłem moją różnicę po-
glądów na ten temat. Albo przyjmiemy w tej ustawie 
pozę samarytanina, ale prawdziwą pozę samaryta-
nina, który w testamentowej przypowieści też podał 
środek spożywczy, albo – tak jak w tej ustawie – 
wprowadzimy system nakazowy, żeby nie powiedzieć 
„przymusowy”.

O żywności, która ma nie tylko wartość handlową, 
nie tylko wartość obrotową, ale także wartość – po-
wiedziałbym – sentymentalno-filozoficzną… Właśnie 
uważam, że stróżem jej powinien być samarytanin. 
Czyli dobra wola ze strony tych, którzy tę żywność – 
tzn. surowce – przygotowują, przetwarzają i w końcu 
czy przed końcem obracają, sprzedają i konsumują… 

Takie jest m.in. stanowisko Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji. Przyznam, że nie przedstawiła 
ona propozycji legislacyjnych, jedynie swoją wizję, 
podobnie jak ja. Pan senator mi powiedział, że ja mam 
tylko wizję, a nie mam gotowego projektu. Dziś tę 
swoją wizję próbuję przelać na papier i przygotować 
poprawki. 

W tej ustawie występuje kilka elementów naka-
zowych, wręcz przymusowych. No, pierwsze to jest 
zobowiązanie. Ci wszyscy, którzy już dzisiaj okazują 
wolę samarytańską i przekazują żywność do banków 
żywności, do innych organizacji bądź wprost zwy-
kłym konsumentom… Wpisano obowiązek zawiera-
nia umowy. Gdy to się nie stanie, zostanie nałożona 
na nich kara w wysokości 5 tysięcy zł. 

Ustawa nie wyjaśnia, ile razy taka kara może 
być nakładana, czy tylko raz, czy co roku, czy też 
może jeszcze częściej. Ale, wbrew tradycji prawni-
czej, wszystkich jednakowo karze – 5 tysięcy zł kary 
dla tych, którzy dostarczyli 4/5 tej żywności, a 1/5 
może…

(Senator Jan Dobrzyński: To 2/3, Janku.)
Prawda? Choć raz się ze mną zgadzasz.
…I dla tych, którzy w ogóle ignorują tę ustawową 

powinność.
Dalej. Na tych dostawców nakłada obowiązek pro-

wadzenia kampanii, zwalniając z tego obowiązku 
odbiorców, czyli organizacje pozarządowe, a sądzę, 
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(senator J. Rulewski) Pan senator Mieczysław Augustyn. 5 minut, tak? 
To jest drugie pana wystąpienie?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak. Myślę, że 
krócej.)

Dobrze. Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Proszę państwa, miło jest widzieć pana senato-

ra Rulewskiego w roli obrońcy przedsiębiorców, i to 
zwłaszcza tych, którzy marnują żywność. Jednak nie 
można nie zauważyć, że jest to jedna z 3 ustaw, które 
regulują ten obszar. Takie specyficzne domknięcie. 
2 ustawy całkowicie koncentrują się na zachętach: 
odliczeniu podatku VAT, wliczeniu w koszty i nie-
ponoszeniu kosztów dotyczących utylizacji. A więc 
3 rodzaje zysków. Coraz więcej marketów, całych 
sieci, które decydują się na współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi i dostarczanie żywności. Ale 
żeby zachęcić do tego, Panie Senatorze – podkreślam: 
zachęcić – wprowadzamy tę ustawę. Bo nikt nie musi 
płacić ani grosza opłaty, jeżeli przekazuje żywność 
organizacjom. Ani grosza.

To nie jest tak, że komuś grozi jakakolwiek kara. 
Jeżeli ktoś nie mógł podpisać, nie z własnej winy, 
umowy, nie płaci żadnej kary. Dlatego uważam, że 
ta ustawa jest wyważona. Dlatego tak długo praco-
waliśmy, żeby znaleźć to modus vivendi i do tego 
katalogu dotychczasowych zachęt dołączyć jeszcze 
pewne zobowiązanie, które pozwoli organizacjom 
pozarządowym gromadzić środki na infrastrukturę.

I ostatnie zdanie. No, nie można z jednej stro-
ny krytykować, że z tytułu tej opłaty zbierze się tak 
mało, a z drugiej strony mówić, że organizacje będą 
miały mało środków na wzbogacenie infrastruktury. 
Staraliśmy się tę opłatę tak skalkulować, żeby po-
wolny postęp w tym zakresie był możliwy. Oprócz 
tego staramy się o to, żeby w rządowych programach 
– i taki zapis jest w poprawce – pojawiła się możli-
wość ubiegania się o pieniądze z funduszu ochrony 
środowiska przez organizacje pozarządowe. Tak, żeby 
one mogły, w związku z tym, co pan senator słusznie 
wychwycił jako słabość organizacji… żebyśmy mogli 
jak najszybciej to zmienić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Robert 

Mamątow złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

nie zmniejszymy do zera, bo zawsze jakaś butelka 
octu spadnie, rozbije się i nikt tego już nie zbierze, 
aczkolwiek trzeba te straty minimalizować. W ogóle 
twierdzę, że handel – nawet senator Kobiak to powie-
dział – jest bardzo przewidujący, bardzo opresyjny 
w zakresie tego, żeby wszystko sprzedać we właści-
wym czasie i za właściwą cenę, żeby nie powiedzieć, 
z korzyścią dla siebie. Wobec tego twierdzę, że tutaj 
proces optymalizacji w zakresie ich działań jest wy-
soce rozwinięty, aczkolwiek nie wykluczam, o czym 
świadczą inicjatywy różnych sieci, żeby jednak część 
tej żywność przekazywać z racji, jak powiedział se-
nator Kobiak, nadwyżki, która jest konieczna w celu 
utrzymania ciągłości sprzedaży.

Co ja proponuję? Po wystąpieniu pana senatora 
Szymańskiego wycofuję wniosek, żeby tę ustawę ze 
względu na wadliwą aksjologię odrzucić i zacząć pra-
cować… (Oklaski) Ale jeśli moje zdanie nie zostałoby 
usłuchane, bo rzeczywiście jestem w wyraźnej mniej-
szości, to proponuję…to jednak stawiam warunek, 
żeby zlikwidować wszystkie nakazy i sankcje, żeby 
przyjąć model samarytański, a później…

(Głos z sali: Dlaczego samarytański?)
Dlaczego samarytański? Bo to prawda, tam był, 

powiedzmy, Chrystus i kobieta… Czyli był, po-
wiedzmy sobie szczerze, porządek. Ale jeśli będą 
tony, setki tysięcy ton żywności, tysiące dostawców 
i, mam nadzieję, tysiące odbiorców tej żywności, no 
to musi być jakiś porządek, a jak ma być porządek, 
to musi być ustawa, a jak ustawa, to powtarzam, nie 
tyle nakazująca, ile regulująca ten obrót, stwarzająca 
warunki do płynnego obrotu. Po co? Po to, żeby drugi 
raz ta żywność przekazana przez sprzedawców się nie 
niszczyła. Bo potem ona by się niszczyła, bo nie ma 
magazynów do jej przechowywania, brakuje ludzi do 
jej rozprowadzania itd.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Senatorze.)
I ostatnie zdanie, żeby już po raz kolejny, na 

5 minut, nie zabierać głosu. Proszę państwa, jeśli 
chodzi o to, że w ślad za tym Europa… Bo pan 
przewodniczący Szymański się na to powoływał. 
Ona rzeczywiście opracowała program do 2030 r., 
żeby w tym zakresie zmniejszyć o połowę straty. 
I ja chciałbym, Panie Przewodniczący, namówić 
pana, bo pan ma w rządzie wpływy i to bardzo 
mocne, żeby rząd taki program przedstawił jako 
program towarzyszący ustawie, żeby nie było tego 
argumentu, że my się tylko zajmujemy koniusz-
kiem, a nie korpusem. Dziękuję i przepraszam, Pani 
Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek M. Koc) W trakcie posiedzenia komisji zgłoszono poprawki 
i nie ukrywam, że to ja znowu namieszałem. Chodziło 
o to, żeby w tej pierwszej poprawce, co do której pa-
nowała zgoda zarówno tu, w Senacie, jak i w Sejmie, 
rozszerzyć zakres podmiotowy o te dzieci, które z ra-
cji – żeby już pozostać w tej konwencji – niewoli 
komunistycznej, nie mogły mieć opieki rodziciel-
skiej. To, że w więzieniu matka nie mogła pełnić tej 
opieki wobec córki lub syna, jest jasne. To dziecko 
przebywało może nawet w sąsiednim budynku, ale 
wiadomo, że władza rodzicielska była ograniczona. 
Może być niejasna ta poprawka, o której mówię, dla-
tego pozwolę sobie ją wyjaśnić, ograniczając się do 
tego, co znam, co przeżywałem i co możemy jeszcze 
dzisiaj sprawdzić.

Otóż np. podczas stanu wojennego funkcjonowała 
instytucja internowania. Czasami internowano obo-
je rodziców. Najskrajniejszy przypadek: małoletnie 
dzieci pozostawały całkowicie bez opieki. To nie jest 
tylko dumka Jana Rulewskiego. Nie chcę tutaj mówić, 
choć może powinienem nawet… Może państwo za-
pytają, jakich nazwisk to dotyczyło. Nieletnie dzieci 
tych ludzi pozostawały wprost bez opieki, nawet nie 
było najbliższych członków rodziny, a ja sam, mimo 
wprowadzenia stanu wojennego… Jak wiadomo, jego 
wprowadzenie miało znamiona gwałtowności, które 
uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Nawet 
telefonowanie bez cenzury nie było możliwe. A jak 
była cenzura, to można było ten element rozbicia ro-
dziny wykorzystywać. Prawda? No więc proponu-
ję to rozszerzyć, tak żeby objąć tą ustawą również 
dzieci, które były z racji prześladowań odłączane od 
rodziców, albo w sposób pełny, jeśli dwoje rodziców 
było internowanych, albo w sposób niepełny, jeżeli 
dotyczyło to jednego z rodziców. Dodajmy jeszcze 
taką okoliczność, że niektórzy rodzice się ukrywali, 
a ich dzieci były pod inną kuratelą, choćby babciną. 
Ale to był, że tak powiem, niepełny proces.

Do tego wnosimy taką poprawkę, aby jednak nie 
obejmować dobrocią tej ustawy członków rodziny 
takiego dziecka, zwłaszcza że ta rodzina jest nie-
określona. Chodzi o to, żeby ci członkowie rodziny, 
czyli przyszła małżonka, brat czy ktokolwiek inny, 
z dobroci tej ustawy nie korzystali.

Kolejna poprawka jest trudna, nie ukrywam, ale 
odpowiada filozofii, która przetaczała się przez Senat 
w poprzedniej i obecnej kadencji. Uważamy, uwa-
żam – i to było przedstawione na posiedzeniu komisji 
– że dobrociami tej ustawy nie należy obejmować 
wszystkich, którzy są objęci ustawą o działaczach 
opozycji antykomunistycznej i osobach represjono-
wanych. Uzasadnieniem głównym jest pewna ak-
sjologia, którą przyjęliśmy. Chodzi o to, że osoby 
represjonowane, objęte specustawą, nie powinny 
wykraczać w zakresie uprawnień poza środowiska 
kombatanckie, które, jak wiemy, zdefiniowane są jako 

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli państwo senatoro-
wie: Kazimierz Kleina, Jadwiga Rotnicka, Andrzej 
Kamiński, Antoni Szymański, Mieczysław Augustyn, 
Jerzy Czerwiński i Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Środowiska oraz do Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Bardzo dziękuję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 731, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 731 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedwczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, która pochyliła 
się nad ustawą przyjętą w Sejmie, ustawą, którą Sejm 
przyjął w następstwie inicjatywy, a właściwie realizacji 
uchwały Senatu. Projekt ustawy Senatu, przypomi-
nam, zmierzał do tego, aby matkom dzieci, a właściwie 
dzieciom urodzonym w warunkach, skrótowo mówiąc, 
niewoli komunistycznej przyznać uprawnienie do wy-
stępowania o unieważnienie decyzji dotyczących tych 
dzieci – z racji tego, że one były niewinne przecież – 
które przebywały w więzieniu obok matki. No i w ślad 
za tym, jeśli sąd tak orzeknie, będzie można przyznać 
takiemu dziecku odszkodowanie i zadośćuczynienie 
bądź potraktować to rozdzielnie.

Na skutek, powiedziałbym, pewnego zamieszania 
do tej ustawy Senat dopisał, niejako automatycznie, 
że uprawnienia dotyczące uznania za nieważne tych 
orzeczeń, a w ślad za tym oczywiście prawo do wy-
stępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia, 
przyznać należy wszystkim tym osobom, które na 
podstawie ustawy o działaczach opozycji antyko-
munistycznej oraz osobach represjonowanych miały 
prawo do występowania, właśnie z mocy tejże usta-
wy… Dotyczy to tych wszystkich, powiedziałbym, 
warunków, o których mowa w ustawie o uznaniu tych 
orzeczeń za nieważne.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) ponował przyjęcie ustawy, która przyszła z Sejmu, 
bez poprawek, zatem bez tych, o których mówi-
łem. Jednakże asekurował się i mówił, że jeszcze 
potrzebne będą dodatkowe opinie rządu, które być 
może pojawią się w trakcie tego posiedzenia. Ja mam 
teraz problem techniczny, bo ja nie zdążyłem przez to 
jeszcze złożyć… I dopiero potem – zwłaszcza chodzi 
tu o Ministerstwo Finansów, które zgłaszało swoje 
uwagi, żeby nie powiedzieć, że zastrzeżenia – będzie 
podjęta decyzja co do ostatecznego rozstrzygnięcia, 
którego autorem jest przecież Wysoka Izba.

Dziękuję, Pani Marszałek.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

(Senator Jan Rulewski: Idź po…)
(Senator Kazimierz Kleina: Poprawki? Mam je 

już, mam.)
Widzę, że pytanie chciałby zadać pan senator 

Jerzy Czerwiński.
(Senator Sławomir Rybicki: Ja się zgłosiłem już 

wcześniej.)
Pan senator?
(Senator Sławomir Rybicki: Jestem zapisany.)
Aha, dobrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek… 

Można, tak?)
To skoro już udzieliłam głosu… A potem pan se-

nator.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński. Proszę 

o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja, przyznam się, 

z niedowierzaniem słuchałem sprawozdania, ponie-
waż… Mam tutaj przed sobą druk nr 731 A, z którego 
wynika, że komisja w sposób jednoznaczny i katego-
ryczny opowiedziała się za tym, żeby ustawę przyjąć 
bez poprawek. Taki projekt wyszedł od nas, z Senatu, 
i tej grupy, którą pan chce pominąć – mówię „pan”, 
wyraźnie – myśmy nie pomijali. Projekt po prostu 
trafił do Sejmu. Sejm się z tym projektem zapoznał 
i go zaakceptował, ustawa wróciła do Senatu i pan 
tutaj bez… Bo o tym, że ustawa ma przejść bez po-
prawek, to pan powiedział dopiero na końcu. A cały 
swój wywód, a przynajmniej jego połowę, skierował 
pan jakby na to, żeby przekonać Wysoką Izbę, że 
poprawki, które pan proponuje, są prawidłowe. Ja 
rozumiem tę pierwszą, rozszerza pan krąg podmioto-
wy. Ale nie rozumiem tej drugiej. Dlaczego pan chce 
zabrać? Czy to są jakieś urazy osobiste? Dlaczego 

ofiary najpotworniejszych zbrodni, od zesłań, obozów 
koncentracyjnych po udział w wojnie, od ubeckich 
kaźni po zwykłe areszty. Tego kombatanci nie mają, 
że… Mogą korzystać z dodatków, około 400 zł łącz-
nie, i jeszcze do tego występować o odszkodowanie. 
Zresztą polskie prawo, konstytucja wprost powiada, 
że dzisiaj każdy obywatel, jeśli doznał szwanku ze 
strony państwa w jakimś zakresie… Kodeks cywilny 
powiada, że obywatel może występować o odszko-
dowanie. Oczywiście droga jest siermiężna, bo to 
najpierw pozew, proces, a potem ewentualna decy-
zja, orzeczenie sądu; koszty, dowodzenie, dokumenty 
gdzieś na wietrze bądź zniszczone… Nowe ustawo-
dawstwo stwarza warunki pomocy ze strony IPN, 
nawet możliwość występowania z wnioskiem. Ale 
uważamy, że za tę linię demarkacyjną miłosierdzia 
państwowego, tak bym powiedział… Przepraszam, 
że tak nadużywam dzisiaj języka ewangelicznego. 
No, w imię pewnych dobrych zasad współżycia spo-
łecznego nie powinniśmy wykraczać za tę linię. I ja 
proponuję ten ustawowy passus skreślić.

To wszakże nie oznacza, że te osoby, które poniosły 
szwank, które mogły już występować w przeszłości 
i w liczbie kilku tysięcy skorzystały z tego prawa, o ile 
cierpiały, o ile powstawała w ich życiu szkoda, czyli coś 
wymagające odszkodowania, wymagające czegoś, co 
się nazywa zadośćuczynieniem… Taka instytucja od 
1991 r. w Polsce funkcjonuje i parę tysięcy osób z niej 
skorzystało. Uzyskały one świadczenie, które oczywi-
ście nie jest rekompensatą za utraconą wolność, za cier-
pienia, za ból, za krzywdę, za wypędzenie z kraju. Te 
rekompensaty są obecnie, tak przeciętnie, rzędu 60–70 
tysięcy zł. Ta instytucja nadal będzie istniała. Wobec 
tego ktoś może mnie zapytać – przepraszam, że tak 
to wykładam – dlaczego to skreślam. Otóż w ustawie 
o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach 
prześladowanych występują inne kategorie uczestnic-
twa. Przede wszystkim chodzi o to, że ktoś mógł być 
działaczem opozycji, ale nie dotknęły go żadne skutki. 
Był członkiem KOR, KPN, Solidarności zawieszonej 
bądź rozwiązanej. No był. Brał udział w demonstra-
cjach, płacił nielegalnie składki. Szwanku, jak to się 
mówi, nie poniósł, ale na mocy tej ustawy może wy-
stępować o odszkodowanie. Być może sąd nie zasą-
dzi… Nawiązkę raczej tak, zadośćuczynienie… Nie 
ukrywamy, że w naszym zamyśle, zgodnym tutaj i po 
prawej, i po lewej stronie, chodziło to, żeby utrzymać 
pewną logikę w zakresie wartościowania tego i w za-
kresie właściwego honorowania w dzisiejszych polskich 
warunkach. I o to, żeby – bo jeszcze nie należymy do 
najbogatszych – nie przekraczać pewnej linii. Zatem 
proszę Wysoką Izbę…

Jaki jednak był efekt prac komisji sejmowej? Bo 
o tym zapomniałem. Pan przewodniczący zapro-
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(senator J. Czerwiński) Aby otrzymywały, jeśli wystąpią, status, a w ślad za 
tym możliwość uzyskania kwoty 400 zł, dokładnie 
403 zł miesięcznie oraz kilku świadczeń socjalnych. 
Tak to uznaliśmy i na tym stanęło. Niestety przy-
znaję, że prawdopodobnie proces przebiegał szybko 
i – nie chcę powiedzieć – dopisano ponownie osoby 
represjonowane i z opozycji antykomunistycznej, tak 
aby uzyskały z mocy tamtej ustawy, niekoniecznie 
z tytułu doznania szkód czy cierpień, uprawnienie 
do występowania o odszkodowanie.

To pańskie pytanie ma sens i prowokuje do odpo-
wiedzi. Dlaczego… No, po pierwsze, tak uznaliśmy 
w tej takiej umowie społecznej w Senacie. Po drugie, 
nikt tym osobom, na które pan zwraca szczególną 
uwagę, działaczom opozycji, bo użył pan tego okre-
ślenia, represjonowanym nie zabiera prawa, nie za-
bierał i nie zabiera prawa do tego, żeby występowali 
w trybie indywidualnym o odszkodowania i zadość-
uczynienie. Jednak dublowanie tego stwarza pewne 
problemy, prawda? My właściwie mówimy: możesz, 
chłopie, kobieto, ponownie występować o to, o co mo-
głeś czy mogłaś już występować bądź występujesz.

Jeszcze pytanie: co to znaczy „represjonowane”? 
Nie ma definicji represji i tym bardziej to pogłębia pe-
wien bałagan ustawowy. Co to jest represja? Represja 
może polegać na tym, że ktoś, ubek palcem wskazał: 
ty, chłopie, ja cię pamiętam, pamiętam, że ty chodziłeś 
na zebrania KOR. Jest to represja. Tak że to również 
z tych powodów należałoby odrzucić. Ale ja nie chcę, 
powtarzam, narzucać swojej woli, jedynie dodaję, żeby 
ponownie nie występować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o przebieg 

prac komisji, ponieważ w opinii Biura Legislacyjnego, 
a sądzę, że to też musiało się pojawić podczas rozsze-
rzania podmiotowego, zwiększania kręgu uprawnio-
nych do występowania o odszkodowania… Chodzi 
o to, że to uprawnienie dotyczące osób represjono-
wanych i uznanych za działaczy opozycji antyko-
munistycznej w wyraźny sposób rozszerza zakres 
podmiotowy ustawy, prowadząc do pewnej niezgod-
ności z zasadami prawidłowej legislacji. Czy to zo-
stało podczas prac komisji zauważone i było jakoś 
rozważane? Pytam, bo rzeczywiście zamysł i ratio 
legis tej ustawy były trochę inne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

mimo że przepis jest, praktycznie rzecz biorąc, zaak-
ceptowany, pan naciska, żeby go na ostatnim etapie 
wyciąć? Tym bardziej że, o ile pamiętam, w roku 
poprzednim, w 2017 r. urząd do spraw kombatantów 
zwrócił 50 milionów zł z rezerwy, to znaczy nie wy-
korzystał rezerwy. Pieniądze są, są osoby zaintereso-
wane. Przypominam, że w dodawanym art. 8c… To 
nie jest tak, że działacz opozycji antykomunistycznej 
lub osoba represjonowana dostaje odszkodowanie za 
to, że była działaczem, ale wyraźnie za represje zwią-
zane z tą działalnością. Musi te represje wykazać, to 
ona musi wykazać te represje. Więc czemu pan tak 
kutwi te pieniądze? Rząd nie kutwi, a pan kutwi. 
Przepraszam za wyrażenie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Przepraszam za logikę mojej wypowiedzi, za to, 

że to, co pana, Panie Senatorze Czerwiński, najbar-
dziej interesowało, powiedziałem nie na początku, 
a w konkluzji. Ale takie bywa… W sądach jest ina-
czej, zaczyna się od wyroku, a później się uzasadnia. 
W innych wystąpieniach najpierw się mówi o istocie, 
a później się przedstawia konkluzję. Ale może na 
przyszłość skorzystam z pańskiej porady.

Użył pan takich słów, pytał pan, dlaczego ja na-
ciskam. No, niezbyt skutecznie naciskam, skoro pan 
zabrał głos i zauważył różnicę między tym, co rze-
czywiście Senat pierwotnie przedstawił, co uchwalił 
Sejm, i tym, co ja teraz zgłosiłem w poprawce, która, 
powtarzam, została odrzucona, z pewnym warun-
kowym głosem. I to pan zrozumiał. A zaczął pan od 
tego, że pan nie rozumie. Otóż dlaczego pan mnie nie 
rozumie? Dlatego, że chyba niedokładnie pan odczy-
tał intencję Wysokiej Izby, gdy przystępowała do prac 
nad tą ustawą, ograniczoną wyłącznie do kilkudzie-
sięciu przypadków, do pomocy kilkudziesięciorgu 
dzieciom, które urodziły się w niewoli komunistycz-
nej, począwszy od 1956 r., i z tej racji cierpiały z uwa-
gi na brak właściwej opieki rodzicielskiej. Następnie 
powiększono to… Nie wiem, kto był tego autorem. 
Poszerzono ten krąg podmiotowy o osoby, które są 
ujęte – wprawdzie, jak pan zauważa, w niepełnej czę-
ści – w ustawie o działaczach opozycji antykomuni-
stycznej. W tej ustawie uznaliśmy, że tym górnym 
progiem do przyjęcia w warunkach polskich dla dzia-
łaczy opozycji antykomunistycznej, niezależnie od 
tego, czy byli prześladowani, czy też były to osoby… 



199

57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych  

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

pan tych praw im stara się nie dać. Więc to mnie naj-
bardziej zdziwiło, pana motywacja wywołała moje 
osłupienie, wprawiła w zdziwienie, a nie proces usta-
wodawczy, bo jest jasne, jak on przebiega.

(Senator Jan Rulewski: Tak, dziękuję. Można?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę.

Senator Jan Rulewski:

Uważam za słuszne – to jest ta pierwsza część 
pytania, które pan zadał – żeby rząd rzeczywiście 
wyjaśnił te zagadnienia dotyczące uprawnień i spraw 
finansowych, bo podczas prac komisji nie miał sta-
nowiska, a nawet chyba opinii, wyrażał takie, powie-
działbym, luźne stanowisko czy luźną opinię. Senator 
Mamątow słusznie wskazał potrzebę sprecyzowania 
stanowiska właśnie do czasu głosowania.

Rzeczywiście może zaskakiwać pana senatora 
Czerwińskiego moje zachowanie, to zgłaszanie, po-
wiedziałbym, gilotynującej poprawki do tej ustawy. 
Ale ja walczę nie tyle o przywileje dla działaczy 
i osób prześladowanych, ile o pewną rekompensatę 
z tytułu cierpień i też o to, żeby w gronie tych setek 
tysięcy ludzi, którzy walczyli o Polskę, począwszy od 
kombatantów, a skończywszy na tych, którzy w wa-
runkach stanu wojennego to robili, istniały przyjazne 
relacje.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuje bardzo…
(Głos z sali: Jeszcze senator…)
Bardzo proszę…
(Głos z sali: …Cichoń.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, ja może nie bezpośrednio w tej 
kwestii, o której debatujemy, tylko w kwestii tego, co 
już uchwaliliśmy. Mianowicie uchwaliliśmy zmianę 
mówiącą, że państwo odpowiada za skutki nie tylko 
wykonania wyroku, ale w ogóle wydania wyroku. Ja 
już tu kiedyś interpelowałem, pytałem, co z tym się 
dzieje. Czy Sejm to w końcu uchwalił, czy nie?

(Senator Jan Rulewski: Tak… Można?)
Bo my sobie uchwalamy, a Sejm zwleka, a to jest 

trochę mało…

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Zrozumiałem pytanie. Panie Senatorze, niestety 

nie było to określane ani przez senatorów, ani przez 
dział legislacyjny.

Senator Sławomir Rybicki:

Chciałbym jeszcze dodać drugie pytanie. Czy 
podczas prac komisji rozważano, ile osób w ramach 
tego zakresu podmiotowego, tak szacunkowo, byłoby 
uprawnionych do korzystania z tego dobrodziejstwa 
występowania o odszkodowania za represje i inne nie-
dogodności w czasie działań antykomunistycznych?

Senator Jan Rulewski:

W tym wąskim zakresie przewidywano objęcie 
od 50 do 80 przypadków, to byłyby dzieci, zaś w dal-
szej perspektywie na podstawie prognozy czy raczej 
szacunków pewnej organizacji – przepraszam, że nie 
podam nazwy tej organizacji – dodatkowo 800 osób. 
A różnica w kosztach, choć myślę, że nie koszty są 
tu najważniejsze, jest taka: tu mamy 2,3 miliona, 
a tu 70 milionów. Jeśli mogę wyrazić moje zdanie, 
to powiem, że ja uważam, że ta liczba będzie więk-
sza, ponieważ odszkodowania są dość poważne, jak 
powiedziałem, przeciętnie jest to 60 tysięcy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja bym prosił o po-
danie – jeśli to będzie możliwe, oczywiście przez 
osobę, która posiada te dane, a reprezentuje rząd – ile 
osób w tej chwili uzyskało status działacza opozycji 
antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej. Bo 
ta ustawa już jakby funkcjonuje, to nie jest jakaś nie-
znana liczba. To po pierwsze.

Po drugie, pamiętajmy, że nie każda z tych osób 
poniosła szkodę albo doznała krzywdy. A tam jest 
pewne zawężenie, bo ta osoba musi tę szkodę lub 
krzywdę wykazać.

Poza tym, Panie Senatorze Rulewski, ja starałem 
się w miarę zrozumieć tryb pracy nad tą ustawą i nie 
mam co do niego jakby żadnych wątpliwości. Moje 
wątpliwości budzi co innego. Otóż ja pana sytuuję 
jako osobę, która raczej walczy o prawa dla osób, 
które były w tamtym okresie pokrzywdzone. A tutaj 
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Pytanie pierwsze. Ile osób ma w tej chwili potwier-
dzony status działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych?

Drugie. Jakie środki były zgromadzone w rezer-
wie celowej w poprzednim roku dla takich osób? Ile 
z nich wykorzystano, a ile zostało zwróconych do 
budżetu?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niestety jestem 

w stanie odpowiedzieć tylko na jedno pytanie pana 
senatora Czerwińskiego, za co przepraszam. Po prostu 
nie dysponuję danymi.

Jeżeli chodzi o część końcową, czyli kwestię re-
zerwy celowej i jej wykorzystania, to szkoda, że nie 
ma z nami przedstawiciela Ministerstwa Finansów, 
bo on pewnie byłby w stanie nam pomóc.

Jeżeli chodzi o liczbę osób, które spełniają tę defi-
nicję, to obecnie, według danych, którymi dysponuję, 
jest ich ponad 7 tysięcy. Przyrost jest mniej więcej 
na poziomie… W ostatnich miesiącach było 700–800 
wniosków miesięcznie. W lutym było 800 wniosków, 
a marzec się jeszcze nie zakończył. Ile będzie w przy-
szłości? To pewnie będzie zależało od tego, jakie będą 
losy projektu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Żaryna. 

Pan senator zapisał się do dyskusji.
(Głos z sali: Nie ma go.)
(Senator Robert Mamątow: Wyszedł.)
Nie ma pana senatora.
Za chwilę zamknę dyskusję. Myślałam, że może 

pan senator zdąży jeszcze wejść na salę. Ale skoro 
nie ma pana senatora…

Czy ktoś złożył przemówienie do protokołu?
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Tak, 

Robert Mamątow.)
Pan senator Robert Mamątow złożył swoje prze-

mówienie w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Jan Rulewski:

Powiem szczerze, że pan jest tak samo… Panie 
Senatorze, pan jest tak samo konsekwentny jak sena-
tor Czerwiński, tylko moim zdaniem pan ma zdecy-
dowanie rację, przynajmniej pod względem procedu-
ralnym. Rzeczywiście jestem reprezentantem Senatu 
w sprawie tej ustawy i ubiegam się u pana przewodni-
czącego sejmowej komisji wymiaru sprawiedliwości 
– chyba tak się nazywa – Piotrowicza o przyjętą już 
przez podkomisję ustawę o tym, o czym pan mó-
wił, czyli żeby to, co rodziło inne skutki w związku 
z niewolą komunistyczną, było możliwe do docho-
dzenia przed sądem. Niestety, nie ma pozytywnej 
odpowiedzi. Liczę, że pójdziemy teraz we dwóch do 
pana Piotrowicza i przynajmniej w tej kadencji prze-
prowadzimy finalizację tej uchwały Senatu, o którą 
pan też zabiegał.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie ma.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat, ale 

jest z nami przedstawiciel rządu, pan minister Łukasz 
Piebiak z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Pani Marszałek, 
jeżeli nie jest to niezbędne, to nie.)

Dziękuję bardzo.
Być może będą pytania… Są pytania. Dobrze.
(Władysław Komarnicki: Po Rulewskim zabrać 

głos…)
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale jesteśmy winni 

panu senatorowi Czerwińskiemu odpowiedź, bo nie 
odpowiedziałem mu na pytanie…)

Ja rozumiem, rozumiem. Jestem przekonana, że 
pan senator jeszcze powtórzy to pytanie.

Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad. 
Pytania na pewno będą, już to wiemy.

Pan senator Jerzy Czerwiński, tak?
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Tak, Pani Marszałek. Dziękuję.
(Wicemarszałek Maria Koc: Potem pan senator 

Rybicki, tak?)
(Głos z sali: Tak.)
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
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Komunikaty. Zmiany w składzie komisji senackich. Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 
Senatorskich na posiedzeniu w dniu 6 marca przyjęła 
jednogłośnie projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senac-
kich. Odczytam ten projekt.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora 
Konstantego Radziwiłła do Komisji Zdrowia.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senator 
Margaretę Budner z Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Rekomenduję Wysokiej Izbie podjęcie uchwały.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos 

w tej sprawie? Nie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-

wionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawek do ustawy. To druk senacki nr 730-A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1, 2 i 3 należy głosować 

łącznie. Poprawki te doprecyzowują przepisy w celu 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, czy zakre-
sem normy określonej w przepisie objęty jest zakup 
udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, 
w którym znajdują się byłe mieszkania zakładowe.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złożył sena-
tor Marek Martynowski i senator Robert Mamątow.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej…
A, przepraszam. Czy przedstawiciel rządu chce 

ustosunkować się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Nie. Dziękuję.)
Rozumiem.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Ogłaszam przerwę do godziny 14.30.
(Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski: Jeszcze 

chwilę, Pani Marszałek…)
Proszę jeszcze poczekać, bo będą komunikaty. 

Proszę poczekać, Szanowni Państwo. Proszę się jesz-
cze na chwilę zatrzymać.

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:
Ogłoszenie, komunikat.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji odbędzie się 15 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 182.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 23  
do godziny 14 minut 30)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że ko-

lejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 14, 15 
i 16 marca 2018 r. Porządek obrad tego posiedzenia 
został państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 751.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana 
senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie 
wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 10 zmierza do uregulowania przy-

padków, kiedy najemca złoży deklarację o wysokości 
dochodów po terminie. Ponowne ustalenie wysokości 
czynszu następować będzie na takich samych zasa-
dach, jakie obowiązują wtedy, gdy deklaracja zostaje 
złożona terminowo.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 zmierza do ochrony najemców 

zamieszkujących w gminnych lokalach w dniu wej-
ścia w życie ustawy przed ryzykiem wypowiedzenia 
im umowy najmu z powodu zamieszkiwania w zbyt 
dużym lokalu w stosunku do liczby mieszkańców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o finansowym wsparciu tworzenia loka-
li socjalnych, mieszkań chronionych, noclegow-
ni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 4 ma wprowadzić prawidłowe okre-

ślenie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka przyjęta.
Nad poprawkami nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

Mają one na celu ujednolicenie przepisów, aby benefi-
cjent wsparcia miał obowiązek przedłożenia rozlicze-
nia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia 
i aby od dnia złożenia rozliczenia tych kosztów był 
liczony termin 15 lat, przed upływem którego zawarta 
umowa nie może ulec zmianie ani rozwiązaniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
88 senatorów głosowało, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 również ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 ma na celu ujednolicenie termino-

logii w ustawie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)



203
57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 dodaje przepis o utworzeniu reje-

stru upraw GMO.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 63 – za, 22 – przeciw, 3 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poprawki 
dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian kli-
matu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., 
sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 732 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 87 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto 
dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze 
dnia 8 grudnia 2012 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowią-
zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie po-
pierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej 
w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 728 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o mikro-
organizmach i organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska oraz Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy 
– druk senacki nr 734 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Poprawka nr 1 precyzuje przepis przesądzający, 

że wskazany w nim termin dotyczy wydania, a nie 
przyjęcia rozporządzenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 ujednolica przepisy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 precyzuje przepis, przyjmując, że 

właściwość miejscowa organu powinna być określona 
przez wskazanie na obszar jego działalności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)



204
57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Głosowało 86 senatorów, 28 było za, 56 – przeciw, 
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Poprawki zostały odrzucone..
Poprosiłbym, żeby ktoś zgłosił wniosek.
Czy ja sam mogę go zgłosić?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze. Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 62 było za, 24 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 744 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się to sprawozdanie w druku nr 746 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy bez po-

prawek.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 733 A.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i za-
kończeniu obowiązywania Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 
Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 
1990 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy, a mniejszość 
komisji wnosi o odrzucenie ustawy – druk senacki 
nr 745 A.

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 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 26 było za, 59 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Poprawki nr 1 i 2 porządkują terminologię ustawy 
w celu jednoznacznego wyrażenia intencji prawo-
dawcy oraz eliminują wątpliwość, przesądzając, że 
przepisy odnoszą się również do spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.



205
57. posiedzenie Senatu w dniu 8 marca 2018 r.

Głosowania

Muszę zabrać głos, ponieważ w procedowaniu 
tej ustawy zadano mocą pańskiej decyzji, Panie 
Marszałku, nocny sierpniowy…

(Głos z sali: Sierpowy.)
…sierpowy, tak. Jest…
(Senator Jerzy Chróścikowski: Lewy sierpowy.)
…lewy sierpowy… No, przepraszam, jest lewy 

czerwcowy… A tej ustawie pan marszałek, nie pozwa-
lając jej procedować w ramach właściwych form, czy-
li m.in. w Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, nadał charakter, zadając jej taki cios noc-
ny sierpniowy… Wobec tego procedowanie musiało 
mieć…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…uproszczony charakter. Przyznaję, że poprawki, 

które były zgłaszane, nie zostały właściwie rozezna-
ne. Zarzucam tej ustawie m.in. to, że ona nosi w sobie 
charakter analfabetyzmu historycznego, gdyż okre-
śla – panowie to propagują – że Polska niepodległa 
powstała już w 1990 r. Moja poprawka zmierza do 
tego, żeby to był 1991 r., czyli tuż po wyborach i po 
korekcie konstytucji,…

(Głos z sali: W 2015 r.)
…też po zawieszeniu, notabene w Senacie przez 

senatora Romaszewskiego, orła w koronie. Zarzucam 
tej ustawie i tym, co odrzucali te poprawki, także 
to, że utrzymuje się, że marszałkowie i generałowie 
radzieccy nie będą pozbawieni swoich uprawnień, 
że nadal będą generałami, marszałkami polskimi, 
których ustawa nie pozwala… Bo przecież nikt nie 
wie, kim oni byli. Na pewno się nie sprzeniewierzyli 
swojej racji stanu, bo była ona radziecka. Zarzucam 
tej ustawie… a zwłaszcza wam, Panie i Panowie 
Senatorowie, to, że widzę u was przejawy barbarzyń-
stwa. Jeśli już zamierza się kogoś czegoś pozbawić 
lub wynieść do godności, zgodnie z art. 5 przywrócić 
prawa prześladowanym, to jest taki obowiązek od 
tysiącleci, żeby w przypadku tych, których nikt nie 
może bronić, chociaż zawiadomić rodzinę. Wyście to 
odrzucili. Wyście odrzucili również to, co tu tak nam 
usiłujecie wmówić. No, na pogrzebach, również na 
pogrzebach katolickich, może nawet przede wszyst-
kim na nich, ksiądz kończy uroczystość słowami 
„niech odpoczywa w pokoju wiecznym”.

(Głos z sali: Amen.)
A wy po barbarzyńsku chcecie, żeby nad grobami 

w Polsce unosiły się opary kłótni, opary barbarzyń-
skich nocy.

(Senator Leszek Piechota: Lenin ciągle żywy.)
Słuchajcie mnie, Wyliniałe Koty Rewolucji, mówi 

do was żołnierz rewolucji.
(Głos z sali: O, rewolucja!)
(Senator Jan Maria Jackowski: Wyliniały żoł-

nierz.)
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Kazimierz 

Kleina, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie. Dziękuję bardzo.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych popartym 
przez komisję o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o pozbawianiu stopni 
wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w la-
tach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się 
polskiej racji stanu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 753 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Jarosława Rusieckiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja po swoim dzisiejszym porannym posie-

dzeniu wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Pan senator Jan Żaryn, Jan Rulewski 
i Bogdan Borusewicz?

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Roberta Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje przyjęcie wniosków zawar-

tych w punkcie II ppktach 3 i 4. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Marek Martynowski, pan senator Robert Mamątow 
i pan senator Jan Rulewski.

Proszę, pan senator Jan Rulewski się zgłasza.
(Głos z sali: Wyliniały żołnierz.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydaje się, że wokół tych spraw w Senacie była 

zgoda i ta zgoda obrodziła w wiele zgodnych ini-
cjatyw. Nie będę wymieniał nazwisk, żeby się nie 
chwalić i żeby nikogo tu nie pomijać. W przypadku 
tej ustawy w zgodzie naprawiliśmy też pewien błąd, 
który popełnił Sejm, a jednak uważam za konieczne 
prosić, tym razem wszystkich, nie określając, kto kim 
był w tej rewolucji – a było nas więcej, było nas wielu 
– o przyjęcie poprawki, która rozszerza uprawnienia 
tych dzieci, które, tak jak ustawa, ta inicjatywa pana 
senatora Mamątowa… Chodzi o te, które się urodziły 
w więzieniach, ale również o te, wobec których rodzi-
ce nie mogli pełnić władzy rodzicielskiej – te dzieci 
nie urodziły się w więzieniach – gdyż rodzicie ci po-
zostawali w więzieniach, w ośrodkach internowania, 
ukrywali się bądź nie wpuszczono ich z zagranicy 
do Polski. To nie jest wiele. Myślę, że polityka pro-
rodzinna jest w waszym zainteresowaniu. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pozostali senatorowie chcą jeszcze zabrać 

głos? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Obrony Narodowej o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę… Za chwileczkę, jeszcze nie te-

raz, momencik. O, teraz. Bardzo proszę o podanie 
wyników.

Głosowało 80 senatorów, 57 było za, 22 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o pozbawieniu 
stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektów 
uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 
roku.

Przypominam, że zostało przedstawione wspólne 
sprawozdanie komisji o projektach uchwał oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania. Trzecie czy-
tanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 737/738 S.

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

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 86 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 50. rocznicę Marca ’68.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 731 Z.
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(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka nr 5 skreśla przepis, zgodnie z którym 

roszczenia dzieci osób pozbawionych wolności bez 
przeprowadzenia zakończonego orzeczeniem postę-
powania nie przedawniają się.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, 27 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 86 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego.

Informuję, że porządek pięćdziesiątego siódmego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej 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 odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możli-
we w przysługującym mu na to czasie 5 minut. Nad 
oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się 
dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos? Rozumiem, że tak.

Bardzo proszę, pan senator Jan Filip Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 3 było za, 84 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 poszerza zakres podmiotowy usta-
wy, zakładając, że o odszkodowanie i zadośćuczy-
nienie mogą wystąpić nie tylko dzieci matek pozba-
wionych wolności na skutek niesłusznych orzeczeń, 
ale także dzieci, wobec których ojca stwierdzono 
nieważność orzeczenia, oraz dzieci, które w wyniku 
pozbawienia wolności matki lub ojca pozbawione 
były pełnej opieki rodzicielskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 30 było za, 54 – przeciw. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2…
(Głos z sali: I szósta.)
…i poprawka nr 6. Nad tymi poprawkami należy 

głosować łącznie.
Poprawka nr 2 skreśla przepis nakazujący stoso-

wać do roszczeń dzieci matek pozbawionych wolności 
odpowiednie reguły dla roszczeń osób, wobec których 
stwierdzono nieważność orzeczenia. Poprawka nr 6 
jest konsekwencją poprawki nr 2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 27 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 skreśla przepis stanowiący o moż-

liwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczy-
nienia przez działaczy opozycji antykomunistycznej 
oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 78 było za, 2 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 koreluje przepisy ustawy.
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(senator J.F. Libicki) Drugie. Czy i gdzie dostępne są wyniki tych ba-
dań? 

Trzecie. Czy raport był lub będzie poddawany 
konsultacjom środowiskowym? 

Czwarte. Gdzie i kiedy te konsultacje się odby-
wają, kto w nich uczestniczy, kto jest do nich zapro-
szony, w jakiej formie publikowane są informacje 
o konsultacjach? 

Kolejne pytanie. Czy prowadzony jest dialog 
z Komisją Europejską dotyczący przedstawienia ra-
portu i uzgodnień z Komisją. 

I ostatnie pytanie. Czy konsultacje środowiskowe 
są realizowane z zastosowaniem przepisów specu-
stawy dotyczącej budowy kanału przez mierzeję czy 
ogólnych przepisów dotyczących konsultacji przy in-
westycjach realizowanych w środowisku chronionym, 
m.in. w ramach sieci Natura 2000?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Antoni Szymański. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym wygłosić oświadczenie w imieniu 

grupy senatorów, skierowane do pana prezydenta 
Andrzeja Dudy. Dotyczy ono wpisania do konstytucji 
ojcostwa jako wartości konstytucyjnej.

Korzystając z zachęty pana prezydenta do deba-
ty na temat konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
pragniemy wypowiedzieć się w kwestii ojcostwa, 
które winno być naszym zdaniem konstytucyjnie 
chronione. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma 
w naszym państwie szczególną moc prawną. Z kon-
stytucji wyprowadza się pozostałe prawa szczegółowe 
obowiązujące w obrębie naszej wspólnoty politycz-
nej. Należy się spodziewać, że ten ogromnej wagi 
dokument w należyty sposób określa podstawowe 
zasady i wartości, na których ufundowany jest polski 
system organizacji życia politycznego, gospodarcze-
go, społecznego i kulturalnego. Zastanawiamy się, 
czy tak jest w pełni w odniesieniu do wartości, które 
określamy jako rodzinne.

Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Jest to zapis, który zawiera kilka ważnych i pozytyw-
nych ustaleń. Przede wszystkim definiuje małżeństwo 
jako związek kobiety i mężczyzny. Dzięki temu jed-
noznacznemu sformułowaniu niedopuszczalne jest 
w Polsce zawieranie małżeństw jednopłciowych ani 
związków poligamicznych.

Ja swoje oświadczenie senatorskie kieruję do mi-
nistra nauki, pana Jarosława Gowina.

Otóż zgłosiła się do mnie studentka ukraińska, która 
w tym roku skończy drugi rok prawa na uniwersytecie 
ukraińskim i chciałaby kontynuować naukę w Polsce. 

I moje pytania są następujące: jak będzie wygląda-
ła procedura studiowania takiej osoby? Czy ta osoba 
będzie uznawana za studentkę, która po prostu bę-
dzie kontynuowała naukę na polskim uniwersytecie, 
czy zostanie przyjęta na określony rok, np. kolejny, 
z obowiązkiem nadrobienia różnic programowych, 
czy też – trzecia możliwość – jej ukraińskie studia 
prawnicze, te 2 lata, nie będą uznawane i po prostu 
będzie musiała w Polsce studiować od początku, bo 
jej status studenta nie będzie uznany?

I drugie pytanie czy druga grupa pytań. To są ta-
kie pytania: jakie dokumenty musi przedstawić – bo 
rozumiem, że ta osoba otrzyma z uczelni ukraińskiej 
zaświadczenie, iż jest studentką, np. ukończyła drugi 
rok prawa – żeby ten jej studencki status był tutaj ho-
norowany? To znaczy, jak rozumiem, przedstawi jakiś 
dokument uczelni ukraińskiej, ale pytanie: czy ten 
dokument ma być np. przetłumaczony przez tłuma-
cza przysięgłego, czy chodzi o to, żeby prawdziwość 
takiego dokumentu była poświadczona notarialnie, 
czy też chodzi o to, aby dokument stwierdzający, 
że ona jest studentką, był np. potwierdzony przez 
właściwego konsula konsulatu Rzeczypospolitej, na 
terenie którego znajduje się ta uczelnia, czy wreszcie 
chodzi o jakąś inną formę poświadczenia posiadania 
statusu studenta? A jeśli tak, to jaką?

Bardzo bym prosił o udzielenie mi odpowiedzi na 
te pytania. Bardzo serdecznie dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki mor-

skiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji przekazywanych przez pana mini-

stra wynika, że trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące 
raportu oddziaływania na środowisko kanału przez 
Mierzeję Wiślaną i że raport zostanie szczegółowo 
omówiony w Komisji Europejskiej. To dobre wieści, 
proszę jednak o kilka informacji uszczegóławiających.

Pierwsze. Na podstawie jakich badań, i kiedy prze-
prowadzonych, został wykonany raport oddziaływa-
nia na środowisko kanału przez mierzeję? 
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(senator A. Szymański) Uważamy, że należy zabiegać, by ojcostwo zna-
lazło się w konstytucji jako wartość in extenso chro-
niona i kultywowana w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przemawia za tym wiele argumentów, z których chy-
ba najważniejszym jest prawo dziecka do wychowania 
przez oboje rodziców. Zarówno macierzyństwo, jak 
i ojcostwo, mimo panujących jeszcze tu i ówdzie ste-
reotypów, są niezbędne dla rozwoju dziecka. Tata to 
nie jest „zastępca mamy” w wychowaniu ani „rodzic 
bis” – to osoba konieczna dla prawidłowego funkcjo-
nowania rodziny, a w szczególności dzieci.

Polska jest państwem o bogatych tradycjach kon-
stytucyjnych, o czym przypominają nam co roku ob-
chody Konstytucji 3 maja. Sformułowania konstytu-
cyjne stanowią wytyczną dla prawodawstwa i aparatu 
sądowniczego. Konstytucyjny zapis o ojcostwie prze-
łoży się na prawo i przyczyni się do kreowania kultu-
ry sprzyjającej silnemu ojcostwu. Skorzystają na tym 
przede wszystkim dzieci, rodziny, ale i sami ojcowie, 
którzy będą czuli się uszanowani w swojej życiowej 
roli i zachęceni do bardziej zaangażowanej i odpowie-
dzialnej służby swoim rodzinom. Dlatego opowiada-
my się za wpisaniem do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej.

Podpisali następujący senatorowie: Rafał 
Ślusarz, Jerzy Czerwiński, Aleksander Szwed, 
Andrzej Kamiński, Małgorzata Kopiczko, Marek 
Martynowski, Ryszard Majer, Józef Łyczak, Zbigniew 
Cichoń, Stanisław Gogacz, Konstanty Radziwiłł, Jan 
Maria Jackowski, Antoni Szymański, Andrzej Pająk, 
Alicja Zając, Kazimierz Wiatr i Artur Warzocha. 
Dziękuję za uwagę.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół pięćdziesiątego siódme-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte siódme posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Zaraz po małżeństwie pod ochroną prawną pol-
skiego państwa konstytucja umieszcza rodzinę. Jest 
to cenne i brzemienne w skutki docenienie najważ-
niejszej wspólnoty, jaką tworzy gatunek ludzki od 
początku swojego istnienia na ziemi. Rodzina pełni 
kluczowe dla rozwoju kultury i cywilizacji funkcje: 
budowanie więzi opartych na miłości, rodzenie i wy-
chowywanie potomstwa, wnoszenie niepowtarzalne-
go wkładu w życie społeczne, a także kultywowanie 
duchowego i religijnego rozwoju. Jest ona podsta-
wowym środowiskiem, w którym i poprzez które 
osoba rozwija swoje człowieczeństwo. Życie narodu 
i funkcjonowanie państwa bez silnej rodziny skazane 
jest na porażkę. Dlatego państwo słusznie bierze pod 
ochronę rodzinę, jest ona bowiem strukturą delikatną 
i podatną na zranienia. Świadczą o tym choćby wy-
soka od lat w Polsce i w Europie liczba rozwodów 
i cierpiących przez nie dzieci czy niemal 1% dzieci 
wychowywanych poza rodzinami biologicznymi, 
w pieczy zastępczej.

Jako kolejna wartość znajdująca się słusznie pod 
szczególną ochroną Rzeczypospolitej Polskiej jawi 
się macierzyństwo. W najbardziej naturalny i zdro-
wy sposób macierzyństwo przeżywane jest przez 
kobietę w dobrze funkcjonującej rodzinie. W sytuacji 
rozwodu, samotnego wychowywania dzieci poza-
małżeńskich, wdowieństwa czy różnorakich patolo-
gii rodzinnych ochrona macierzyństwa przez prawo 
powinna być adekwatna do potrzeb.

Listę wartości rodzinnych chronionych przez wy-
mieniony zapis ustawy zasadniczej zamyka rodziciel-
stwo. I w tym miejscu dostrzegamy znaczący brak. 
Pojęcie „rodzicielstwo” znaczeniowo obejmuje rów-
nież macierzyństwo, zatem stanowi w tym miejscu 
niejako powtórzenie. Zabrakło tymczasem określenia 
,,ojcostwo”.

Dzisiaj świadomość społeczna i kultura prawna 
postąpiły na tyle daleko, że ojcostwo coraz powszech-
niej rozumie się jako postawę czynnej i zaangażowa-
nej relacji ojca z dzieckiem. Co więcej, dostrzega się 
coraz wyraźniej, że zaangażowanie mężczyzn w oj-
costwo stanowi wartość społeczną i jest elementem 
dobra wspólnego.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 11)





Wyniki głosowań
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57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.
Wyniki głosowań212

     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 75 75 84 87 87 87 88 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  Za 53 22 83 87 87 86 88 88 88 88 87 88 88 88 88 88 88 88 63 87
  Przeciw 22 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
  Wstrzymało się 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  1 R. Ambrozik + - - + + + + + - - - + + - +
  2 A.M. Anders + - - + + + + + - - - + + - +
  3 M. Augustyn + + + - + - - + - + + + + + +
  4 A. Bielan + - - + + + + + - - - + + - +
  5 G. Bierecki + - - + + + + + - - - . + - +
  6 P. Błaszczyk + + - + + + + + - - - + + - +
  7 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . .
  8 R. Bonisławski + + + - + - - + - + + + + + +
  9 W. Bonkowski + - - + + + + + - - - + + - +
  10 M. Borowski + + + - + - - + - + + + + . +
  11 B. Borusewicz + + + - + - - + - + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka + + + - + - . + - + + + + + +
  13 M. Budner + - - + + + + + - - - . + - +
  14 J. Chróścikowski + - - + + + + + - . . + + + +
  15 Z. Cichoń + - - + + . . + - + - . + . +
  16 L. Czarnobaj . . . . . . . . . . . . . . .
  17 G. Czelej . . . . . . . . . . . . . . .
  18 J. Czerwiński + - - + + + + - + - - - + - +
  19 D. Czudowska + - - + + + + + . . - + + + +
  20 W. Dobkowski + - - + + + + + - - - + + - +
  21 J. Dobrzyński + - - + + + . + - - . . + - +
  22 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . .
  23 J. Duda + + + - + - - + - + + + + + +
  24 J. Fedorowicz + + + - + - - + - + + + + + +
  25 P. Florek + + + - + - - + - + + + + + +
  26 R. Gaweł + - - + + + . + - - - . + - +
  27 A. Gawęda + - - + + + + + - - - + + - +
  28 S. Gogacz + - - + + + + + - - - + + - +
  29 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . .
  30 A. Grabowski + - - + + + + + - - - + + - +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + - + - - + - + + + + + +
  33 J. Hamerski + - . + + + + + - - - + + - +
  34 J.M. Jackowski + - - + + + + + - - - + + - +
  35 A. Kamiński + - - + + + + + - - - + + - +
  36 S. Karczewski + - - + + + + + - - - + + - +
  37 W. Kilian + + + - + - . + - + + + + + +
  38 K. Kleina + + + - + - - + - + + + + + +
  39 B. Klich . . . . . . . . . . . . . . .
  40 A. Kobiak + + + - + - - + - + + + + + +
  41 M. Koc + - - + + + + + - - . . . . .
  42 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . .
  43 W. Komarnicki + + + - + - - + - + + + + + +
  44 T. Kopeć + - - + + + + + - - - + + - +
  45 M. Kopiczko + - - + + + + + - - - + + - +
  46 W. Kraska + - - + + + + + - - - + + - +
  47 J.F. Libicki + - + - + - - + - + + + + + +
  48 M. Łuczak + - - + + + + + - - - + + - +
  49 J. Łyczak + - - + + + + + - - - + + . +
  50 R. Majer + + - + + + + + - - - + + - +
  51 R. Mamątow + - - + + + + + - - - + + - +
  52 M. Martynowski + - - + + + + + - - - + + - +
  53 Ł. Mikołajczyk + - - + + + + + - - - + + - +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  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 88 87 86 88 88 87 80 88 87 84 85 81 86 83 87
  Za 88 26 28 62 88 61 57 86 3 30 27 78 86 27 86
  Przeciw 0 59 56 24 0 26 22 1 84 54 57 2 0 56 0
  Wstrzymało się 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
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57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej jest dokonanie zmian, które umożliwią wprowadzenie 
odpowiednich procedur udzielania pomocy osobom bezdomnym.

Nowelizacja kierowana jest do osób bezdomnych, które z powodu osiągniętego wieku, chorób lub niepeł-
nosprawności potrzebują opieki innych osób lub częściowej pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb ży-
ciowych. Jednocześnie nie wymagają one usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, 
zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze. Po wprowadzeniu zmian w ustawie 
o pomocy społecznej będzie możliwe skorzystanie z usług opiekuńczych.

W związku z tym przewiduje się wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. Osoby będą mogły przebywać w nim jedynie na podstawie wydanej przez gminę 
decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub 
decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że podmioty prowadzące nie będą mogły przyjmować osób do schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach działalność będzie kierowana także do zainteresowanych, wobec 
których wydano decyzje o skierowanie do domu pomocy społecznej ze względu na wymóg opieki całodobowej. 
Takie osoby zostaną umieszczone we wprowadzonym przez ustawę schronisku na okres oczekiwania na wolne 
miejsce, jednakże czas pobytu nie będzie mógł być dłuższy niż 4 miesiące.

Nowelizacja ustawy obejmuje także zmianę dotyczącą rejestru placówek zapewniających miejsca noclego-
we: określa się go jako rejestr miejsca udzielania tymczasowego schronienia. Ma to na celu zapewnienie jak 
najszerszego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich 
potrzebujących wsparcia w tej formie.

Reasumując, można powiedzieć, że przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian 
w omawianej ustawie.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Konstantego Radziwiłła  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych, mimo że niedoskonała i przysparzająca dyskomfortu, jest kolejnym 
krokiem w nadrabianiu zaległości. Jest ona kolejnym krokiem na drodze przywracania armii polskiej należnego jej 
honoru – po wielu latach zohydzania tradycji polskiej wojskowości. To krok nie idealny, ale ważny i niezbędny.

Pełni ona dwie zasadnicze role. Po pierwsze, jest elementem przywracania elementarnej sprawiedliwości. 
Zbrodniarze, kaci, oprawcy, zdrajcy nie mogą dłużej dysponować honorami związanymi z wysokimi stopnia-
mi oficerskimi i generalskimi. Po drugie, jest ona krokiem na rzecz przywracania prawdy o polskiej historii 
i symbolach. Ustawa pozwala posunąć do przodu odkłamywanie ostatnich kilkudziesięciu lat polskiej historii.

Będę zaszczycony, oddając głos za uchwałą w sprawie poparcia ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
30 lat za późno uchwalamy tzw. ustawę degradacyjną pozbawiającą stopni wojskowych osoby zmarłe, tych, 

którzy z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub żołnie-
rzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Przykładowo 
obejmuje ona m.in. generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.

Powiem wprost: 30 lat czekaliśmy na tę ustawę. Należało ją uchwalić już na początku okresu transformacji. 
Dobrze jednak, że chociaż dzisiaj oddajemy nią sprawiedliwość bohaterom polskiej wolności. Jak powiedział 
przed głosowaniem w Sejmie minister Mariusz Błaszczak, szef MON, ustawa degradacyjna jest adresowana 
w pierwszej kolejności do rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz tych, „którzy przez lata byli prześladowani i mor-
dowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju”. Drugim adresatem nowych przepisów, 
jak wskazał szef MON, są młodzi ludzie oraz przyszłe pokolenia Polaków. „Ta ustawa spowoduje, że młode 
pokolenie będzie wiedziało, jaka jest różnica między białym orłem a WRON-ą” – oświadczył. I dodał: „My 
chcemy żyć w wolnej Polsce, w związku z tym my nie akceptujemy sowieckich generałów przebranych w mun-
dury żołnierzy polskich”.

Konkretnie: stopni wojskowych zostaną pozbawieni żołnierze w stanie spoczynku, którzy byli członkami 
m.in. WRON i KBW oraz pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lu-
stracyjnej. Chodzi też o osoby, które wydawały rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej, także 
te, które będąc „sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub w jednostkach 
podległych, oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu 
na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski”.

Degradacji dokonuje minister obrony. W przypadku marszałka Polski, generałów i admirałów postanowienia 
wydaje za zgodą prezydenta. Szef MON wszczyna postępowanie na wniosek premiera, naczelnego dyrektora 
Archiwów Państwowych, szefa UdSKiOR, stowarzyszeń weteranów i żołnierzy. Wnioski złożone przez inne 
podmioty pozostają nierozpoznane. Informacji o osobach, których ma dotyczyć postępowanie, dostarczają 
ministrowi IPN oraz jednostka MON właściwa do badań archiwalnych. Na postanowienie przysługuje skarga 
do sądu administracyjnego.

Co jednak ważne, stopnia wojskowego nie będą pozbawione osoby, które „bez wiedzy przełożonych” w trakcie 
pełnienia służby czynnie wspierały „działania na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”.

Najogólniej mówiąc, ustawa oddaje historyczną sprawiedliwość tym, którzy swoim postępowaniem zdra-
dzili polski naród, sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, podeptali najważniejsze wartości naszej tożsamości 
narodowej, splamili mundur żołnierza polskiego. Ich miejsce jest na śmietniku historii.

Dziwię się, że są Polacy, którym ta ustawa się nie podoba, którzy uważają, że jakiekolwiek rozliczenia z prze-
szłością są niepotrzebne. Ale przecież ta ustawa nie wzięła się znikąd. Ona jest wynikiem licznych wystąpień 
organów i organizacji społecznych domagających się podjęcia prac nad pozbawieniem stopni wojskowych osób, 
które swoją postawą dokonywały czynów uwłaczających godności posiadanego stopnia wojskowego i tym sa-
mym podważyły wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Postulaty degradacji autorów stanu wojennego zgłaszały 
od wielu lat środowiska patriotyczne, m.in. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych 
z Krakowa.

Owszem, była próba skazania Czesława Kiszczaka. Przypomnę, że sąd uznał, iż „stan wojenny został wpro-
wadzony nielegalnie przez ludzi, którzy stworzyli związek przestępczy o charakterze zbrojnym, wykorzystując 
struktury ówczesnego państwa komunistycznego po to, żeby utrzymać się przy władzy”. To oczywiście odno-
siło się także do Jaruzelskiego. Prokurator IPN podkreślił wówczas, że w tym procesie mógłby zostać skazany 
Jaruzelski, gdyby nie zasłaniał się stanem zdrowia.

Degradacja ma być symbolicznym rozliczeniem epoki PRL. Dość już manipulacji historią i prób rozmydlenia 
historycznych tragedii. Ta symboliczna degradacja należy się polskim sumieniom, aby je oczyścić. To nie jest 
forma kary czy zemsty. Nie jest wyrazem odpowiedzialności zbiorowej ani też polityki uprawianej na grobach, 
jak zarzucała opozycja. Ofiary domagają się sprawiedliwości. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie my, to kto?
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności przywodzi mi na myśl piękne słowa z wiersza 

Cypriana Kamila Norwida:
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba
Tęskno mi Panie”.
Czyż takiego podejścia do żywności nie winno wynosić się z domu, z otoczenia, ze szkoły, mieć dzięki 

literaturze? Pomimo wielu programów edukacyjnych, kampanii społecznych i aktywnie działających banków 
żywności marnowanie żywności w Polsce nadal jest dużym problemem. Wydawać by się mogło, że w Polsce 
ten problem powinien być mniejszy – w końcu wielu z nas jeszcze pamięta czasy, w których półki świeciły 
pustkami, a ekspedientki rozkładały bezradnie ręce. Ten ciężki okres niestety nie wykształcił w nas nawyku 
szanowania żywności.

W naszym kraju marnuje sią rocznie 9 milionów t żywności, z czego 6,5 miliona t wyrzuca przemysł spo-
żywczy. 2 miliony t wyrzucane są przez gospodarstwa domowe. Choć trudno ocenić, gdzie tak naprawdę jest 
początek swoistego łańcucha marnowania żywności, pewne jest, że dużo jedzenia wyrzucają sklepy.

Hipermarkety, zamiast przekazywać żywność organizacjom charytatywnym, wolą utylizować ją we własnym 
zakresie. Taki proceder jest po prostu haniebny i skandaliczny. Przyszło nam żyć w czasach, w których możemy 
zaobserwować 2 skrajne sytuacje. I jest tak zarówno w Polsce, jak i na świecie, bo marnowanie jedzenia to 
problem wręcz globalny. Z jednej strony istnieją głodujące rodziny i dzieci, które nie otrzymują ciepłego posiłku 
w ciągu dnia, a z drugiej strony mają miejsce totalna nadkonsumpcja i towarzyszący jej brak poszanowania 
jedzenia, które bardzo często ląduje w koszu na śmieci. Jesteśmy odpowiedzialni za to, że marnowane są tony 
żywności. Nasz kraj plasuje się na piątym miejscu wśród państw Unii Europejskiej marnujących jedzenie.

Istnieje jeszcze inny wymiar tego problemu, a mianowicie taki, że marnotrawienie żywności ma wielowy-
miarowe negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Produkt spożywczy to nie tylko to, co kon-
sumujemy – z tym wiążą się także produkcja, opakowanie, transport, energia, emisja odpadów przemysłowych. 
Wyrzucone produkty spożywcze to także marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do wytworzenia, trans-
portu i dystrybucji żywności. Wszystkie przytoczone fakty i liczby wskazują na jedno: czas coś z tym zrobić!

Regulacje projektu nowej ustawy mają zatem zacny cel, a mianowicie ułatwienie przekazywania takiej żyw-
ności organizacjom pomocowym, które twierdzą, że są w stanie ją zagospodarować, ponieważ potrzeby w tym 
zakresie są duże. Jak wiemy, takie rozwiązania zostały wprowadzone w wielu krajach europejskich. W Polsce 
nie ma regulacji prawnych, które miałyby przeciwdziałać marnowaniu żywności. Jedyne zachęty do przeka-
zywania takiej żywności organizacjom znalazły się w przepisach dotyczących odliczenia VAT. Przypomnę, 
iż od października 2013 r. od podatku od towarów i usług zwolnione są darowizny, których przedmiotem są 
produkty spożywcze, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem 
na cele charytatywne. Odliczenie VAT przysługuje także w przypadku utylizacji żywności. Takie rozwiązania 
to jednak stanowczo za mało.

Wprowadzenie rozwiązań systemowych pozwoli producentom, jak i sprzedawcom na przekazanie żywno-
ści, której nie sprzedadzą – której jest za dużo i która byłaby potem wyrzucana – instytucjom, organizacjom, 
ośrodkom pomocy społecznej i samorządom, które następnie będą tę żywność przekazywały osobom potrze-
bującym. Sprawa jest do pilnego załatwienia ze względu na skalę marnotrawstwa i potrzeby ludzi ubogich, dla 
których wsparcie żywnościowe ma bardzo duże znaczenie.

Projekt ustawy zakłada, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy prawo ma objąć wyłącznie sklepy 
o powierzchni powyżej 400 m2, a później również te o powierzchni przekraczającej 150 m2 – za wyrzucanie 
każdego kilograma żywności będą musiały płacić 10 gr kary. Uważam, że to słuszna i właściwa droga z uwagi 
na to, jakie zjawisko panuje wśród producentów – wolą wyrzucić, niż oddać cokolwiek za darmo. Dlaczego? 
Dlatego, że ich zdaniem oddawanie za darmo to strata potencjalnego klienta – czyjaś potrzeba zostaje zaspo-
kojona bez zapłaty – natomiast wyrzucenie powoduje, że chcący zaspokoić swoją potrzebę musi za to zapłacić, 
ponieważ niczego nie dostał. To jest niedopuszczalne, jest to marnotrawstwo energii, pracy, czasu i nieposza-
nowanie zasobów.
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W przypadku sklepów, które nie dostosują się do zapisów ustawy, przewidziane będą kary. Jeżeli sklep nie 
podpisze umowy z organizacją pożytku publicznego na przekazywanie żywności na cele charytatywne, grozi 
mu 5 tysięcy zł kary, a jeżeli nie odprowadzi tzw. opłaty odpadowej, może zapłacić karę wynoszącą od 500 zł do 
10 tysięcy zł. W dziedzinie utylizacji żywności najbardziej restrykcyjne prawo w Europie ma Francja. Sklepy, 
które wyrzucają jedzenie, płacą tam ogromne kary finansowe.

Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności niewątpliwie powinno stać się jednym z priorytetów działań 
państwa ze względu na ograniczone zasoby oraz nadal znaczący problem ubóstwa. Zjawisko to ma wydźwięk 
zarówno ekonomiczny, jak i etyczny oraz związany z ochroną środowiska. Projekt ten więc jest pozytywny 
i bardzo się cieszę, że dzięki niemu jest szansa na rozwiązanie problemu marnowania żywności w Polsce, który 
jest poważny. Dlatego jestem za tym, aby poprzez taką ustawę przeciwdziałać zjawisku marnowania żywności 
o tak wielkiej skali. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym przypomnieć, iż projekt nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda-

nych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego powstał na 
podstawie petycji, która trafiła do Senatu. Za pierwszym razem, mimo że podjęto inicjatywę ustawodawczą, 
została ona wstrzymana i w pewnym sensie zamieciona pod dywan przez poprzedni rząd. Tym razem po przy-
jęciu poprawki projekt został zaakceptowany jednomyślnie.

Poprawka obejmuje ustawą także dzieci kobiet bezpodstawnie więzionych w latach 1955–1989, nie tylko 
w latach 1944–1956. Ponieważ owych kobiet było zaledwie kilka, wszystkim tym osobom należy stworzyć osobną 
podstawę prawną dochodzenia odszkodowania, ponieważ nie podlegają one przepisom ustawy o kombatantach. 
A czyż w związku z tym państwo polskie nie powinno w sposób skuteczny dbać o wszystkich swoich obywateli, 
naprawiać konsekwentnie ich krzywdy, nie dzieląc na lepszych i gorszych, bo to niejako niszczy relacje spo-
łeczne i narodowe? Niegodziwością jest to dzielić, skoro to takie samo cierpienie, ból, tragedie i konsekwencje 
przeżyć, w tym przypadku cierpienie dzieci matek represjonowanych. Ich traumatyczne doświadczenia w PRL-
owskim więzieniu odcisnęły piętno na całym ich życiu, w ogromnej mierze również na zdrowiu. Dziś dzieci te 
to osoby starsze, często schorowane. To grupa, która została pominięta w dotychczasowych uregulowaniach. 
Konsekwencje, które ci ludzie ponosili przez całe swoje życie za to, że matki przebywały w okresie ciąży w wię-
zieniach, że oni urodzili się w więzieniach lub trafili tam z matkami skazanymi z powodów politycznych, są 
nie do ocenienia. Bo jak to ocenić i jak zadośćuczynić temu w wystarczający sposób, jeśli dzieci te, urodzone 
w niewyobrażalnych, nieludzkich warunkach, kwalifikują się do grupy inwalidzkiej? Matki wskutek tortur 
i bicia były sparaliżowane, a nawet umierały, natomiast dzieci oddawane były do adopcji jako sieroty. Poza tym 
problemy, z którymi musiały się zmagać, nie zakończyły się wraz z upadkiem stalinizmu. Wyzywano te osoby 
od bandytów, uniemożliwiano im edukację, robienie karier, przez co wiele tych osób żyje dzisiaj w biedzie, 
a nawet w skrajnej biedzie. Najgorsze jest to, że sprawcy tych represji nie zostali jeszcze rozliczeni i często 
żyją sobie wygodnie, w przeciwieństwie do ich ofiar. Te matki i dzieci, które zostały bezprawnie pozbawione 
wolności i które cudem przeżyły, zostały zwolnione z więzienia na mocy tzw. amnestii, wychodziły stamtąd 
chore, często bez szans na przeżycie. Stan beznadziejności potęgował jeszcze brak pieniędzy na życie i na le-
czenie. Były one pozbawione mężów, ojców, majątków i źródeł utrzymania. To niewyobrażalna sytuacja, która 
dziś, po wielu latach, musi być zrekompensowana.

Liczba osób, która miałaby skorzystać z tego uprawnienia, jest niewielka, gdyż jest to grupa około 40 osób. 
To niewielkie obciążenie dla budżetu, nawet gdyby każda z tych osób dostała odszkodowanie w maksymalnej 
wysokości. Niewątpliwie tzw. dzieci wyklęte powinny zyskać taki sam status jak kombatanci i osoby repre-
sjonowane. Uważam, że najmłodszym ofiarom stalinizmu również należy się zadośćuczynienie – szczególnie, 
że wiele dawnych więźniarek już nie żyje, a ich dzieci powoli stają się seniorami. Nie należy dłużej zwlekać 
z nowelizacją tej ustawy, gdyż w przeciwnym razie nie będzie ona miała komu służyć. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Sytuacja mieszkańców powiatu (…) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego z pewnością nie jest w Polsce 

odosobniona, dlatego zwracam na nią uwagę Pana Premiera.
Kilka lat temu starosta powiatu i rada powiatu, w której większość ma PSL, nie mogąc sobie poradzić 

z zarządzaniem (…) szpitalem, oddali go w dzierżawę prywatnej spółce (…). Umowa była skandaliczna i nie 
zawierała żadnych gwarancji prawidłowego funkcjonowania szpitala. Spółka czerpała zyski, nie dbając o szpital, 
co w krótkim czasie doprowadziło szpital do upadku. Dziś funkcjonują praktycznie jego resztki, bez żadnych 
widoków na przyszłość. Jest to błąd, za który całkowitą odpowiedzialność ponosi PSL.

Sprawą zajmowały się już NIK, CBA i prokuratura. Nie zmienia to faktu, że bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców jest drastycznie zagrożone. Jeśli szpital (…) przestanie działać, a praktycznie już przestaje, 
mieszkańcy (…) i większości miejscowości w powiecie (…) będą mieli do najbliższego szpitala, w (…) lub (…), 
25–50 kilometrów. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób będzie można zapewnić ludziom bezpieczeństwo 
zdrowotne w nagłych przypadkach, choćby w przypadku wypadków drogowych (przez powiat (…) przebiega 
ruchliwa droga S8).

W wyniku popełnienia błędów przez władze samorządowe PSL staje przed nami i przed rządem kwestia 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom ziemi (…) i osób przez tę ziemię przejeżdżających. 
Potrzebne są działania ratujące szpital, oczywiście po natychmiastowym odsunięciu od niego nierzetelnej 
spółki. Być może potrzebne będą w takich przypadkach działania z zakresu działań zarządu komisarycznego. 
Rząd nie może zostawić mieszkańców bez ratunku i pomocy, niezależnie od tego, że winę za ten stan rzeczy 
ponoszą władze samorządowe PSL. Podobne problemy mogą dotyczyć innych szpitali, nie tylko (…).

Proszę, by Pan Premier zlecił pilne opracowanie koncepcji realnej pomocy nie tylko dla szpitala, ale przede 
wszystkim dla ludzi zagrożonych wskutek upadku szpitala. Nie możemy ich zostawić bez pomocy.

Niniejsze oświadczenie popiera także Grzegorz Wojciechowski, poseł na Sejm RP.

Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Społeczności dawnego zachodniego pogranicza Polski (dzisiejszych tzw. ziem odzyskanych) z wielkim za-

dowoleniem przyjęły uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. o ustanowieniu roku 
2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Czyniąc zadość wezwaniu zawartemu w uchwale, aktywnie 
wspieram samorządy i organizacje na Krajnie w propagowaniu Prawd jako ważnej część polskiej drogi do 
odzyskania niepodległości oraz wciąż aktualne przesłanie do rodaków w Polsce i poza jej granicami.

Główne obchody 80. rocznicy uchwalenia Prawd Polaków odbyły się w dniu 4 marca 2018 r. w Zakrzewie, 
dawnej siedzibie V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech zwanej „małą Warszawą”. Kierownictwu Domu 
Polskiego przekazałem specjalnie oprawioną uchwałę, natomiast ostatniemu żyjącemu uczestnikowi berlińskiego 
kongresu ZPwN z 1938 r., którym jest pan Alfons Tomke, wręczyłem złoty medal Senatu RP. W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji związanych z Ludźmi Rodła z kraju i zagranicy.

Pan A. Tomke oraz władze samorządowe zobowiązały mnie, aby na ręce Pana Marszałka złożyć podziękowa-
nie dla Senatu za uchwałę i pamięć o dorobku dzielnych obrońców polskości. Czynię to z ogromną satysfakcją.

Przedstawiciele Polonii w Niemczech wnosili, ażeby Senat jako opiekun Polaków na obczyźnie podjął się 
roli upowszechniania Prawd Polaków jako zbioru wskazań do budowania jedności organizacji polonijnych 
wokół wartości.

Zgłoszono też postulat, aby – ze względu na ponadczasową aktualność i moc moralną – Prawdy Polaków 
znalazły swoje miejsce w gmachu Senatu, tak aby senatorom, interesariuszom i gościom przypominały o fun-
damentach polskości. Wnoszę więc o rozważenie takiej możliwości, tym bardziej że oczekiwanie takie było 
wyrażane przez wielu senatorów podczas rozmów w dniu debaty nad przedmiotową uchwałą.

Pragnę przy tej sposobności poinformować Pana Marszałka, że w ramach obchodów 80. rocznicy uchwalenia 
Prawd Polaków w moim okręgu wyborczym zostaną one wyeksponowane w większości szkół, organizowane 
też będą konkursy i wydarzenia mające popularyzować Ludzi spod Znaku Rodła oraz Prawdy Polaków jako 
ich moralny testament.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się zaniepokojeni rodzice oraz dyrektor Przedszkola nr (…) w Ł. 
z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy niewłaściwego zachowania nauczycielki, pani G. A., i wyciągnięciu 
wobec nauczyciela stosownych konsekwencji prawnych.

Z przedłożonych dokumentów, jak i wyjaśnień rodziców oraz pani dyrektor przedszkola wynika, iż w okresie 
1–15 września 2015 r. pani G. A. miała stosować wobec swoich podopiecznych przemoc fizyczną i psychiczną. 
Świadkami tychże zachowań były dzieci oraz pomoc nauczyciela, pani M. G.

Rodzice o swoich podejrzeniach co do niewłaściwego zachowania wychowawcy wobec ich dzieci zawia-
domili panią dyrektor przedszkola, która podjęła czynności wyjaśniające, zawiesiła nauczyciela w pełnieniu 
obowiązków, skierowała do rzecznika dyscyplinarnego przy wojewodzie (…) wniosek o wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego, o całej sprawie poinformowała organ prowadzący oraz zawiadomiła Prokuraturę Rejonową 
w Ł. o podejrzeniu popełnienia przez panią G. A. przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego.

Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podej-
rzenie popełnienia przestępstwa, jednakże jednocześnie prowadzący postępowanie w toku dochodzenia ustalił, 
iż postępowanie G. A. względem małoletnich podopiecznych było niewłaściwe i stanowiło uchybienie godności 
zawodu nauczyciela. Co więcej, organ ustalił, iż z uwagi na upływ terminu przedawnienia karalności przestępstwa 
ściganego z oskarżenia prywatnego, tj. czynów polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej małoletnich, 
nie było możliwe objęcie tych czynów ściganiem z urzędu i kontynuowanie postępowania w tym kierunku.

Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie (…) po przeprowadzeniu postępowania wyja-
śniającego, zgromadzeniu dowodów w sprawie nie miał wątpliwości, iż obwiniona popełniła zarzucany jej 
czyn uchybienia godności nauczyciela oraz obowiązkom wynikającym z funkcji wychowawczej przedszkola, 
o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, poprzez stosowanie wobec 
dzieci przemocy fizycznej i psychicznej w okresie 1–15 września 2015 r. polegającej na niewłaściwym zacho-
waniu nauczyciela w zakresie stosowanych metod wychowawczych takim, jak np. szarpanie, dawanie klapsów, 
bicie po rękach, krzyki, wyzwiska wobec dzieci, i wniósł do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy 
Wojewodzie (…) o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o wymierzenie kary dyscyplinarnej w postaci 
zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat 
od ukarania. Rzecznik oparł swój wniosek na zeznaniach świadków, rodziców pokrzywdzonych dzieci, pani 
dyrektor przedszkola, 2 pań nauczycielek przedszkola, pomocy nauczyciela, która opiekowała się wraz z panią A. 
grupą dzieci, wynikach obserwacji nauczyciela i dzieci przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Ł., nagraniu spotkania zainteresowanych, tj. rodziców, nauczyciela i dyrektor przedszkola. 
Zgodnie z żądaniem rzecznika dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie 
(…) postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 r. wszczęła postępowanie dyscyplinarne w stosunku do pani G. A., 
jednakże orzeczeniem dyscyplinarnym z dnia 20 listopada 2017 r. postanowiła uznać obwinioną za niewinną.

Z przykrością należy stwierdzić, iż lektura uzasadnienia orzeczenia komisji dyscyplinarnej wskazuje na wy-
soce nieprofesjonalne podejście jej członków do opisanego problemu, nierzetelne przytaczanie faktów i bardzo 
stronniczą ocenę zebranych dowodów. Orzeczenie komisji jest prawomocne.

Opisane wydarzenia, choć miały miejsce ponad 2 lata temu i od tamtej pory pani A. – również z uwagi na 
swój stan zdrowia – nie świadczy pracy jako nauczyciel, dalej wywołują ogromne poruszenie w lokalnej spo-
łeczności. Z nauczycielką został rozwiązany stosunek pracy, jednakże odwołała się ona do sądu pracy i domaga 
się przywrócenia do pracy. Co więcej, do dyrektora przedszkola zgłaszają się kolejni rodzice wychowanków 
przedszkola z informacjami o niewłaściwym zachowaniu wychowawcy względem ich dzieci.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu skontrolowania poprawności 
działania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie (…) i być może wznowienia postępowania 
zakończonego orzeczeniem z dnia 20 listopada 2017 r.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rozżaleni rolnicy urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy 

przez wiele lat pracując zawodowo, podlegali ubezpieczeniu w ZUS, a następnie, w związku z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, podlegali ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Rolnicy ci uważają, iż są nierówno 
traktowani, gdyż w przeciwieństwie do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. nie mają prawa do łączenia 
emerytur z ZUS i KRUS.

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst 
jedn. DzU z 2017 r. poz. 2336; dalej: ustawa KRUS) co do zasady w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty 
przysługujących na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego 
uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Zgodnie zaś z przepisem art. 33 ust. 2a 
ustawy KRUS przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do 
emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych. Analiza przepi-
sów art. 33 ust. 1–2a ustawy KRUS prowadzi do wniosku, iż zbieg prawa do świadczeń rolniczych z prawem do 
emerytury lub renty z ubezpieczenia powszechnego oznacza konieczność wyboru świadczenia wyższego albo 
korzystniejszego. Dotyczy to rolników, którzy nabyli prawo do emerytury powszechnej w systemie zdefiniowanej 
składki, a więc osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wyboru nie musi zaś dokonywać rolnik urodzony po 
31 grudnia 1948 r., mający prawo do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 (art. 24a) ustawy emerytal-
nej albo do emerytury w niższym wieku emerytalnym nabyte na podstawie art. 184 u.e.r. Emerytura ta może 
być łączona z prawem do emerytury rolniczej ustalonej tylko na podstawie okresów ubezpieczenia rolniczego.

W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn opisanych wyżej różnic w możliwości 
uzyskiwania emerytur z KRUS i ZUS oraz ich łączenia przez rolników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. 
i tych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Ponadto proszę o wyjaśnienie, czy w resorcie trwają prace nad ujednoliceniem prawa i zapewnieniem rów-
nego traktowania rolników poprzez przyznanie im możliwości łączenia świadczeń wypracowanych zarówno 
w ZUS, jak i w KRUS, a jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się stosowanych zmian w przepisach prawa.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Kiedy zostaną usunięte wiatrołomy, które powstały w ubiegłym roku, z terenów dyrekcji Lasów Państwowych: 
gdańskiej, toruńskiej i szczecińskiej?

Dlaczego nie zaprzestano cięć w innych dyrekcjach i nie skierowano całego sprzętu do nadleśnictw, które 
dotknęła klęska żywiołowa? Postąpiono tak w 2003 r., kiedy podobna klęska dotknęła Puszczę Piską.

Bogdan Borusewicz
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Pan Minister planuje wydać interpretacje lub wytyczne 

dotyczące stosowania przepisów ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
Do mojego biura zgłaszają się obywatele, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorial-

nego, którzy wskazują na problemy interpretacyjne w zakresie wymienionego aktu prawnego. Zgłaszający 
się do mnie twierdzą, iż nie mają pewności co do prawidłowości stosowania ustawy, gdyż zlecone przez nich 
w różnych ośrodkach ekspertyzy prawne są sprzeczne.

Podzielam pogląd, że obywatele i przedstawiciele instytucji powinni mieć pewność w zakresie wykładni 
norm prawnych, dlatego pozwalam sobie przedstawić przepisy, wobec których zwracający się do mnie wyrażali 
swoje wątpliwości interpretacyjne. Jest to m.in. art. 35 w odniesieniu do art. 268, art. 37, 269, 271, 272 i 273 
ustawy – Prawo wodne.

Z wyrazami szacunku 
Robert Gaweł
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jana Marię Jackowskiego, Konstantego Radziwiłła  

i Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z telewizyjną wypowiedzią Pani Premier o tym, że „nie ma w tej chwili większego wyzwania 
przed polskim państwem niż demografia” („Warto rozmawiać”, TVP1, 6 marca 2018 r.), którą w pełni podzie-
lamy, zwracamy się ze sprawą mającą zasadnicze znaczenie dla wdrożenia polityki pronatalistycznej państwa.

Zwracamy się zatem z wnioskiem o rozważenie przez rząd RP ustawowego rozwiązania problemu uposażenia 
emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych. Chodzi o wypracowanie racjonalnego i solidarnościowego 
mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia emerytalnego dla matek, które urodziły więcej niż czworo dzieci, 
a w czasie, kiedy wychowywały je i korzystały z urlopu wychowawczego, od ich wynagrodzeń nie były odpro-
wadzane składki emerytalne i rentowe, co w sposób znaczący obniża ich przyszłe świadczenie. W ten sposób 
społeczeństwo ekonomicznie dyskryminuje kobiety wychowujące dzieci, choć właśnie one i ich rodziny tworzą 
kapitał ludzki, dzięki czemu amortyzują negatywne skutki zapaści demograficznej.

Jan Maria Jackowski 
Konstanty Radziwiłł 
Andrzej Szymański
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Intensywnie dyskutowany problem obowiązkowego świadczenia pracy w niedziele dotyczy również nauczy-
cieli akademickich zatrudnionych w uczelniach wyższych w ramach stosunku pracy. Często są oni zobowiązy-
wani do świadczenia pracy w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w art. 1519 kodeksu 
pracy, na podstawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez organy uczelni (statut, zarządzenie 
rektora, uchwala rady wydziału) lub na podstawie decyzji kierowników jednostek. W związku z otrzymywa-
nymi w tej sprawie pytaniami proszę o odpowiedź.

1. Czy nauczyciel akademicki świadczący pracę na podstawie stosunku pracy w uczelni wyższej ma obo-
wiązek świadczenia pracy w niedziele?

2. Czy sam fakt prowadzenia przez uczelnię wyższą studiów w formie niestacjonarnej, w szczególności 
w soboty i w niedziele, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia na nauczyciela akademickiego obowiązku 
pracy w niedziele?

3. Czy nauczyciel akademicki może zostać zobligowany do pracy w niedziele jedynie na podstawie statutu, 
innych aktów wewnętrznych lub decyzji kierownika jednostki wbrew swojej woli? Jeżeli nie, to w jaki sposób 
zobowiązanie do prowadzenia zajęć w niedziele może powstać (np. dodatkowa umowa)?

4. Jak powinien być realizowany w praktyce obowiązek zapewnienia nauczycielowi akademickiemu dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę? W szczególności, czy uczelnia wyższa jest zobowiązana 
do stosowania przepisów kodeksu pracy w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę 
dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę albo dodatku do wynagrodzenia w wysokości określonej 
w art. 1511 §1 pkt 1 kodeksu pracy za każdą godzinę pracy w niedzielę?

5. Czy wypłacanie dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w poprzednim pytaniu, może być przez 
uczelnię wyższą uzależnione od jej kondycji finansowej?

6. Czy w sytuacji, gdy uczelnia wyższa prowadzi również studia w formie niestacjonarnej, obligując na-
uczycieli akademickich do świadczenia pracy w niedziele, może ona zadecydować, że do rocznego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pensum), nie 
wlicza się godzin pracy świadczonej w soboty i w niedziele?

7. Czy podniesione kwestie są lub mogą być odmiennie kształtowane w odniesieniu do uczelni niepublicznych?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się państwo G. i B. B. zamieszkali we wsi (…), gmina (…), w powiecie 
(…). Moi rozmówcy poruszyli ogromny problem, jakim jest dla nich zaplanowanie miejsca obsługi podróżnych 
i zbiornika retencyjnego na ich działce w ramach modernizacji S7. Powstanie projektowanej inwestycji spo-
wodowałaby likwidację gospodarstwa rolnego specjalizującego się w działalności o profilu mlecznym. Plany 
budowy powodują, że z całej działki rolnej pozostaną tylko budynki mieszkaniowe i inwentarskie, otoczone 
przez MOP i zbiornik retencyjny, co uniemożliwi dalsze prowadzenie gospodarstwa.

Moi rozmówcy wskazują na brak precyzyjnych informacji ze strony GDDKiA w sprawie zasadności pro-
jektowania na opisanym terenie wymienionej inwestycji. Są oburzeni, że nie dopełniono staranności w kwestii 
poinformowania ich oraz innych mieszkańców o planach GDDKiA, czemu dali również wyraz w podpisanej 
przez 100 mieszkańców petycji wskazującej na lekceważące traktowanie obywateli przez GDDKiA w sprawie 
MOP w (…). Jak wynika z wizji lokalnej w nieodległym miejscu znajduje się teren, którego zagospodarowanie 
pod inwestycję drogową nie budziłoby żadnych kontrowersji, podczas gdy obecna koncepcja MOP i zbiornika 
retencyjnego nie dość, że pozbawia moich rozmówców możliwości pracy i rozwoju, to jeszcze budzi ostry 
protest społeczności lokalnej.

W związku z tą sytuacją zwracam się z prośbą o informację, czy jest możliwa zmiana koncepcji dotyczącej 
usytuowania MOP i zbiornika retencyjnego na terenie gminy (…).

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Podczas spotkań w moim okręgu wyborczym mieszkańcy zwracają uwagę na niepokojące zjawisko zmniej-
szania na terenie gmin liczby regularnych połączeń autobusowych, które świadczy firma (…). Do tego dochodzi 
też coraz częściej skracanie godzin otwarcia budynków dworcowych, np. dworzec autobusowy w Mławie jest 
czynny do godziny 15.00. W rozmowach z mieszkańcami pada też informacja o zaprzestaniu działalności prze-
wozowej wspomnianej firmy w oddziałach w Ciechanowie, Mławie i Płońsku. Te wszystkie informacje powodują 
duży niepokój mieszkańców północnego Mazowsza, którzy na co dzień korzystają z komunikacji autobusowej. 

W związku z tym proszę o informacje, czy ministerstwo, jako organ wydający zezwolenia na regularne 
przewozy osób, ma wiedzę o funkcjonowaniu opisanej firmy.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się Polacy mieszkający na terenie Niemiec. Moi rozmówcy wskazali 
na problem, jaki wiążę się z pomocą naszym bezdomnym rodakom przebywającym w RFN. Otrzymałem infor-
mację, że występują przypadki odmowy przyjęcia bezdomnych Polaków do noclegowni i schronisk. W obliczu 
prognoz pogody mówiących o niskich temperaturach te informacje brzmią tym bardziej niepokojąco. 

W związku z tym proszę o informację w przedmiotowej sprawie.

Jan Maria Jackowski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niedawno otwarte Radomskie Centrum Onkologii jest niezwykle nowoczesną placówką, gdzie diagnozo-

wane i leczone są wszystkie nowotwory dorosłych. Potencjalnie chorzy mają możliwość leczenia skojarzonego 
metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej.

Dlaczego „potencjalnie”? Szpital ten ma obecnie kontrakt z NFZ na chemioterapię w pełnym zakresie, 
teleradioterapię i brachyterapię, a także przyjmuje na bezpłatne konsultacje wszystkich pacjentów z podejrze-
niem choroby nowotworowej. Od 1 października 2017 r. szpital jest także w tzw. sieci szpitali. Nadal jednak 
nie posiada on kontraktu na chirurgię onkologiczną. Nieznaczne z budżetowego punktu widzenia rozszerzenie 
kontraktu wielokrotnie zwiększy realne szanse pomocy i kompleksowego leczenia chorych na nowotwory.

Panie Ministrze, jakie warunki musi spełnić Radomskie Centrum Onkologii, aby uzyskać możliwość roz-
szerzenia kontraktu o chirurgię onkologiczną?

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem niepokojące informacje, z których wynika, że bardzo wielu pracowników Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od czasu powołania tej instytucji pracuje bez podpisania umów o pracę.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek 

potwierdzenia pracownikowi warunków pracy na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy. 
Zgodnie z art. 1043 §2 k.p. pracodawca jest również zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu. 
Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem pisemnej umowy o pracę, a przed dopuszczeniem go do pracy 
nie wyda mu pisemnego potwierdzenia warunków umowy, podlega karze grzywny w wysokości od 1.000 zł 
do 30.000 zł (art. 281 pkt 2 k.p.).

Niedopuszczalne jest, aby dochodziło do sytuacji, w której osoby wykonujące swoje obowiązki, pracowały 
bez wiążącej umowy. Tym bardziej w instytucji państwowej. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra 
z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii.

Dlaczego przez tak długi okres nie podpisano umów o pracę z pracownikami Wód Polskich?
Czy ministerstwo jest świadome tej sytuacji i co zrobiło, aby ją zmienić?
Czy decyzje wydawane przez inspektorów pracujących bez umowy o pracę są ważne w świetle przepisów 

prawa, skoro bez ważnego dokumentu łączącego ich z pracodawcą nie podlegają oni żadnym regulacjom?
Proszę o wyjaśnienie przedstawionych wątpliwości oraz apeluję o jak najszybsze rozwiązanie tej bulwer-

sującej sprawy.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat jesteśmy świadkami narastających problemów związanych z inwestycjami, którym towarzyszą 

zagrożenia w postaci uciążliwości zapachowych. Z terenu całego kraju nieustannie docierają do nas informacje 
o problemach mieszkańców związanych z funkcjonowaniem dużych ferm chowu i hodowli zwierząt, wysypisk, 
spalarni śmieci, obiektów przemysłowych. Około połowy skarg, petycji, uwag dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza dotyczy problemów związanych z uciążliwością zapachową. W wyniku protestów mieszkańców, 
którzy walczą o godne warunki do życia, dochodzi do konfliktów z inwestorami i władzami samorządowymi. 
Często udałoby się uniknąć tych napięć w społecznościach lokalnych, gdyby państwo polskie zapewniło przej-
rzyste regulacje prawne w postaci ustawy antyodorowej.

W 2016 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało dokument pn. „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości 
zapachowej”. Dokument ten nie ma jednak charakteru wiążącego i nie jest źródłem prawa. Zawiera jedynie 
opis problemów związanych z uciążliwościami zapachowymi, opis aktualnego stanu prawnego oraz wskazówki 
odnośnie do postępowania w przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji. Polska potrzebuje konkretnych 
rozwiązań.

W wielu przypadkach problemem jest ograniczony wpływ władz samorządowych na decyzje środowiskowe, 
co mieszkańcy odbierają jako bierność lub sprzyjanie szkodliwym według nich planom inwestycyjnym. Nie 
może dochodzić do sytuacji, w której ułomność prawa w aspektach uciążliwości zapachowych odbija się na 
autorytecie samorządu lokalnego, z tak wielkim trudem budowanego w Polsce po 1989 r. 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o wyjaśnienie:
– Czy ministerstwo prowadzi prace zmierzające do uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej kwestie 

uciążliwości zapachowych związanych z istniejącymi instalacjami oraz tymi, które mogą powstać w ramach 
planowanych inwestycji – tzw. ustawy antyodorowej?

– Czy ministerstwo może wskazać dobre praktyki, stosowane w innych krajach UE, które mogłyby zostać 
wykorzystane przez polskie państwo w procesie tworzenia nowego prawa?

– Czy ministerstwo analizuje narzędzia prawne, jakimi dysponują samorządy w sytuacji wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, pod kątem skutecznej ochrony środowiska oraz wpływu na zdrowie 
i życie mieszkańców?

– Ile zgłoszeń w skali kraju dotyczyło złej jakości powietrza w kontekście uciążliwości zapachowej, w po-
szczególnych latach: w 2015 r., 2016 r. i w 2017 r.? Czy takie dane są gromadzone i analizowane?

Bardzo proszę o wyjaśnienie powyższych kwestii oraz dołożenie wszelkich starań, aby Ministerstwo 
Środowiska aktywnie zaangażowało się w ochronę czystości powietrza w Polsce.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) będzie 
obowiązywać już od 25 maja 2018 r. RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Unii 
Europejskiej. Może to być działalność w jakiejkolwiek formie prawnej: spółka, jednoosobowa działalność go-
spodarcza czy nawet oddział w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią. Mając na uwadze 
nowe przepisy wchodzące do polskiego porządku prawnego, proszę o odniesienie się do poniższych kwestii.

1. Czy w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność ochrony osób i mienia, w tym osób fizycznych (niepro-
wadzących działalności gospodarczej), to zgodnie z rozporządzeniem RODO i polskimi przepisami obowią-
zującymi po 25 maja 2018 r. ma obowiązek utworzyć rejestr czynności przetwarzania danych osobowych bez 
względu na wielkość zatrudnienia osób w spółce?

2. Czy w sytuacji, gdy spółka prowadzi działalność ochrony osób i mienia, w tym osób fizycznych (nie-
prowadzących działalności gospodarczej), i jednocześnie posiada status zakładu pracy chronionej, to zgodnie 
z rozporządzeniem RODO i polskimi przepisami obowiązującymi po 25 maja 2018 r. jest ona zobowiązana do 
uzyskania wyraźnej zgody do przetwarzania szczególnych danych osobowych (stopień i rodzaj niepełnospraw-
ności) przy wnioskowaniu do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

3. Czy w sytuacji, gdy spółka posiada status zakładu pracy chronionej, to zgodnie z rozporządzeniem RODO 
i polskimi przepisami obowiązującymi po 25 maja 2018 r. przy wnioskowaniu do PFRON o dofinansowanie 
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, PFRON należy uznać jako Podmiot przetwarzający dane osobowe 
i wtedy należy zawrzeć umowę tzw. powierzenia?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Przedsiębiorcy dysponujący zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) 

utworzonym na mocy ustawy o rehabilitacji zgłaszają wątpliwości w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które będzie obowiązywać już od 
25 maja 2018 r. Mając na uwadze wchodzące przepisy o RODO, proszę o złożenie wyjaśnień w zakresie wy-
datkowania środków z ZFRON z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych oraz 
z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji (IPR).

1. Czy w sytuacji, gdy spółka na wniosek osoby niepełnosprawnej, w którym zawarte są również szczególne 
dane osobowe (stopień i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. upośledzenie umysłowe, epilepsja), wypłaca 
pomoc finansową ze ZFRON, jest zobowiązana do uzyskania wyraźniej zgody na przetwarzanie szczególnych 
danych osobowych?

2. Czy w sytuacji, gdy spółka tworzy IPR-y, w których zawarte są również szczególne dane osobowe (stopień 
i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. upośledzenie umysłowe, epilepsja), wnioskuje do organu udzie-
lającego (urząd skarbowy) takiej pomocy o pomoc finansową ze ZFRON dla celów programów rehabilitacji 
poza de minimis np. studia, jest zobowiązana do uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnych 
danych osobowych?

3. Czy w sytuacji, gdy spółka tworzy IPR-y, w których zawarte są również szczególne dane osobowe (stopień 
i rodzaj niepełnosprawności, schorzenia np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja), finansuje 
ze ZFRON dla celów programów rehabilitacji zgodnie z regułą de minimis np. dostosowanie stanowiska pracy, 
jest zobowiązana do uzyskania wyraźniej zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych pracowni-
ków, dla których jest utworzony IPR?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W myśl art. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre 

dni wolne ograniczenie to nie obowiązuje w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, których przeważająca 
działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Proszę o doprecyzowanie tej kwestii w odniesieniu do opisanego przypadku.
Czy zapisy ustawy odnoszą się również do sytuacji, w której w tym samym lokalu prowadzi się podwójną 

działalność gospodarczą, tj. sprzedaje się wyroby cukiernicze (głównie czekoladowe) oraz świadczy się usługi 
kawiarniane? Należy dodać, że przedsiębiorca posiada wszystkie niezbędne zgody wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego wymagane przy prowadzeniu kawiarni w tym lokalu.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska ministerstwa w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Organy udzielające pomocy de minimis na wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełno-

sprawnych (ZFRON), takie jak urząd skarbowy, urząd miasta, urząd gminy, w trybie postępowania administra-
cyjnego żądają od pracodawcy dysponującego tym funduszem przedstawienia orzeczeń o niepełnosprawności 
pracowników, dla których zakupiono środki trwałe. Żądają także pisemnej informacji o tym, jaki związek ma 
wydatek z ZFRON z niepełnosprawnością, a w przypadku pomocy w ramach indywidualnych programów 
rehabilitacji (IPR) żądają przedstawienia IPR-ów, w których zawarte są również szczególne dane osobowe, 
w tym stopień i rodzaj niepełnosprawności, nazwy schorzeń, np. chory psychicznie, upośledzony umysłowo, 
epilepsja. W tej sytuacji pojawiają się następujące wątpliwości.

Czy na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
RODO) i polskich przepisów po 25 maja 2018 r. organy udzielające pomocy de minimis są uprawnione do żądania 
informacji, w tym również szczególnych danych osobowych? Czy organy udzielające pomocy de minimis na 
wydatki z ZFRON należy traktować jako podmioty przetwarzające dane osobowe, z którymi należy zawrzeć 
umowy tzw. powierzenia?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Skanowanie kodów kreskowych i fotografowanie cen w celu zestawienia ich z ofertami innych sklepów to 

coraz popularniejsza praktyka. Jednak, jak wykazało badanie platformy TakeTask i Sieci AdRetail, zdecydowana 
większość placówek wciąż zabrania tego swoim klientom. Z roku na rok w tej kwestii niewiele się zmienia. 
Obecnie aż 71% badanych sklepów uniemożliwia wykonywanie takich czynności.

Z analizy wynika, że najgorzej jest w drogeriach i hipermarketach, gdzie jest to praktycznie niemożliwe. 
Problem występuje też w supermarketach, sklepach convenience i dyskontach.

Prawnicy alarmują, że sieci handlowe absolutnie nie mają podstaw do takich działań. Często zdarza się, że 
pracownicy sklepów zwyczajnie łamią przepisy. Dla przykładu: straszą klienta zabraniem telefonu lub próbują 
nakłonić go do skasowania wykonanego zdjęcia, np. pod groźbą wezwania policji.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
1,5 proc. puli środków przewidzianych na wypłaty w ramach programu „Rodzina 500+” na dzieci na swo-

im terenie otrzymują gminy, aby pokryć koszty z tym związane. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego 
(ZGWL) chce zwiększenia tego wskaźnika oraz jego zróżnicowania w zależności od wielkości danego samorządu.

W swoim stanowisku ZGWL powołuje się na analizę, jaką przeprowadziło wśród samorządów. Otrzymały 
one specjalne ankiety, w których miały podać dane dotyczące wysokości należnej im dotacji i faktycznie po-
niesionych wydatków związanych z obsługą programu „Rodzina 500+” od stycznia do października 2017 r., 
w tym na: wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty administracyjne, np. papier, druki, korespon-
dencję, oprogramowanie komputerowe oraz koszty utrzymania stanowisk pracy (prąd, telefony, ogrzewanie, 
sprzątanie). Odpowiedziało 61 spośród 82 gmin województwa, a 23 jednostki zasygnalizowały fakt dokładania 
własnych środków do wykonywania programu „Rodzina 500+”.

Jak informuje ZGWL, problem ten dotyczy głównie małych gmin wiejskich ze średnią liczbą mieszkańców 
2–10 tysięcy oraz gmin miejskich mających do 5 tysięcy mieszkańców. To właśnie w nich rzeczywiste koszty 
przekraczają równowartość 1,5 proc. dotacji. W praktyce oznacza to, że takim gminom pieniędzy wystarcza na 
pokrycie kosztów zatrudnienia 1 pracownika, a w kilku przypadkach w ogóle nie zdecydowano się na utwo-
rzenie dodatkowego etatu i świadczeniami wychowawczymi zajmują się inni pracownicy.

W związku z tym ZGWL apeluje, by rząd dostosował wysokość dotacji celowej na program „Rodzina 
500+” do faktycznie ponoszonych kosztów przez zwiększenie procentowego wskaźnika oraz zróżnicowanie 
jego wysokości w zależności od wielkości jednostki samorządu.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki

Szanowny Panie Ministrze!
Samorządowcy informują, że już kolejny rok z rzędu resort pozostawił ich samych z problemem utrzymania 

piłkarskich Orlików, których w całym kraju jest niemal 2,6 tys. Gminy nie dostaną z publicznych środków ani 
grosza na ich modernizację. Samorządowcy podkreślają, że jeśli obiekty nie zostaną wyremontowane, to mogą 
stać się zagrożeniem dla dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę fakt, że Orliki sprawdziły się i są ważną częścią lokalnej infrastruktury sportowej, proszę 
o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od niedawna stawki za wodę i ścieki są sterowane centralnie. Taryf nie zatwierdzają już rady miast, lecz 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
Jak podaje prasa, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne biją na alarm. Do 12 marca br. muszą przekazać 

do zatwierdzenia Wodom Polskim nowe taryfy. Problem jednak w tym, że do tej pory nie ma przepisów wy-
konawczych. Nie mają więc jak tego zrobić.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Do tej pory nie zakończyły 
się prace nad jego projektem. Ma ono zawierać nie tylko wzór wniosku taryfowego, ale również informacje 
o istotnych elementach składowych samej taryfy. Brak tego aktu prawnego sprawia, że przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne nie będą w stanie złożyć odpowiedniego wniosku.

W takiej sytuacji nie pozostanie nic innego jak złożyć wniosek na „starym formularzu”, korzystając jedno-
cześnie ze starego rozporządzenia taryfowego. Wówczas jednak Wody Polskie będą zobowiązane do wezwania 
do uzupełnienia lub poprawy wniosku, ale nie wiadomo, jak takie wezwanie, wobec braku nowego rozporzą-
dzenia, będzie wyglądało.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację na ten temat.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zeszłym roku ratownicy prowadzili protest, który zakończył się porozumieniem gwarantującym im m.in. 

wzrost płac oraz szybkie uchwalenie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Porozumienie zakładało średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia (niezależnie od formy zatrudnienia) 

o 400 zł brutto od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. – w sumie 800 zł miesięcznie. 
Podwyżki mieli dostać zarówno ratownicy pracujący w pogotowiu, jak i ci zatrudnieni poza systemem ra-
townictwa (np. na oddziałach szpitalnych). Jednak wiele szpitali nie podniosło pensji, tłumacząc się brakiem 
odpowiednich regulacji. W dodatku oczekiwana przez ratowników ustawa utknęła w Sejmie, a upublicznienie 
systemu ratownictwa, co także było ich postulatem, ze względu na przeciągające się prace odłożono o kolejne 
pół roku (na początek 2019 r.).

W związku z tym Komitet Protestacyjny Ratowników postawił resortowi zdrowia ultimatum. Do 16 marca 
czeka na informacje o działaniach podjętych w celu realizacji zeszłorocznego porozumienia. Po upływie tego 
terminu rozpocznie akcję strajkową.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki



248
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Opieka paliatywna według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) jest „działaniem, które poprawia ja-

kość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą poprzez 
zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu 
i innych problemów: somatycznych, psycho-socjalnych i duchowych”.

Pojawienie się nieuleczalnej choroby w życiu człowieka jest wydarzeniem stresującym i traumatycznym, 
o wielorakich konsekwencjach. Ulega zmianie dotychczasowa organizacja życia, podejmowane są liczne pró-
by niwelowania nieprzyjemnego stanu dyskomfortu w sferze fizycznej, duchowej i psychicznej. Przekazanie 
złych rokowań pacjentowi nie jest łatwe ani dla niego, ani dla lekarza, dlatego do takiego spotkania należy się 
przygotować. Warto wziąć pod uwagę stan psychofizyczny w danym dniu osoby chorej, jej chęć do rozmowy 
i posiadane informacje o chorobie, stworzyć atmosferę wsparcia i zaufania. W zaistniałej sytuacji opieką po-
winni być otoczeni pacjenci oraz ich najbliższa rodzina.

Praca w ośrodkach opieki paliatywnej, hospicyjnej jest trudną i odpowiedzialną posługą drugiemu człowie-
kowi, uczy wyrozumiałości, cierpliwości oraz przyczynia się do stopniowej akceptacji nieuchronności śmierci. 
Mimo że opieka nad umierającymi nie jest łatwa, to jednak podnosi na duchu, powodując uśmiech na twarzy 
chorego czy jego wdzięczność. Dodaje energii do dalszego działania i ukazuje sens niesienia pomocy innym.

Ze względu na gwałtowny proces starzenia się naszego społeczeństwa – szacuje się, że rocznie przybywa 
ok. 200 tysięcy osób w wieku senioralnym (60 i 65 lat) – systematycznie będzie wzrastało zapotrzebowanie na 
usługi z zakresu opieki hospicyjnej oraz opieki długoterminowej. W związku z tym zwracam się z uprzejmą 
prośbą o następujące informacje.

1. Jaka była dynamika wzrostu liczby miejsc hospicyjnych w ciągu ostatnich 5 lat w poszczególnych wo-
jewództwach w układzie: liczba placówek, liczba miejsc, użytkownicy, miejsca na 10 tysięcy mieszkańców?

2. Jaka była dynamika wzrostu liczby miejsc opieki długoterminowej w ciągu ostatnich 5 lat w poszczególnych 
województwach w układzie: liczba placówek, liczba miejsc, użytkownicy, miejsca na 10 tysięcy mieszkańców?

3. Jaka była dynamika wzrostu liczby miejsc geriatrycznych w ciągu ostatnich 5 lat w poszczególnych wo-
jewództwach w układzie: liczba placówek, liczba miejsc, użytkownicy, miejsca na 10 tysięcy mieszkańców?

4. Jaki był stan osobowy lekarzy geriatrów w ciągu ostatnich 5 lat w poszczególnych województwach 
w układzie: liczba placówek, liczba miejsc specjalizacyjnych, liczba geriatrów na 10 tysięcy mieszkańców?

5. Czy MZ planuje program inwestycyjny lub środki finansowe umożliwiające powstawanie nowych miejsc 
opieki hospicyjnej na terenie kraju? Jeśli tak, proszę o informację na ten temat.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny

Szanowny Panie Prezesie!
Leczenie uzdrowiskowe stanowi kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, która ma pomóc 

pacjentowi odzyskać sprawność po chorobie lub wypadku. Wykorzystuje ono lecznicze właściwości naturalnych 
surowców leczniczych oraz klimatu i mikroklimatu. Leczeniu towarzyszą również zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Pacjent, który przebywa na leczeniu uzdrowiskowym, może bezpłatnie korzystać z badań diagnostycznych, 
leków i wyrobów medycznych, które są konieczne do tego leczenia.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania na leczenie uzdrowisko-
we lub rehabilitację uzdrowiskową wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wymaga 
potwierdzenia przez oddział wojewódzki funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczo-
nego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację 
uzdrowiskową, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabili-
tacji uzdrowiskowej określone w przepisach oraz zasadę, że w przypadku dorosłych zalecana częstotliwość 
korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

W związku z sygnałami docierającymi do mojego biura senatorskiego dotyczącymi długiego okresu ocze-
kiwania na leczenie uzdrowiskowe zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje.

1. Jaki jest średni okres oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ciągu ostatnich 5 lat, z podziałem na lata 
i oddziały NFZ, oraz jaki jest, jeśli możliwe jest udzielenie takiej informacji, najdłuższy okres oczekiwania na 
leczenie i jakie są ewentualnie przyczyny takiego okresu oczekiwania? Proszę także o informacje dotyczące 
działań ograniczających ewentualnie wydłużanie się kolejek.

2. Jaka jest wysokość środków przekazywanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe przez ostatnie 5 lat 
– z podziałem na lata i oddziały NFZ?

3. Jaka jest ewentualna dynamika wzrostu liczby miejsc uzdrowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat – z po-
działem na lata i oddziały NFZ?

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do odpowiedzi na oświadczenie senatorskie nr BPS/043-49-1339/17, którą otrzymałem 

w grudniu 2017 r., ponownie wnoszę o rozważenie zmian dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Przypomnę, iż w ubiegłym roku zgłosiła się do mnie na dyżurze senatorskim nauczycielka, która posiada 

tytuł magistra filologii angielskiej i dodatkowo ukończyła studia licencjackie z filologii polskiej. Niestety w li-
ceum ogólnokształcącym nauczycielka ta nie może uczyć języka polskiego. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zakła-
da, że m.in. w liceum danego przedmiotu można uczyć po studiach podyplomowych, a nie można po studiach 
pierwszego stopnia, nawet jeżeli ma się tytuł magistra z innego przedmiotu.

Nadal uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla nauczycieli, którzy m.in. w liceum nie mogą uczyć danego 
przedmiotu po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jako drugiego kierunku, mimo że mają już tytuł magi-
stra z innego przedmiotu, a także przygotowanie pedagogiczne. Paradoksalnie mogą oni uczyć po ukończeniu 
studiów podyplomowych, które trwają zdecydowanie krócej i często są zdecydowanie niższej jakości niż studia 
pierwszego stopnia.

W związku z tym proponuję, aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
§3, ust. 1, pkt 3 brzmiał następująco: „studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku 
(specjalności) innym niż wymieniony w pkcie 1 i 2, i studia podyplomowe lub studia pierwszego stopnia w za-
kresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne”.

Z góry serdecznie dziękuję za rozważenie propozycji takiej zmiany.

Z wyrazami szacunku 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani w związku z licznymi interwencjami samorządowców i nauczycieli dotyczącymi kwe-

stii znacznego zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla powiatu suskiego. W planach 
budżetowych na rok 2018 zawarto wpływ na kwotę 33 milionów 385 tysięcy 405 zł pochodzącą z subwencji 
oświatowej – w wysokości zgodnej z propozycją Ministerstwa Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 12 paździer-
nika 2017 r. – tymczasem zgodnie z pismem z dnia 13 lutego br. kwota ta została pomniejszona o 1 milion 
324 tysiące 825 zł i finalnie wynosi 32 miliony 60 tysięcy 580 zł. Pragnę podkreślić, że planowana w 2017 r. 
kwota 33 milionów 845 tysięcy 405 zł została przyjęta przez zarząd powiatu do projektu budżetu, a następnie 
uchwalona przez radę powiatu w budżecie na rok 2018.

Korekta tej subwencji przeprowadzona w lutym br. przez Ministerstwo Finansów i pomniejszenie jej o 1 mi-
lion 324 tysiące 825 zł wyraźnie zaniepokoiło i zbulwersowało środowisko samorządowców oraz nauczycieli, 
ponieważ w budżecie powstała dziura, której uzupełnienie przekracza możliwości kasy powiatowej. Przed 
szkołami, zwłaszcza ponadgimnazjalnymi zawodowymi, stoi widmo zaniechania jakichkolwiek remontów oraz 
niepodwyższania płac nauczycielom.

Jako parlamentarzysta reprezentujący w Senacie RP m.in. powiat suski, ale przede wszystkim jako pierw-
szy i wieloletni starosta tego powiatu, doskonale znam sytuację 9 jednostek oświatowych prowadzonych przez 
powiat i wpływ, jaki będzie miało przedmiotowe obcięcie opisywanej subwencji, zwłaszcza że około 85% 
środków planowanych w budżetach tych jednostek stanowią wydatki na płace i pochodne zatrudnionej kadry, 
tymczasem w szkołach utrzymywanych przez powiat uczniów i słuchaczy nie ubyło, co było podstawą planowa-
nia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Opisane zmniejszenie znacząco wpłynie ponadto 
na możliwości powiatu w zakresie wykonywania zleconych mu zadań ze względu na fakt, że budżet powiatu 
opiera się w większości na transferach z budżetu centralnego, a dochody własne kształtują się na minimalnym 
poziomie, stanowiąc ok. 9% wpływów.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Pani Minister o ustosunkowanie do nakreślonego problemu 
i odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy nie uważa Pani za bulwersujące obniżanie subwencji oświatowej w miesiącu lutym, gdy powiaty 
i gminy mają już zatwierdzone swoje budżety?

2. Czy widzi Pani możliwość wsparcia finansowego powiatu suskiego subwencją w wysokości podanej 
wcześniej przez resort?

3. Jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zmieniającej wcześniejsze ustalenia co do wysokości subwencji 
oświatowej?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka

Szanowny Panie Komendancie!
W związku z informacjami przekazywanymi za pośrednictwem komend powiatowych Policji w sprawie 

akcji „Smog” na drogach zwracam się z prośbą o ustalenie i odpowiedź na pytania:
1. Czy policjanci prowadzący badania na drogach są po kierunkowym przeszkoleniu lub kursie? Czy posia-

dają kierunkowe wykształcenie techniczne uprawniające do prowadzenia badań pojazdów samochodowych?
2. Czy w trakcie kontroli przeprowadza się ustaloną procedurę sprawdzania ewentualnych nieprawidłowości? 

Czy jest ona wykonywana „na wyczucie” osoby kontrolującej? Jeśli istnieje procedura wykonywania takich 
kontroli, proszę o kopię odpowiedniej instrukcji.

3. Czy w trakcie kontroli sprawdza się fizycznie istnienie układów filtrów (wychwytu) cząstek stałych (np. 
DPF) oraz systemów kontrowersji NOx (np. AdBlue) w samochodach zasilanych olejem napędowym?

4. Czy do stwierdzenia jakości emisji spalin wykorzystuje się certyfikowane przyrządy pomiarowe, a jeśli 
tak, to jakie? Czy posiada je każda jednostka biorąca udział w przeprowadzanych akcjach?

Wartość smogu motoryzacyjnego określona została dla Polski na poziomie ok. 17% smogu całkowitego 
(Polski Komitet Energii Elektrycznej). Jest to bez wątpienia problem dotkliwy i godne pochwały jest jego 
skuteczne zwalczanie.

Pomiar emisji spalin silników zasilanych olejem napędowym jest jednak technicznie trudny do poprawnego 
wykonania nawet w warunkach laboratoryjnych. W związku z przeprowadzoną akcją „Smog” oraz podawanymi 
do informacji publicznej jej wynikami wiem, że niesprawnych pojazdów, którym zatrzymano dowód rejestra-
cyjny w wyniku akcji, jest mniej niż 1% (w mieście, z którego pochodzę 1 na 120 skontrolowanych pojazdów). 
Sugeruje to, że problemu nie ma, bo jest marginalny.

Z informacji uzyskiwanych od firm zajmujących się recyklingiem pojazdów wiem, że problem usuwania 
filtrów DPF dotyczy w Polsce 80% pojazdów zasilanych olejem napędowym wycofywanych z eksploatacji, 
przy czym stan ich układów wydechowych wskazuje na co najmniej kilkuletnią eksploatację pojazdów bez 
filtra przed wycofaniem.

W związku z powagą problemu smogu w miastach uprzejmie proszę o jego poważne traktowanie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa nie-
strzeżonych przejazdów kolejowych i przemieszczania się wzdłuż nich.

Najwyższa Izba Kontroli w swoim niedawnym wystąpieniu pokontrolnym zaznaczyła, że szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo w zakresie przestępstw i innych negatywnych czynów popełnianych w sieci kolejowej 
zarządzanej przez PKP PLK SA spadła z 14,3 tysiąca do 9,5 tysiąca. kontrola NIK obejmowała okres od 2012 
do połowy 2017 r. Szeroki zakres kontroli obejmował również inne zjawiska, które zostały ocenione niezbyt 
zadowalająco. Wśród nich należy zwrócić uwagę na istotny problem, jaki stanowią wypadki samochodowe oraz 
wypadki z udziałem pieszych na niestrzeżonych przejazdach kolejowych.

Do mojego biura senatorskiego wpływa bardzo wiele uwag i wniosków od osób, które podkreślają koniecz-
ność poprawy warunków i bezpieczeństwa poruszania się wzdłuż przejazdów kolejowych. Wszystkie te wnioski 
opierają się na wydarzeniach drogowych w postaci wypadków samochodowych na niestrzeżonych przejazdach 
kolejowych lub informacjach o wypadkach pieszych ze skutkiem śmiertelnym.

Wiele z przejazdów kolejowych jest źle oznakowanych zarówno od strony drogi, jak i torów. Często bywają 
one zarośnięte lub posiadają drogi dojazdowe w złym stanie. Widoczność również jest  ograniczona, co nie po-
zwala zawczasu zauważyć nadjeżdżającego pociągu. Najwyższa Izba Kontroli informuje w swym wystąpieniu 
pokontrolnym, że liczba wypadków samochodowych na niestrzeżonych przejazdach kolejowych wzrosła aż o 1/5.

Należy mieć na uwadze, że wiele z tych wypadków jest konsekwencją braku rozsądku ze strony kierowcy 
lub pieszego przy podejmowaniu decyzji o przekraczaniu niestrzeżonego przejazdu.

Wydaje się, że zasadne i konieczne jest podjęcie systemowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
osób korzystających z przejazdów kolejowych zarówno w roli pieszego, jak i kierowcy samochodu.

Z poważaniem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Rulewskiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Jak Pani wie, w Senacie toczą się prace nad stworzeniem nowego systemu alimentacyjnego, którego jednym 
z głównych elementów jest zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych na rzecz upraw-
nionych, jak również na rzecz Funduszu Alimentacyjnego.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że wydatki Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, 
których rodzice odmawiają płacenia alimentów, stanowią blisko 1,5 miliarda zł rocznie, zaś ściągalność tych 
środków od zobowiązanych kształtuje się na poziomie 12,9% (dane z 2015 r.) Z opinii przekazanych m.in. przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ściągalność wcześniej prowadzona przez służby 
ministerstwa była nieporadna i na kompromitującym poziomie. Z danych dotyczących egzekucji komorniczej 
nie wynika, aby stan ten był zadowalający. Taka sytuacja wymaga zweryfikowania m.in. przy pomocy infor-
macji, które są w państwa posiadaniu.

W tym celu na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-
waniu mandatu posła i senatora (DzU z 2016 r. poz. 1510, z późn. zm.) przez kilka tygodni podejmowaliśmy 
próby pozyskania od państwa niezbędnej wiedzy i w tym celu przesłaliśmy państwu szereg pytań, jak również 
dążyliśmy do umówienia z państwem spotkania. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy w tym zakresie żadnej 
odpowiedzi, choć upłynął już znaczny okres, podczas którego miały miejsca zwolnienia chorobowe i urlopy. 
Pragnę zwrócić uwagę, że państwa pracownik, odpowiedzialny za kontakt z nami, nie był w stanie w żaden 
sposób nam pomóc i wskazać choćby przybliżonego terminu spotkania. W efekcie prace nad systemem alimen-
tacyjnym zostały wstrzymane. Nie można tego uznać inaczej niż za ignorowanie pozycji senatora.

Wobec odmowy i uchylenia się od odpowiedzi nie widzimy możliwości dalszego kontynuowania współpracy 
z lokalną strukturą w Bydgoszczy. W związku z tym wnoszę o wyznaczenie kompetentnych informatorów 
w powyższej sprawie.

Z poważaniem 
Jan Rulewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani w imieniu pani E. W. (zam. …), (…) radnej w latach 2014–2018, z prośbą o interwencję 

w sprawie zbadania prawidłowości rozliczenia finansowego umowy zawartej przez Gminę Miasto (…) – Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów w (…), dotyczącej zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów 
drogowych, a także letniego utrzymania czystości na terenie miasta (…) w sezonach 2015/2016, 2016/2017 oraz 
2017/2018 za okresy obejmujące miesiące: listopad 2016 r., grudzień 2016 r., styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r. jak 
również rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczącej tego rozliczenia.

Z przekazanych informacji wynika, iż pani E. W. zwróciła się z wnioskiem z dnia 20 marca 2017 r. do 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w (…) o udostępnienie dokumentacji związanej z realizacją wymienionej 
umowy we wskazanych powyżej okresach. Ostatecznie pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w (…) w formie elektronicznej przesłał pani E. W., po modyfikacji jej wniosku, skany dokumentów 
za styczeń 2017 r. Jednocześnie Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) wyjaśnił, że nie archiwizuje danych 
z systemów GPS pojazdów, danych monitorujących pokonywane trasy wraz z pracą pługa oraz posypywarki. 
Informacje te, jak to zostało wskazane, są zabezpieczane na serwerach wykonawców, ale zostają usunięte po 
upływie miesiąca.

Jednak pani E. W. twierdzi, że na podstawie umowy łączącej Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) z wyko-
nawcą rozliczenia miały następować na podstawie dokumentów rozliczeniowych, w szczególności protokołów 
odbioru oraz wydruków pochodzących z urządzeń GPS. Ponadto wykonawca zobowiązany był do sporządza-
nia raportów dobowych, do których miały być dołączane również wydruki z GPS poszczególnych pojazdów. 
Budzi zatem wątpliwości to, jakie wydruki GPS były dołączane do dokumentów rozliczeniowych, jeśli nie te 
pochodzące z urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach, zwłaszcza, jeśli Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) 
utrzymuje, iż wydruki GPS dołączane były do raportów dziennych potwierdzających czas pracy pojazdów 
w danej dobie, a następnie na ich podstawie sporządzane były miesięczne raporty zbiorcze.

Interwencje przeprowadzone w tej sprawie przez panią E. W. nie przyniosły rezultatu, a rzeczonych wydru-
ków z GPS pojazdów za wskazane okresy nigdy jej nie udostępniono.

Szanowna Pani Minister, takie postępowanie gminnej spółki utrudnia wykonywanie pani E. W. mandatu 
radnego oraz wzbudza słuszne podejrzenia co do rzetelności i prawidłowości dokonywanych w ramach wska-
zanej umowy rozliczeń.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu roz-
liczenia zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych, a także letniego 
utrzymania czystości na terenie miasta (…) we wskazanych okresach, proszę Panią Minister o zainteresowanie 
się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości 
przeprowadzenia kontroli mającej na celu zbadanie prawidłowości rozliczenia finansowego umowy zawartej 
przez Gminę Miasto (…) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) dotyczącej zimowego utrzymania oraz pozi-
mowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych, a także letniego utrzymania czystości na terenie miasta (…) 
w sezonach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 za okresy obejmujące miesiące: listopad 2016 r., grudzień 2016 r., 
styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r. jak również rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczącej tego rozliczenia.

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!
Zwracam się do Pana w imieniu pana M. J. (zam. …) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania 

w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po W. J., Z. J. i E. J., zakończonej w I instancji postanowieniem Sądu 
Rejonowego w M. z dnia 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt Ns 472/08, następnie zaskarżonym w drodze apelacji 
rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy, postanowieniem z dnia 
19 marca 2010 r., sygn. akt II Ca 2070/09, oraz postępowania o dział spadku zakończonego w I instancji po-
stanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XV Zamiejscowy Wydział Cywilny 
z siedzibą w M., z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt XV Ns 102/13/S, a następnie zaskarżonego w drodze 
apelacji rozpoznanej przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy, postanowieniem 
z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II Ca 1203/14.

Moim zdaniem pan M. J. został pokrzywdzony poprzez nieuwzględnienie jego roszczeń przez sądy oraz 
popełnione w toku postępowania błędy faktyczne.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w M. stwierdził nabycie spadku po W. J. na 
rzecz żony Z. J. oraz synów: J. J., E. J. oraz M. J. z tym że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne 
nabyli po 1/3 żona oraz synowie J. J. i E. J. Sąd ustalił, że pan M. J. nie pracował na gospodarstwie rolnym 
i dlatego na podstawie przepisów obowiązujących w momencie otwarcia spadku nie był umocowany do 
jego nabycia. Przede wszystkim pan M. J. twierdzi, iż J. J. niesłusznie nabył gospodarstwo rolne wchodzące 
w skład spadku, gdyż na nim nie pracował, w wieku 18 lat wyprowadził się bowiem z domu rodzinnego 
i nigdy do niego nie powrócił. Pan M. J. oświadczył, że nie tylko pracował na gospodarce, ale spłacił całe 
zadłużenie, które obciążało przedmiotową nieruchomość, na co w postępowaniach sądowych przedstawił 
dowody. Pan M. J. ukończył również specjalny 3-letni kurs rolniczy dający zawodowe przygotowanie do 
prowadzenia produkcji rolnej, a mimo to sąd uznał, iż nie dziedziczy gospodarstwa rolnego po swoim ojcu. 
Zarówno sąd I instancji, jak i sąd odwoławczy nie dały jednak wiary jego zeznaniom i dokumentom przez 
niego przedstawionym.

Następnie odbyło się postępowanie o dział spadku, w toku którego podzielono działkę (…) położoną w Ł., 
gmina K. W., o powierzchni 3 6210 ha na dwie działki: (…) o powierzchni 2 1189 ha i (…) o powierzchni 
1 5135 ha. Sąd przyznał na wyłączną własność panu M. J. działkę (…), a A. J. działkę (…), i kosztami postępo-
wania obciążył pana M. J. Postanowienie to utrzymał w mocy sąd odwoławczy, oddalając apelację złożoną przez 
pana M. J., w której żądał on zmiany orzeczenia i uznania, że również on dziedziczy gospodarstwo rolne. Sąd 
odwoławczy obciążył kosztami postępowania apelacyjnego pana M. J. Sądy ponownie nie wzięły pod uwagę 
zarzutów przywoływanych przez pana M. J., dotyczących prawidłowości nabycia samego spadku, jak również 
okoliczności dotyczących pracy na gospodarstwie tego, kto uiszczał podatek rolny, ponosił na rzecz nierucho-
mości nakłady oraz spłacał długi. Sąd nie uwzględnił również wniosku pana M. J. o rozliczenie wskazanych 
nakładów oraz zadłużenia.

Dodatkowo pan M. J. musiał ponieść koszty postępowań, w których zostały wydane wadliwe i niespra-
wiedliwe orzeczenia. Jak podaje, musiał on te koszty uiścić podwójnie: raz w toku postępowania egze-
kucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w M., a drugi raz w toku 
egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż. W wyniku tej rażącej 
niesprawiedliwości pan M. J. został pozbawiony przysługującego mu zgodnie z przepisami prawa spadku 
po zmarłych rodzicach, a w konsekwencji nastąpił niezgodny z prawem dział spadku, którego kosztami 
niesłusznie został obciążony.

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie 
i wymiarze sądownictwa.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu 
przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą 
i podjęcie zgodnych z prawem działań. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na 
podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie dokumenty 



257
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia Senatu

dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w M., Sądu Rejonowego dla Krakowa-
Śródmieście w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie.

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!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani T. P. (zam…), prosząc o udzielenie pomocy prawnej.
Z przekazanych informacji wynika, iż pani T. P. wystąpiła do Pana Ministra z prośbą o pomoc w dniu 

17 października 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. 
Pani T. P. bardzo niepokoi się swoją sytuacją i dlatego zwróciła się do mnie z prośbą o napisanie do Pana 

Ministra z zapytaniem, na jakim etapie rozpatrywania jest jej pismo.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w imieniu pani Z. M. (zam. …) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania 

w sprawie wpisu prawa własności zakończonej postanowieniem referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym 
w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych, z dnia 1 września 2017 r. – sygn. akt: Nr Dz. Kw 5303/17. Pani Z. M. wnio-
sła o wpisanie do Księgi Wieczystej (…) własności w udziale wynoszącym 1/2 części na jej rzecz na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w T., I Wydział Cywilny, z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. akt: I Ns 549/09) 
oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział III Cywilny Odwoławczy, z dnia 22 września 
2016 r. (sygn. akt: III Ca 1097/15). Jednak, jak podaje pani Z. M., pomimo że w przywołanych orzeczeniach 
zostało prawomocnie ustalone, że w skład majątku wspólnego jej i jej męża R. M. wchodzi prawo własności 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem, położonej w (…) o powierzchni 
0,0822 ha, dla której Sąd Rejonowy w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze 
(…), sąd oddalił jej wniosek o wpis prawa własności do wskazanej księgi wieczystej prowadzonej dla przed-
miotowej nieruchomości. W uzasadnieniu postanowienia powołano się na art. 6269 k.p.c., zgodnie z którym sąd 
oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pani Z. M., pomimo prawomocnego uznania przez sądy, iż jest 
w 1/2 właścicielką wskazanej nieruchomości, odmówiono w sposób bezprawny dokonania wpisu do księgi wie-
czystej. Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu 
przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się sprawą 
i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez 
Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 3981 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego 
w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Szanowna Pani Minister!
W tym oświadczeniu chciałbym zwrócić uwagę na nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpie-

czeń w likwidacji szkód komunikacyjnych oraz egzekwowanie Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Przedmiotowy wątek był przeze mnie podnoszony w oświadczeniu senatorskim, złożonym w dniu 31 stycznia 

2018 r. na pięćdziesiątym piątym posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które skierowałem do ministra 
sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobry. Jednakże otrzymuję kolejne sygnały o wy-
stępujących nieprawidłowościach, co w mojej ocenie zasługuje na natychmiastową interwencję.

Negatywna ocena sposobu wdrożenia Wytycznych może realnie wpłynąć na możliwości wypłaty dywi-
dend, dyscyplinując tym samym zakłady ubezpieczeń w zakresie stosowania się do Wytycznych. Badania 
przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości potwierdzają, iż na 180 badanych spraw sądowych 
o zaniżanie odszkodowań jedynie w 1 przypadku wyliczenia były prawidłowe, a tylko w samym 2017 r. takich 
spraw było 70 tysięcy.

Zainteresowane strony alarmują, że od 2 lat nieprawidłowości w tym zakresie jest coraz więcej. Szanowna 
Pani Minister, prawdą jest, że część postulatów, które zostały zawarte w mojej interpelacji z 2012 r., została wdro-
żona. Pozostaje jednak jeszcze wiele kwestii, które należy uregulować jak najszybciej, ponieważ wywołują one 
wiele nieprawidłowości i działają na szkodę osób starających się o uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia OC.

Dlatego też zwracam się do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Panią Minister resort dysponuje wynikami kontroli i nadzoru zakładów ubezpieczeń 
przez Komisję Nadzoru Finansowego? Jeśli to możliwe, proszę o udostępnienie tych informacji.

2. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje danymi statystycznymi mówiącymi o tym, w jakim procencie spraw 
sądowych o zaniżanie świadczeń odszkodowawczych zapadły wyroki stwierdzające, iż firma ubezpieczeniowa 
zaniżyła przyznaną kwotę? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie tych danych.

Z poważaniem 
Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN uruchomiło międzynarodową dyskusję o stosunkach polsko-żydow-

skich. Upowszechniana jest wiedza o udziale Polaków w Holokauście. Książki polskie oparte na badaniach 
historycznych dotyczących tego okresu, mimo że dostępne, nie są publikowane w ostatnich latach. Mówią one 
o tych relacjach, ale w innym świetle przedstawiają Żydów. Uważam, że należy zbadać te powiązania, podob-
nie jak zrobił to Jan Tomasz Gross, w oparciu o przekazy ustne. Jego oral history jest aktualnie nową, uznaną 
w świecie dziedziną nauki.

W związku z wykonywaną funkcją senatora Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r., zwracam się do Pana Premiera o otwarcie 
konkursów na badania naukowe w oparciu o oral history, dotyczące stosunków polsko-żydowskich w okresie 
przedwojennym, wojennym oraz powojennym. Jest to o tyle ważne, że żyją jeszcze świadkowie tamtych czasów.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Stanisławek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży przez rząd większościowego pakietu akcji Grupy Lotos 
SA Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen SA spowodowało w województwie pomorskim szeroką dyskusję 
i obawy dotyczące skutków tej decyzji dla regionu pomorskiego.

Obawy związane z tą decyzją dotyczą: obniżenia wpływów finansowych dla Gdańska i regionu, gdyż siedziby 
dużych podmiotów gospodarczych zasilają ten region odpisem podatku dochodowego i podatków od transakcji, 
co ma wpływ na jego rozwój i stanowi o możliwościach tego rozwoju; faktu, że Grupa Lotos ma wyjątkowe zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego Pomorza i polityki zrównoważonego rozwoju ekonomicznego Polski; bardzo 
istotnej współpracy z wieloma innymi pomorskimi przedsiębiorstwami, co ma wpływ na efekty gospodarcze; 
tego, że zabraknie podmiotu znacząco wspierającego ważne inicjatywy, m.in. w dziedzinie sportu i kultury.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do tych problemów.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pod koniec 2017 r. ogłoszono, że projekt modernizacji dworca kolejowo-autobusowego we Włocławku został 

umieszczony w Programie inwestycji dworcowych na lata 2016–2023, a wstępny harmonogram projektu prze-
widuje jego realizację w latach 2020–2023. W związku z tym chciałbym zapytać Pana Ministra o następujące 
kwestie.

Czy znane są już dokładniejsze ustalenia w kwestii remontu takie jak termin rozpoczęcia i zakończenia 
prac remontowych?

Jakie utrudnienia będą wynikać dla podróżujących z powodu prac remontowych?
Jakie będą koszty prac i czy te środki finansowe są zagwarantowane?
Czy w ramach remontu dworca jest też planowany remont peronów kolejowych oraz stanowisk autobusowych?
Czy zakłada się dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na sprawę częstotliwości kursowania pociągów Regio na szlaku 

kolejowym Toruń Główny – Włocławek. Z trasy tej korzysta wielu uczniów i studentów uczących się w Toruniu, 
ludzi pracujących tam, a dojeżdżających z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego oraz innych miejscowości. 
Od pewnego czasu podróżni sygnalizują braki rozkładowe dotyczące pociągów w godzinach popołudniowych, 
czyli w porach powrotu. Sytuacja wygląda w tym momencie następująco:

— o godzinie 14.28 ze stacji Toruń Główny odjeżdża pociąg do Włocławka, którym zazwyczaj podróżują 
młodzież szkolna i osoby kończące pracę wcześniej;

– następny pociąg osobowy w tym kierunku wyrusza o 15.27, czyli niecałą godzinę później, ten pociąg ma 
dłuższą trasę, bo jedzie aż do Kutna;

– o 15.56, 29 minut po pociągu do Kutna, jest następny, ten pociąg jedzie ze stacji Bydgoszcz Główna;
– o 16.55, czyli prawie godzinę potem, odjeżdża następny pociąg w kierunku Włocławka, który także ma 

trasę wydłużoną do Kutna;
– następny pociąg osobowy w tym kierunku jest dopiero o 19.21, jest więc okres prawie 2,5 godziny bez 

żadnego pociągu osobowego.
Nadmienić należy w tym miejscu, że między 16.55 a 19.21 jedzie tylko jeden pociąg InterCity, odjeżdżający 

z Torunia Głównego o 19.10, 11 minut przed pociągiem osobowym. Z racji takiego rozmieszczenia pociągów 
pasażerowie, którzy nie mogą dotrzeć na dworzec, tak aby pojechać pociągami między 14.00 a 16.55, są zmu-
szeni do oczekiwania na następny pociąg. Wielu z nich nie opłaca się też kupno kolejnego, droższego biletu, aby 
podróżować pociągiem InterCity. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany do władz spółki Przewozy Regionalne 
Oddział Kujawsko-Pomorski, jednak bez rezultatów.

W związku z tym wnoszę o przeprowadzenie analizy przedmiotowej sytuacji i podjęcie działań zmierzają-
cych do poprawienia obecnego stanu rzeczy.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pilną potrzebą przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac remontowych obejmujących budynki 

Dworca PKP Toruń Wschodni zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy w ciągu najbliższych 2 lat planowany jest remont budynku Dworca PKP Toruń Wschodni wraz 

z peronami?
2. Czy remont obejmie dostosowanie wejścia do budynku dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych?
3. Czy zakłada się w ramach tego remontu wyznaczenie miejsca na poczekalnię dla oczekujących podróżnych?
4. Jaki ma być planowany koszt prac remontowych oraz czas ich trwania?
5. Czy remont będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu kolejowym, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
6. Czy znane są już dokładniejsze ustalenia w kwestii remontu, takie jak termin rozpoczęcia i zakończenia 

prac remontowych?
7. Jakie utrudnienia dla podróżujących wynikać będą z prac remontowych?
8. Jakie będą koszty prac i czy te środki finansowe są zagwarantowane?
9. Czy w ramach remontu dworca jest też planowany remont peronów kolejowych oraz stanowisk autobu-

sowych?
10. Czy zakłada się dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński



Treść 
57. posiedzenia Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

(Obrady w dniu 6 marca)

Otwarcie posiedzenia
Projekt porządku obrad
Zatwierdzenie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Ad-
ministracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . . 8
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . . 9
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . . . 9
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . . . 9
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . . 10
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . . 10

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 10

Zapytania i odpowiedzi
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 13
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 14
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 14
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 16
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 17

senator Tadeusz Kopeć  . . . . . . . . . . . . 17
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 17
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 18
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 19
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 20
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 21
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 21
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 22

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej

Sprawozdanie Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 23
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 23
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 25
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26



267
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 26
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 27
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 27
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 28
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 28
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 28
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 29
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 29
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 30
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 30
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 31
senator Jarosław Duda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 31
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 32
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 32
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Bojanowska  . . . . . . . . . . . . . 32

Otwarcie dyskusji

Zamknięcie dyskusji
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jerzy Czerwiński  33
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 33
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 34
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 34
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 34
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 35
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 35
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 36
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 36
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 36
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 36
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 37
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Kazimierz Smoliński  . . . . . . . . . . . . . 37

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 38

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Zapytania i odpowiedzi
senator Wiesław Kilian  . . . . . . . . . . . . 42
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 42
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 44



268
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 45
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 45
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 47
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 48
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 49
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 51
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 52
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Konstanty Radziwiłł .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . 53
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . . 56
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Po-
prawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramo-
wej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grud-
nia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grud-
nia 2012 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Euro-
pejskiej

senator sprawozdawca 
Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Paweł Sałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Poro-
zumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu 
obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisa-
nej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii  
Tadeusz Kościński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 



269
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

(Obrady w dniu 7 marca)

ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 66
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 66
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 67
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 68
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 68
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 69
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 70
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 70
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 70
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 70
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 71
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 71
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Wystąpienie przedstawiciela rządu
minister energii  
Krzysztof Tchórzewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
minister energii  
Krzysztof Tchórzewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 75
minister energii  
Krzysztof Tchórzewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 78
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 80
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 81
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca 
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

Wznowienie posiedzenia
Punkt 6. porządku obrad: informacja dla Sejmu i Se-
natu RP o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2017 r. 
(przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej)

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . 95
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 97
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 99
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 100
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . 101



270
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  101
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 102
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 102
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 103
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 105
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  108
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 109
senator Jarosław Obremski  . . . . . . . . . .110
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . .112
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Waldemar Bonkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .115
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . .115

Zamknięcie dyskusji
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  
Konrad Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115

Wznowienie obrad
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .117
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . .117

Głosowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Uzupełnienie porządku obrad

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . .118
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przeciwdziała-
niu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . .119

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . .119

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 122
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu 
stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 123

Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 124
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 125
senator Przemysław Termiński  . . . . . . . 125
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 125
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 126
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 126
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 126
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 126
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 127
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 127
senator Przemysław Termiński  . . . . . . . 127
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 127
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 127
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 128
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 128
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 128
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 129
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 129
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 129
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 129

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu 
stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . 130
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 130
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 130
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 131
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 131
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 131
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 131
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 131
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 132
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 132
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 132



271
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 132
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 132
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 133
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 133
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 133
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 133
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 133
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 134
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 134
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . 134
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 135
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 135
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 135
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 135
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 136
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 136
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 137
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 137
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 137
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 137
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 138
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 138
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 138
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 138

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 140
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 141
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 143
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144

senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 144
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 145
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 145
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 146
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 147
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 147
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 147
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . 148
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 149
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 150
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 150
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151

Otwarcie dyskusji
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Maciej Grubski  . . . . . . . . . . . 152



272
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 154
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 157
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 158
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . 160
senator Robert Gaweł  . . . . . . . . . . . . 161
senator Grzegorz Napieralski  . . . . . . . . 162

senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . 165

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166

Komunikaty

(Obrady w dniu 8 marca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 
roku i projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń mar-
cowych z 1968 roku

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . . . . . 168

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 169
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . 169
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . 170

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 173
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 174
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . 175
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 176
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 177
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 177
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Antoni Szymański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  186
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 187
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 188
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 189
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 189
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . 190
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190

senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . 191
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  191

Wznowienie obrad
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 
(cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Andrzej Kobiak  . . . . . . . . . . . 193
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 194
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  195

Zamknięcie dyskusji
Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 197
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 198
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 198
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 199
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . 199
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 199
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 199
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 199
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . 199
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 200
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 200
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 14. porządku obrad: zmiany w składzie ko-
misji senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca 
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 201

Głosowanie nr  3  . . . . . . . . . . . . . . . . 201



273
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

Podjęcie uchwały
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  4  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  5  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  6  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  7  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  8  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  9  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Głosowanie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Głosowanie nr  12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Głosowanie nr  13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej (cd.)

Głosowanie nr  14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Głosowanie nr  16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Głosowanie nr  17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Głosowanie nr  18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Głosowanie nr  19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Po-
prawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramo-
wej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grud-
nia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 
2012 r. (cd.)

Głosowanie nr  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i za-
kończeniu obowiązywania Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 
Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 
1990 r. (cd.)

Głosowanie nr  21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników (cd.)

Głosowanie nr  22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Głosowanie nr  23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Głosowanie nr  24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (cd.)

Głosowanie nr  25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204

Podjęcie uchwały
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 204

Głosowanie nr  26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o pozbawianiu 
stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy 
w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu (cd.)

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca 
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 205
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 205

Głosowanie nr  27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  206
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 
roku i projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń mar-
cowych z 1968 roku (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr  28  206
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . 206
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . 206

Głosowanie nr  29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Głosowanie nr  35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Jan Filip Libicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane 
do protokołu, niewygłoszone podczas 57. posiedzenia 
Senatu
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  

w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad . . . 219
Przemówienie senatora Konstantego Radziwiłła  

w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad  . . 220
Przemówienie senatora Czesława Ryszki  

w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad  . . 221
Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  

w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad  . . 222



274
57. posiedzenie Senatu w dniach 6, 7 i 8 marca 2018 r.

Spis treści

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad  . . 224

Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika . . . . . . . . 225

Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna . . . . . 226

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka  . . . . 227

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka  . . . . 228

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza . . . . . . 229

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Gawła . . . . . . . . . . 230

Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jana Marię Jackowskiego,  
Konstantego Radziwiłła  
i Antoniego Szymańskiego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  231

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego . . . . 232

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego . . . . 233

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego . . . . 234

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego . . . . 235

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego .  .  .  .  236

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę . . . . . . . . 237

Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę . . . . . . . . 238

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka  . . . . . . . . 239

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka  . . . . . . . . 240

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka  . . . . . . . . 241

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka  . . . . . . . . 242

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego .  .  .  243

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego .  .  .  244

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego .  .  .  245

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego .  .  .  246

Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego .  .  .  247

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera . . . . . . . . . 248

Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera . . . . . . . . . 249

Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka . . . . . . 250

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka . . . . . . . . . 251

Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa  . . . . . . . 252

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza  . . . . . . . 253

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Rulewskiego  . . . . . . . . 254

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę .  .  .  .  .  .  .  .  .  255

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę .  .  .  .  .  .  .  .  .  258

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę .  .  .  .  .  .  .  .  .  259

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego . . . . . 260

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Stanisławka  . . . . . . 261

Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego  . . . . 262

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego . . . 263

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego . . . 264

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego . . . 265





TŁOCZONO Z POLECENIA MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opracowanie: Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu;

Redakcja techniczna: Centrum Informacyjne Senatu, Dział Edycji i Poligrafii Kancelarii Senatu. 
Nakład 90 egz. ISSN-0867-261X




	Punkt 1. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowymzasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 2. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
	Punkt 3. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanychoraz niektórych innych ustaw.
	Punkt 4. porządku obrad: Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji NarodówZjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.,sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
	Punkt 5. porządku obrad: Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem KrólestwaDanii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem RzeczypospolitejPolskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.
	Punkt 6. porządku obrad: Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiejw okresie lipiec – grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej).
	Punkt 7. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacjii niektórych uprawnieniach pracowników.
	Punkt 8. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
	Punkt 9. porządku obrad: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
	Punkt 10. porządku obrad: Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.
	Punkt 11. porządku obrad: Drugie czytanie projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku.
	Punkt 12. porządku obrad: Drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
	Punkt 13. porządku obrad: Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanychza działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
	14. Zmiany w składzie komisji senackich.
	Wyniki głosowań
	Przemówienia i oświadczeniasenatorówprzekazane do protokołu

